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Besøg os på

nbhs.dk

Mad ud af huset
Sammensæt selv din helt
egen buffet, fra vores store

udvalg af retter.

Du kan bestille når det
passer dig og få maden
leveret lige til døren.

Pris pr. kuvert fra

229,-

Fester
Lad os være vært, så sørger
vi for en hyggelig aften, med

atmosfære, stemning og
god gastronomi.

Vi har fester til alle
lejligheder, hele året.

Pris pr. kuvert fra

449,-
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Leder
Af Jens Erik Bruun, formand

Mit første år som formand i jagtforeningen 
Jeg er her af gavn og ikke af navn, en forening 
er intet uden medlemmer, vi skal alle hjælpe 
hinanden og forsøge at lave nogle aktiviteter 
som alle eller mange vil deltage i, ideer og øn-
sker modtages gerne.
Vi har mange forskellige bolde i luften såsom: 
klubaftener med foredrag eller blot hygge, 
jægerloppemarked, bukketræf, riffelskydning 
(indskydning og Lejbølle tur), haglskydning, 
hundetræning, Skt. Hans, jagter, Viggelsø osv.
I bestyrelsen skal vi løfte i samlet flok og stå 
sammen, vi kan have forskellige meninger  
men flertallet bestemmer vores holdning til tin-
gene. Jeg har altid sagt, jeg ikke kun skal de 
teoretiske ting og give det praktiske væk, nej vi 
må skiftes til møder andre steder om aftenen i 
stedet for at nyde en aften i naturen med hund 
og gevær.

Vi er snart i mål med 
vores navneskifte 
til Otterup Jagtfor-
ening, det er måden 
vi præsentere os på 
når vi taler i telefon, er på diverse stande på 
Torvet eller Fjordens dag.
Vi har kæmpet med persondataloven og fik det 
lavet færdig og på vores hjemmeside kan I se 
vores privatlivspolitik samt meget andet.
Hvis I ikke modtager vores nyhedsbrev kan I 
sende en mail info@oojf.dk så vi kan sende ny-
heder ud til jer.

Din lokale jagtbutik

 

           

               Toftekærsvej 16, Ore 5400 Bogense    Tlf. 51911228 

Åbningstider: Hverdage 10.00-17.30 Lørdag 10.00-12.30         

www.fynsjagt.dk   følg os på  
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Brug for professionel
hjælp til dit 
byggeprojekt?
Alle former for tømrer-, snedker- 
og murerarbejde udføres i 
totalentreprise. 

A/S

www.korsholmbyg.dk

Pileløkken 3 · 5450 Otterup · Telefon 64 82 20 10

Hjorslevvej 2 · 5450 Otterup

Tlf. 64 82 22 33
otterup@bygma.dk

BYGMA OTTERUP TRÆLAST
Hjorslevvej 2
5450 Otterup
Tlf. 64 82 22 33

ÅBNINGSTIDER:
Man - fredag:  09.00 - 17.30
Lørdag:  09.00  - 14.00
Søndag:  09.00 - 14.00

udsalgssteder, som beskæftiger ca. 1300 ansatte.
Bygma A/S er et datterselskab i Bygma Gruppen A/S, der beskæftiger ca. 2100 ansatte fordelt på 
95  forretningsenheder i hele Norden. 
Koncernen er den største danskejede leverandør til byggeriet, med aktiviteter inden for salg og distribu-tion af trælast, bygnings- og byggemarkedsprodukter til både det professionelle- og private marked. 

. .

www.bygma.dk
Her �nder du altid vores aktuelle tilbudsaviser

Med forbehold for udsolgte varer, manglende leveringer, fejl, pris ændringer og eventuelle o�entlige indgreb. Alle priser er inkl. 25% moms.

Bygma A/S er en landsdækkende kæde med 59 
udsalgssteder, som beskæftiger ca. 1300 ansatte.
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Indskydning og mærkeskydning 
ved Slusemøllen d. 13. april 2019
Af Leif Thyrsted

Der blev igen i år holdt indskydning på skyde-
banen ved Slusemøllen. Forholdene på banen 
var i år blevet væsentlig forbedret, i forhold til 
sidste år. Der var blevet fremstillet 2 meget fine 
skydebænke, som kunne bruges både af ret 
og links skytter. Markeringen var lavet så in-
struktørerne kunne se i en kikkert og vise det 
til skytten på en skive med en magnet. Det 
hele fungerede meget fint.

Til indskydningen eller kontrolskydningen, 
som jeg hellere vil kalde det, mødte 20 frem. 
Det er ikke mange når man tænker på hvor 
mange som drager af d. 16. maj. Af de 20 
som fik kontrolleret deres rifler, blev der for ca. 
halvdelen justeret på sigtekikkerten. Det er lidt 
tankevækkende hvor mange som drager ud 
på jagt med rifler som måske burde havde ju-
steret sigtekikkerten.
Efter indskydningen var der mærkeskydning, 
der var 5 tilmeldt, af de 5 skød de 3 til guld og 
2 til sølv. Der var desværre ingen af de 3 som 
skød til guld der klarede kravet til guld med 
egeløv. Det blev Michael Sørensen som skød 
max point til guld som kunne hjemtage guld-
pokalen.
Vejret var med os så alt i alt en hyggelig dag 
med mulighed for grillpølser, øl og hyggesnak. 
Synd der ikke er flere som bakker arrange-
mentet op.
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Indskydning af Jagtrifler
Af Leif Thyrsted

Der har i de sidste 20 år været en stærkt vok-
sende interesse for jagt med riffel, og ikke 
mindst jagtlovens krav om bestået riffelprøve 
har skabt et stort behov for mere viden om, 
hvordan jægeren bruger – og behandler sin rif-
fel på den bedst mulige måde.
Jeg har været riffelinstruktør, her i foreningen i 
snart 20 år. Det kan derfor være tankevækken-
de at se, hvor få som kommer til de indskyd-
nings arrangementer der bliver arrangeret. Det 
må være en hver riffeljægers pligt at sørge for 
at riflen, som skal bruges til jagt, altid er i for-
svarlig stand, og indskudt korrekt.

Hvad er forskellen på en indskydning 
og en kontrolskydning.
En indskydning foretages når en riffel bruges 
af skytten første gang, efter montering af nyt 
sigtemiddel eller, når en anden type ammuni-
tion tages i brug. Eller hvis riflen ikke har været 
i brug i en længere periode. En kontrolskyd-
ning foretages, hvis der af en eller anden grund 
opstår mistanke om en fejl i sigtemiddel eller 
våben, f.eks. efter slag eller stød som følge af, 
at riflen tabes eller lignende. Kontrolskydning 
behøver kun at omfatte et enkelt skud, hvis 
dette bekræfter, at riflen er i orden. Hvis kon-
trolskuddet ikke sider som forventet, fortsæt-
ter man med indskydning.

Hvad skal man 
foretage sig ved 
en indskydning.
Man skal indtage en 
absolut stabil sky-
destilling, hvor skyttens fejl udelukkes. Benyt 
liggende eller siddende skydestilling ved et 
skydebord eller skydebænk. Støt riflen under 
forskæftet – anbring venstre hånd med under-
greb i kolben tæt ved skulderen. Skyd 3 skud 
på 100 meter mod samme retningspunkt. Når 
de 3 skud sidder tæt sammen ca. 2 – 4 cm 
over det valgte retningspunkt, er riflen ind-
skudt rigtigt. Det er vigtigt, at alle 3 skud er 
afgivet mod samme retningspunkt og er pla-
ceret tæt sammen på skiven – Det betyder at 
skuddene er afgivet præcist og kun derved er 
der grundlag for at justerer sigtekikkerten.

Kan skytten ikke levere 3 skud samlet, må han 
på skydebanen og træne og gerne modtage 
instruktion fra en instruktør.

Justering af sigtekikkert.
IMed højderetningsskruen (normalt oven på 
kikkerten) flyttes træfningen opad ved at dreje 
justerskruen i H- eller UP-pilens retning. Med 
sideretningsskruen (normalt anbragt på siden af 
kikkerten)flyttes træfningen i siden således: mod 
højre – drej i R – pilens retning. Denne vejledning 

kan dog varierer i forhold til 
de forskellige fabrikater. Det 
er derfor vigtigt allerede ved 
køb af sigtekikkert, at få op-
lyst hvordan justerskruerne 
betjenes og hvor meget hvert 
klik flytter træfningen.
Det er vigtigt at der er den 
skytte som skal bruge riflen, 
som foretager indskydnin-
gen. Skyttens syn, eller om 
der bruges briller eller ej, kan 
ændre træfpunktet i forhold 
til sigtepunktet.

Så slut op om foreningens 
arrangementer, indskyd-
ning på Slusemøllen og 
turen til Lejbølle skydecen-
ter.

Service -lige efter bogen
• Service og reparation
• A/C og klima
• Klargøring til syn
• Dæk og fælge 
• Autoruder/stenslag   
• Bremse- og lygtetjek   
• Rustbeskyttelse   
• Forsikringsskader

- bare bedre bilværksted

Ørkebyvej 1B 
5450 Otterup
Tlf. 2049 2852

Service og reparation
af alle bilmærker - også inden 
for GARANTI perioden.

Au2nord
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NORDFYNS DYREKLINIK
Birte Stentebjerg & Niels Peter Jensen

Anne Birgitte Jensen & Anne Sehested Nissen
Bredgade 20, 5450 Otterup

· Konsultation og hjemmebesøg dagligt efter aftale
· Telefontid dagligt kl. 7-17 (klinikken bedst kl. 8-17)

· Vagthavende træffes via klinikkens tlf. nr. (kl. 17-7 og weekend) 

TLF. 64 85 11 11 / www.nordfynsdyreklinik.dk

Butikken
er åben 

man.-fre. 
9-17

Arbejdet udføres af

EL ARBEJDET

Tlf. 70 70 79 45 ∙ www.bad-energi.dk cvr.nr. 10 05 81 63

BLIKKENSLAGER-
ARBEJDET

Tlf. 70 70 79 45 ∙ www.bad-energi.dk cvr.nr. 10 05 81 63

VVS ARBEJDET

Tlf. 70 70 79 45 ∙ www.bad-energi.dk cvr.nr. 10 05 81 63
Bemærk nu også 

med elafdeling
Tlf. 64 82 31 57
Mobil 40 25 31 57
Søndergårdsvænget 16 
5450 Otterup

Bemærk nu også 

med elafdeling
Tlf. 64 82 31 57
Mobil 40 25 31 57
Søndergårdsvænget 16 
5450 Otterup

Bemærk nu også 

med elafdeling
Tlf. 64 82 31 57
Mobil 40 25 31 57
Søndergårdsvænget 16 
5450 Otterup

GULD · SØLV · URE

Otterup  Guldsmedie

v/Søren Jørgensen
Jernbanegade 26, 5450 Otterup

Tlf. 64 82 44 88

VORT SPECIALE:

Vi smelter gammelt

sølv og guld om

- efter eget ønske.

Kom og få en snak!

1. KL. REPARATION
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salg af foder
og tilbehør
kent Jacobsen

søndersøvej 159
5642 Morud
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Vi mødes fra kl. 9.00-02.00 på

Pop’en
Stedet hvor man hygger sig:

Billard - Dart-spil

Pop’en
v/Poul Erik Damhave

Enghavevej 2 - 5450 Otterup
Tlf. 64 82 11 60
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Hundetræning
Af Henrik og Helle

Hundetræning er en god ide, for at få et godt 
samarbejde mellem hund og fører.
Ved hundetræning er det vigtigt med positiv 
indlæring, ved ikke positiv indlæring er der 
store chancer for at hund og fører på sigt vil 
modarbejde hinanden.
Hunden oplever at være sammen med andre 
hunde, og på den måde lære, hvordan den 
skal agere overfor andre hunde og hundefø-
rere.
Det er vigtigt at man starter med at træne sin 
hund lige så snart man får hunden hjem. Det 
man kan starte med er de simple øvelser, det 
kan være at side stille når madskålen bliver sat 
ned til den, det kan også være at når man skal 
ud at gå skal den side pænt inden man går ud 
af døren. Det er vigtigt at den basale lydighed 
er på plads inden man begynder på den al-
vorlige jagttræning. Hunden skal nok lære at 
gå på jagt, det er et medfødt instinkt, det er 
derfor vigtigt at man kan komme i kontakt med  

hunden når jagten er i gang, derfor skal lydig-
heden ligge højere end jagten hos hunden.
Hvordan man træner sin hund er op til hver en-
kelt, det er kun fantasien der sætter grænser 
for hvad man kan lave med sin hund. Det er 
dog meget vigtigt at man ikke forventer at hun-
den kan det hele med det samme, det er vig-
tigt at man evt. deler øvelserne op i flere små 
deløvelser. Samtidig skal man ikke forvente at 
hunden kan klare at træne flere timer i træk, 
det er vigtigt at træne i mindre intervaller.
Som hundeejer, vil man også opleve at når 
hunden har haft gode og positive oplevelser 
med sin fører, følger hunden sin fører i tykt og 
tyndt.
Har man en veltrænet hund, vil man også op-
leve en afbalanceret hund.
Når man går derhjemme og træner er det godt 
at komme til en hundetræner, så man kan få 
rettet de små fejl, som vi alle laver, og som vi 
ikke lægger mærke til, dette gør en træner.

HUNTINGLIFE
SHOP

www.huntinglife.net

Få mere information via vores
Nyhedsbrev | Hjemmeside | Facebook

Besøg vores webshop
eller butik i Hedensted !

Kildeparken 32 | 8722 Hedensted | Tlf. Nr. 75 89 00 00 | www.huntinglife.net
Østjysk Våbenhandel A/S

Nordhunt Jagtradio 155Mhz Sæt

ATA Elegant 12/76-71cm STEV 5 Choke Haglgevær
ATA Elegant er et flot eklusivt jagtgevær til en rigtig god pris. 
Flotte scroll graveringer på sidepladen og flot valnøddeskæfte. 

Velegnet til både jagt og skydebanen.

Jagtradioen er kompakt, bruger venlig samt støv og vandtæt. 
Radioen leveres med øresnegel, skovantenne, ladebase og 
dansk vejledning.

*Prisen er ved køb af 2 
stk. og derover, ellers 
er prisen 1299,00 !

NYHED !

999*

SPAR 4000

11999

Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer samt prisændringer. Alle priser er i danske kroner. Tilbuddene gælder så længe lager haves !

ELÊáÊVVSÊáÊTekniskeÊinstallationerÊáÊwww.kappendrup.dkÊ

54

Malermester Henrik Hansen
Hessum Bygade 37, 5450 Otterup 

Tlf. 64 82 46 27 - Bil 21 42 06 27

OTTERUP
Flemming Hansen
Ejendomsmægler & valuar, MDE
Bredgade 5, 5450  Otterup
otterup@home.dk
facebook.com/homeotterup
Tlf. 64 82 42 32

home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

BLIV ”NETSPONSOR” I OOJF
KONTAKT FORMANDEN - DET KOSTER KUN 500 KR. FOR 2 ÅR

- se mere på www.oojf.dk - klik ind på sponsor!

29

Fløde og bacon 
- har aldrig ødelagt 

god mad
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Kappendrup 36 - 5450 Otterup - Tlf. 64 85 10 94

Kappendrup
Bageri

Altid friskbagt 
brød og kager!

Åbent alle
ugens dage

19

Fuglsangsvej 69  |  Tørresø  |  5450 Otterup

Tlf. 29 45 45 12 - 70 20 45 12

mail@allanledhansen.dk  |  www.allanledhansen.dk

Bladstrup Hundepension 
v/Søren og Margit Rasmussen 
Glavendrupvej 15, 5450 Otterup 

Kl. 9-10 og kl. 17-18 

Book online via 
www.hundepension-odense.dk
www.bladstrup.com

De bedste produkter til dit kæledyr 
www.alt-til-hunden.dk

5

klar til dommeren og må ikke sende før han 
giver lov. mens vi venter på at få lov til at star-
te, udløses en levende due fra en due flosser 
lige foran hunden, som den så helst ikke skal 
reagere på. Vi går så i gang med apporterin-
gen og efter endt til ringer vækkeuret. (Sjovt 
lille indslag ) 
  
Alt i alt en flot og veltilrettelagt prøve, hvor 
dommere og hjælpere stod klar ved alle po-
ster. Prøvelederen styrede slagets gang med 
stort overblik. Det var et kanon terræn som 
man nok skal lede længe for at finde bedre. 
Efter sidste mand, som var en kvinde, som var 
i løbetid ( altså hunden ), kørte vi tilbage til 
hytten, så dommerne kunne få regnet sam-
men og vi kunne få spændingen udløst. 
Prøvelederen kunne efter kort tid kalde os 
sammen og offentliggøre resultatet, og over-
række en præmie til bedste hund fra hvert 
hold, og sammenlagt var Fredericia holdet så 
heldige at trække det længste strå. 
  
– Og så til kritikken (altid vigtig for at man kan 
forbedre FREDERICIA MATCHEN, og tag den 
positivt ) 

Jeg manglede på alle poster oplysninger om 
hvad man forventede og hvad man kunne 
opnå af point. F.eks. på post 4, spørger jeg 
om man må holde hunden inden på det an-
viste område, og om det i så fald ville koste. 
Jeg får at vide at det må jeg selv om og efter-
følgende  får jeg at vide at der blev dirigeret 
lidt rigeligt. 

Ved vandhullet spørger jeg om jeg må få at 
vide hvor anden ligger, og får anvist et om-

råde der i hvert fald er 30 m. fra hvor anden 
ligger. Får bagefter at vide det tog for lang tid, 
lidt logisk når man bliver ved med at dirigere 
hunden modsat af hvor fuglen ligger. 

Vores vindende hund opnår 166 point og an-
denpladsen 159 point. De har begge klaret 4 
stk. vildt på post 1, 2 på post 2 og 3 på post 
3. På post 4 får andenpladsen alt vildtet hjem, 
mens vinderen mangler ræven, så lidt underligt. 

I det hele taget står vi alle med en lidt underlig 
følelse af uvidenhed. Satte vi måske det hele 
til i vandet?, eller er der en dommer der har 
glemt at give point. Vi får intet at vide om hvor 
og hvorfor vi har sat point til, det eneste vi får 
oplyst er det samlede resultat. 

Det ville være dejligt med lidt åbenhed om de 
ting og at man får at vide hvor og hvorfor man 
er blevet trukket og få rettet evt. fejl med det 
samme. Og så lige det der med ræven. Der 
skal vi nok passe på at den ikke kommer til at 
fylde for meget. Når det drejer sig om 30-40 
point for at hente ræv, så er vi derhenne at det 
er fuldstændig ligegyldig hvad hunden ellers 
kan, det kan aldrig hentes. 

Lidt synd man glemmer det vigtigste i et ellers 
flot arrangement. 
  
Tak for en dejlig dag. Et flot arrangement og 
hyggeligt samvær. 

På vegne af Fredericia holdet  
(Dylle) Hardy Krauthammer

Otterup Bøger & Papir
- din lokale boghandler
Jernbanegade 24 - 5450 Otterup - Tlf. 6482 1162
www.bogerogpapir.dk/otterup

facebook.com/Otterup Bøger & Papir

27

Shiraz/Merlot er den perfekte drue-
blanding fra Australien. Druen 
Shiraz tilfører vinen mørk frugt, 
brombær, solbær og lakrids. Merlot 
giver frugtfylde, blødhed og karak-
ter. Bør serveres ved 16 - 18 grader. 
Fantastisk til grillmad.

Walkers Creek
2011 Shiraz/Merlot

HENNING LONGET ÅBNER HOLTE VINLAGER

Pr. � . 65,-

6 � . 200-

KØB 6 FL.
SPAR 
190,-

Viña Mercedes
2011 Pinot Noir
Vi synes selv, vi har gjort et fanta-
stisk indkøb. Det er meget sjældent 
at � nde en Pinot Noir til under 50 
kr. Viña Mercedes har kvalitet og 
smag som en vin til 70 - 80 kr., og 
man kan tydeligt smage Pinot Noir 
druens karakteristika. 

KØB 6 FL.
SPAR 
250,-

Pr. � . 75,-

6 � . 200-
Thomson Estate
2012 Shiraz
Australien er kendt for at lave frem-
ragende vine på Shiraz druen. Det 
gør de også hos � omson Estate. Vi 
har købt et stort restparti i årgang 
2012, som vi sælger til under halv 
pris. Er du til Shiraz med masser af 
mørk frugt, peber og lakrids, så er 
denne vin et fund til prisen.

Pr. � . 95,-

6 � . 270,- 

     v/6 � .   45-

SPAR 
53 %

Thomson Estate
2012 Chardonnay

En klassisk australsk Chardonnay 
med druens naturlige fedme. Det 
giver en ren og fyldig smag med 
toner af melon og en frisk duft af 
citrus.

Pr. � . 95,-

6 � . 270,- 

     v/6 � .   45-

Pr. � . 74,-

  v/6 � . 45,-
= 6 � . 270,-

Pr. � . 149,-

  v/6 � . 70,-
= 6 � . 420,-

Anniversario 2012
Ny og bedre årgang

Ca' del Toscanello 2012

Vinavisen giver 5 stjerner 
og skriver 16/3-2014: 
”Blød og afrundet rødvin 
med god frugt, � n sødme 
og noter af blandt andet 
chokolade. Til 45 kr. er den 
nærmest en foræring...”
Årgang 2011 � k BT guld. 
Og årgang 2012 er endnu 
fyldigere og har mere karak-
ter og eftersmag og er lavet 
på den samme druesam-
mensætning: 20% Barbera 
s’Alba, 40% Barbera d’Asti, 
20% Nebbiolo og 20% 
Dolcetto. Vinen har lagret 
3 måneder på egetræsfade, 
hvilket har givet den en 
dejlig blød frugtagtig smag. 
Produttori di Govone får 
leveret druer fra over 200 
vinbønder og de udvælger 
de absolut bedste til vinene 
til Holte Vinlager.

KØB 6 FL.

SPAR 
174,-

DANMARKS BEDSTE TILBUD PÅ 
BARBERA DALBA SUPERIORE
6 stk. Barbera d`Alba 2009 Superiore + 1 Barbera d`Asti Magnum fra Piemonte, Italien.
Vor største salgssucces nogensinde var i 2009, da vi markerede vort 10 års samarbejde med Agostino fra 
Produttori di Govone, og Agostino gav 1 Magnum � aske, når man købte 6 � asker. Det var årgang 2000, 
senere blev det 2004 og nu er det årgang 2009, som vi kan love er lige så god ( hvis ikke bedre) som de 
2 andre årgange. Her får man munden fyldt med masser af god frugt, og smagen bliver hængende meget 
længe i munden.
Køb 6 fl asker Barbera D`Alba Superiore 2009 
normal pris kr. 119,00 pr. fl aske 
NU pris kr. 450,00 for alle 6 
+ 1 Magnum Barbera D`Asti UDEN BEREGNING. 

AGOSTINO
Produttori di Govone

6 fl. + 1 MG

450,-

SPAR IALT

404,-

Penge & Privatøkonomi 
har i juli/august 2013 vur-
deret denne rødvin til 184 
kr. for 1 fl aske! Vinanmel-
der André Devald skrev: “... 
her blev denne Sangiovese-
vin vurderet til 35kr. mere 
end prisen på 149 kr. I sig 
selv � ot og nok til en plads 
blandt månedens bedste 
køb. Der er imidlertid en 
stor besparelse ved køb af 
6 � asker, hvor du slipper 
med 70 kroner! Så er du til 
moderne italiensk med fad 
go frugtsødme, er Ca' del 
Toscanello et scoop."
Årgang 2012 er endnu 
bedre end årgang 2009. 
Der er mere frugt, større 
fylde og mere karakter.

KØB 6 FL.

SPAR 
474,-

SPAR 
53 %

I OTTERUP! VI ÅBNER TORSDAG 6. NOVEMBER KL. 9⁰⁰. KOM OG SMAG TORSDAG, FREDAG, LØRDAG.

Tirsdag 10.00-17.30
Onsdag 10.00-17.30
Torsdag 10.00-17.30

Fredag 10.00-18.00
Lørdag  10.00-13.00
Søndag og mandag lukket

Åbningstider

OOJF`s Jagtposten er nu på gaden med 
ny redaktør, undertegnede går ydmygt til 
arbejdet velvidende at der er meget at 
leve op til da denne post har været besat 
af en virkelig kompetent mand. Jeg vil her 
benytte muligheden og give Steen Knud-
sen en stor tak for det kæmpe arbejde han 
har gjort for at udvikle Jagtposten til det 
der er i dag, jeg arbejder videre i hans ånd 
men vil selvfølgelig satte min ejet præg på 
bladet.

Jagtposten vil fre-
mover køre i et tæt 
samspil med vor 
nye hjemmeside 
oojf.dk hvor nyhed-
er og aktiviteter altid vil være opdateret. 
Vi vil meget gerne modtage indlæg, foto, 
m.m. som vil blive anvendt efter behov. 
Materiale kan altid sendes til jagtposten@
iotterup.dk.

Jagtpos-
ten ville 
ikke være 
det den er 
uden vor 
mange 
gode an-
noncører, 
så kære læsere og medlemmer støt vore 
annoncører, de støtter os.  

Redaktøren har ordet

Jagtposten vil frem-
over køre i et tæt sam-
spil med oojf.dk

“

Tømrermester

Esben Hansen
Ørkebyvej 3, 5450 Otterup

64 82 42 21
Telefax 64 82 42 31
www.esben-hansen.dk
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Hjorslevvej 23 - 5450 Otterup - Tlf. 6482 5488

www.nordfynsbank.dk

DIN BANK!

Jerbanegade 22  5450 Otterup  Tlf: 59 48 94 20Jernbanegade 22  5450 Otterup  Tlf: 59 48 94 20
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Min tur til Sydafrika
Af Kjeld Sørensen

Det var en drøm der gik i opfyldelse, da rejsen 
efter et par års betænkningstid blev planlagt. 
Valget faldt på Matswani Safaris, hvilket jeg al-
drig har fortrudt. Alt forløb som aftalt, lige fra 
start til slut.
Der var afrejse kl. 6.00 fra Billund til Amster-
dam, og videre derfra til Johannesburg. Kl. 

21.30 blev vi kørt 
med busser til Pre-
toria, hvor vi over-
nattede på hotel. Næste morgen var vi en tur 
rundt i Pretoria og så kørte vi nordpå til Mat-
swani, hvor vi ankom midt på eftermiddagen.
Næste dag spiste vi morgenmad kl. 6.00, og 

Kommunemesterskab
i Nordfyns Kommune

Jægerråd Nordfyn
Pokalskydning afvikles på Strandager

Lørdag den 11. august 2018 kl. 10.00

NY DATO

44

OOJF-Bestyrelse 2016
Formand
Lars Madsen, Horsebækvej 31, 5450 Otterup
Tlf. 20 85 60 71
E-mail: lm@oojf.dk

Kasserer

Bestyrelsesmedlem / Redaktør Jagtposten
Frowin Lennart Rasmussen, Bryggerivej 1, 5450 Otterup
Tlf. 31 15 08 50
E-mail: lr@oojf.dk

Bestyrelsesmedlem
Jens Erik Bruun, Bredgade 43, 5492 Vissenbjerg
Tlf. 31 13 29 91
E-mail: jeb@oojf.dk

Bestyrelsesmedlem / Webmaster
Per Ladefoged, Kølebro 1, Grinløse, 5400 Bogense
Tlf. 4020 3332 
E-mail: pl@oojf.dk

Bestyrelsesmedlem
Kjeld Sørensen, Egeløkkevej 42, Nislev, 5450 Otterup
Tlf. 2145 8755
E-mail: ks@oojf.dk

Bestyrelsesmedlem
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kørte på jagt kl. 7.00. Vi var 5 der skulle skyde 
duer. Vi var sammen hele dagen og nedlagde 
omkring 100 fugle af forskellige arter. Efter en 
god dag var vi hjemme kl. 19.30.
Næste dag startede på skydebane - efter 2 
skud kørte vi på jagt. Inden frokost nedlagde 
jeg en Springbuk. Kl. 15. kørte vi på jagt igen 
og jeg fik en Blisbuk - det var en god dag. Da 
måtte jeg give drinks i baren.
Næste morgen kørte vi igen på jagt, jeg skulle 
skyde en Warthog. Vi sad ved et vandhul en 
hel formiddag, så flere dyr men ingen Warthog. 
Regnede med vi skulle have frokost, men nu 
skulle vi pyrse Impala. Efter 45 minutter kom vi 
på skudhold, et perfekt skud på 60 meter. En 
rigtig god dag.

Da jeg har 2 børnebørn tog vi dagen efter ud 
for at skyde en Blisbuk mere, da de skulle 
have et skind hver.
Det var alletiders tur for en gammel jæger!
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Nørregade 2,5450 Otterup, Tlf. 64 82 18 81Miljøklassificeret 
Søndergårdsvænget 13 · 5450 Otterup

BL BILER
v. Bjarne Larsen

Norupvej 131 • 5450 Otterup
Reparation af alle bilmærker -Lakering og undervognsbehandling

Tlf. 64 82 20 01

MICHAELS Jagt & Fiskeri A/S
Porthusvej 127 · 5700 Svendborg · 62 21 11 53

Indskydning på egen 100 m bane
Følg os på Facebook · www.michaelsjagt.dk

Jagt · Fiskeri · Outdoor

Hos MICHAELS Jagt & Fiskeri...
– finder du Fyns største udvalg af kvalitets produkter til jægeren, 

fiskeren og outdoor oplevelserne.

– forhandler vi alle de kendte varemærker som Härkilä, Fjällräven, 
Nordisk, Browning, Beretta og Sauer, for bare at nævne nogle få.

– er den eneste jagtforretning, der tilbyder indskydning på egen 
indendørs 100 m bane og eget våbenværksted.

– står vores 2 bøssemagere klar til at servicere, reparere eller lave 
personlig individuel tilpasning af dit våben.

 

Med andre ord...
MICHAELS Jagt & Fiskeri har alt til jagt, fiskeri og outdoor under 
ét tag – så behøver du kun at handle et sted!

Køb online på  
www.michaelsjagt.dk 

Som medlem af Dansk Jægerforbund tilbydes du Verisure Start til 495 kr. 
i installation inkl. 1 åbningskontakt og 1 fotodetektor uden beregning.

Specialtilbud til medlemmer af Dansk Jægerforbund. 

Med jægerpakken rammer du 
et godt tilbud på privatalarm
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Kontakt din lokale Dansikring Direct Partner:
Torben Morielle - Tlf. 24 23 54 22
E-mail: torben.morielle@dansikring-direct.dk

Du sparer i alt 6.090 kr. i installation for jægerpakken. 
(Normal pris for jægerpakken: 6.585 kr.) 
Jægerpakken indeholder nedenstående:

Verisure Start 495 kr. i installation. Normal pris, 4.995 kr. 
Verisure Start indeholder: 1 VBox (GSM), 1 fotodetektor, 
1 betjeningspanel, 1 sirene, 1 åbningskontakt, 1 StarKey 
og alarmskilte. Standardabonnement, 339 kr./md.

Ekstra! Uden beregning - Værdi af 1.590 kr. 
1 fotodetektor og 1 åbningskontakt.  

495 kr.
Spar 6.090 kr. i 

installation
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fiskeren og outdoor oplevelserne.
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Med andre ord...
MICHAELS Jagt & Fiskeri har alt til jagt, fiskeri og outdoor under 
ét tag – så behøver du kun at handle et sted!

Køb online på  
www.michaelsjagt.dk 

Som medlem af Dansk Jægerforbund tilbydes du Verisure Start til 495 kr. 
i installation inkl. 1 åbningskontakt og 1 fotodetektor uden beregning.

Specialtilbud til medlemmer af Dansk Jægerforbund. 
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Kontakt din lokale Dansikring Direct Partner:
Torben Morielle - Tlf. 24 23 54 22
E-mail: torben.morielle@dansikring-direct.dk

Du sparer i alt 6.090 kr. i installation for jægerpakken. 
(Normal pris for jægerpakken: 6.585 kr.) 
Jægerpakken indeholder nedenstående:

Verisure Start 495 kr. i installation. Normal pris, 4.995 kr. 
Verisure Start indeholder: 1 VBox (GSM), 1 fotodetektor, 
1 betjeningspanel, 1 sirene, 1 åbningskontakt, 1 StarKey 
og alarmskilte. Standardabonnement, 339 kr./md.

Ekstra! Uden beregning - Værdi af 1.590 kr. 
1 fotodetektor og 1 åbningskontakt.  

495 kr.
Spar 6.090 kr. i 

installation
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Blomster&Pil
Buketter med stil

Søndergade 19, st.th. Otterup, 22 38 64 64

Specialøl
Vin
Chokolade
Lakrids
Krydderi
Kaffesirup

Jeg har pil, peddigrør på lager, 
sælger kurve og fuglefoderbræt-
ter, engle og vindspil, jeg selv la-
ver af disse naturlige materialer.

Buketter
Borddekoration
Gravpynt
Begravelses-
binderi 

Inde og ude-
Planter
Skjulere

Brugskunst
Chicantique
House Nordic
No Posh

Bladstrup Hundepension 
v/Søren og Margit Rasmussen 
Glavendrupvej 15, 5450 Otterup 
Kl. 9-10 og kl. 17-18 

Book online via 
www.hundepension-odense.dk
www.bladstrup.com

Tlf. 24 81 50 58 (kl. 8-16)

Salg af Dådyrkød
Dådyrkølle 50 kr. pr. kg. Dådyrryg 75 kr. pr. kg
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Da vi i jagtforeningen havde loppemarked var Pe-
ter Byskov der med sit utrolige flotte håndarbejde. 
Møbelmaler, kunst- og mirakelmager, knivmager og 
mange flere spændende titler kunne man sætte på 
Peter Byskov. Det blev til en rigtig god snak mel-
lem ham og mig, om det at lave forskellige ting af 
gevirdele og andre ting fra naturen. Da jeg jo er i 
konstant mangel på materialer til at lave ting af, lo-
vede han at ville finde nogle ting frem til mig, som 
jeg kunne bruge. Jeg besøgte ham i hans ”trold-
mandsværksted” på hjørnet af Dronningsgade og 
Krudthusvej. Sikke en oplevelse at se hvad der var 
af materialer og maskiner, helt og delvist færdige 
ting som knive, kunsthåndværk og billedskæreting. 
Under besøget viste han mig en artikel om et relief 
af Fyn, som han havde lavet til Fjordens dag i 2016. 

Jeg har mødt en 
utrolig spændende person.
Peter J. Byskov
Af Leif Thyrsted
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Han ville forære dette relief til ophængning 
i klubhuset. Jeg sagde, at jeg var sikker på, 
man gerne ville have det, men måtte dog lige 
rådføre mig med bestyrelsen, som med det 
samme var med på ideen. Det blev aftalt, at 
jeg skulle komme ud til ham og hente relieffet, 
og samtidig skulle jeg se hans jagtstue i kæl-
deren, hvor han bor privat.

Han har rejst i over 80 lande og været på jagt 
på det meste af jorden. Der var ikke en plet 
på væggene i jagtstuen, hvor der kunne hæn-
ges eller stilles noget. Der var trofæer over alt. 
Jeg håber billederne her vil give et indtryk af 
hvilken fantastisk udstilling, der var tale om. 
Eftermiddagen gik med en masse spændende 
fortællinger om oplevelserne med nogle af tro-
fæerne.

Peter er en meget spændende person, som er 
god til at fortælle om sine oplevelser. Desværre 
er Peter, som i dag er 72 år, ramt at kræft. Det 
er lungekræft, som har bredt sig, så han i 2017 
blev erklæret terminal. Peter er dog positiv og 
fortrøstningsfuld og med humoristisk sans, 
hvilket han beviser med at have fået lavet en 
tatovering på armen, som viser et riffelhylster 
med teksten terminal patient, og datoen og en 
kugle som har forladt hylstret og er på vej til at 
ramme cancerblomsten. 
 
Relieffet er nu ophængt i klubhuset og 
forestiller Fyn med de naturoplevelser, der er 
mulighed for at opleve på Fyn.
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Årets hund / Fredericiadysten 
Af Jens Erik Bruun

Første weekend i juni har Otterup jagtforening 
en hundeprøve, hvor der er 4 discipliner, nem-
lig: vandarbejde, frit søg, terrænskifte og diri-
gering.
Der er 2 klasser, unghunde til de fylder 2 år og 
derefter er det åben klasse.
De 5 bedste hunde bliver udtaget til Frederi-
ciadysten, som afholdes første lørdag i august, 
skiftevis i Fredericia og Otterup.

Fredericia har en 
årrække været lidt 
overlegne, men i 
2017 og 2018 vandt Otterup og i år er der 40 
års jubilæum som afholdes  i Otterup.
Folk er velkommen til at komme og kigge, se 
mere i Jæger, på facebook og på oojf.dk.

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag: 6.00 - 17.00
Lørdag 6.30 - 14.00 · Søndag: 6.30 - 15.00
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Fredericiadysten 2018
Af Otto med Jackpot

D. 5/6-18 var der mødt mange glade og 
spændte jagthundeførere op, i Jagtforenin-
gens hus til morgenkaffe, for at deltage i årets 
hund i Otterup, og for samtidigt at klare kravet 
for at deltage på Otterups hold til Fredericia-
dysten d. 3/8-18 i Fredericia, hvor vi stillede 
med det øjensynlig stærkeste hold, idet samt-
lige af de 5 bedst placerede hunde stillede op.
D. 3/8-18 mødte vi så op til morgenkaffe med 
diverse rundstykker med alt tilbehøret i Frede-
ricia. Da det var, overstået fik vi at vide, hvor-
dan og hvor banerne var, og hvordan de skulle 
gennemføres.
Jeg startede med en enkelmarkering, meeen 
vi skulle lige have hundene til at sætte sig ved 
2 pæle, før fuglen måtte hentes, for at få max 
points, hvilket gjorde denne enkelmarkering 
noget sværere, for os som ikke havde trænet 
lige netop dette.
Derefter kom jeg til en dirigering til en “løber” 
på ca. 70 m, igen her var der et “men” idet 
der lå 2 dødskudte fugle på højre side hvorfra 
vinden kom. Her skulle løberen først hentes 
for at få max points, også her var der plads til 
forbedringer.
Næste post var en dobbeltmarkering hvor den 
sidst kastede fugl viste sig at være en løber. 
(En and i en pose som blev trukket ind i skoven 
og derinde videre 10 m, og her blev den  til en  

fasan) den an-
den markering 
var en and der 
faldt på åben 
mark.
Den sidste post 
var en efterap-
portering hvor vi 
skulle gå igen-
nem et stykke 
skov/krat af en afmærket sti ca 150 m (marke-
ret m. minestrimmel i træer og buske) i løbet af 
4 min. Her skulle der samles så mange stykker 
vild op som muligt, her var der så selvfølgelig 
også et men: Hvis du ikke kom til enden på 
stien til tiden fik du 0 point!!! Der var forskel-
lige vildarter: Mårhund, ræv, kæmpe kaniner, 
fasaner, ænder. Jeg mener det var denne post 
samt dirigeringen der gav udslaget på at det 
var Otterup der vandt.
Det var dog en fantastisk dag, som forhåbent-
ligt vil gøre, at der sikkert i 19 vil komme flere 
hunde til Årets hund, og forhåbentlig også 
flere tilskuere :-)
Til slut vil jeg takke for 2 gode og hyggelige 
arrangementer både til arrangørerne, hjælpere 
ved prøverne, deltagere på prøverne og sidst 
men ikke mindst til mine 4 holdkammerater 
ved Fredericiadysten.
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• VVS-installationer
• Biobrændselsanlæg
• Olie-/Gasfyr

Smedearbejde •
Blikarbejde •

Murerarbejde •

Aut. VVS Installatør

HP Smedie og VVS
Ørkebyvej 1, 5450 Otterup

Tlf. 64 82 61 91
www.hp-smedie.dk

Dansk VVS Garantiordning

Bad- og toiletvogn samt trailere udlejes

Badeværelser i totalentreprise

Henning
20 98 70 70

Per
20 13 66 80

Bad- og toiletvogn udlejes
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Jagt i Hasmark og omegn 
Af Poul Landtved, født i Hasmark

Endelig i 1958 fik jeg mit jagttegn, efter at have 
gået med min far, min fætter og min onkel i 
mange år, uden bøsse.
De arealer vi havde at jage på, var vores gård 
på 40Ha + ca. det samme, som min onkel hav-
de lejet. Min onkel var malermester og jagtle-
jen bestod i at han skulle male for udlejeren.
Ud over de 40ha, havde vi et lod i Hasmark 
mosen, hvor det kun var lodsejere, søn og svi-
gersønner der måtte komme på jagt.
Et af de steder hvor vi lejede jagt var 1 eller 2 
stationer nede ved søen, der lå bag ved Bogø 
dæmningen. Der blev holdt auktion over græs-
ningen og jagten en gang om året og hvade 
man en god hund, fik man virkelig noget med 
hjem.
Når vi skulle på jagt, foregik det ikke i en Ran-
ge Rover, nej min onkel og fætter kom på de-
res motorcykel med varesidevogn og hentede 
min far og jeg, onkel forrest, fætter i midten 
og far bagved, jeg blev placeret i sidevognen, 
sammen med hundene.

Jagten ved søen, bestod mest af andetræk, 
men vi kunne være heldig og skyde en fasan, 
da der lå en stor mark med asparges ved siden 
af. På vores egne marker var det harer, fasaner 
og agerhøns. 
I mosen var det fælles jagt nogle gange om 
året, hvor alle deltog både med jagt og frokost. 
Der var det ænder og fasaner, men vi kunne 
være heldig og træffe et rådyr.
Da jeg blev ældre, blev jeg inviteret på jagt 
mange steder, da jeg havde en meget god tysk 
ruhåret, den havde kun en fejl i starten, den 
løb efter harer, men det blev han kureret for, 
efter en tur på Vigelsø, da vi havde været det 
i et kvarter, satte han sig på enden og hylede, 
der var så mange at han ikke vidste hvem han 
skulle løbe efter, efter denne oplevelse, løb 
han ikke efter harer mere. 
Jeg gik på jagt i 15 år, men da mit job krævede 
at jeg var på arbejde hver anden weekend og 
med kone og børn, så stoppede jeg denne ak-
tivitet.

Billedet er fra en jagt ved Hasmark hvor 
min farfar er med på billedet, nr. 3 fra 
højre. Billedet er fra ca. årgang 1910.
Foto: Lokalhistorisk Arkiv
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BLIV SPONSOR I OOJF
KONTAKT FORMANDEN - DET KOSTER KUN 500 KR. FOR 2 ÅR

- se mere på www.oojf.dk - klik ind på sponsor!

Otterup Bog & idé
- din lokale boghandler
Jernbanegade 24 - 5450 Otterup - Tlf. 6482 1162
www.bog-ide.dk/otterup

facebook.com/Otterup Boghandel

Otterup Bøger & Papir
- din lokale boghandler
Jernbanegade 24 - 5450 Otterup - Tlf. 6482 1162
www.bogerogpapir.dk/otterup

facebook.com/Otterup Bøger & Papir
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Markprøveskytte
Af Nils Holger Ellekilde

En del år var jeg aktiv som markprøveskytte. 
Og det er der forskel på. Ved retrieverprøverne 
går man på linje, ofte en lang linje, hvor skyt-
terne går mellem officials, dommeren og hun-
deførerne, og hvor man sammen jager fuglene 
op. En walking up jagt i stort format, hvor for-
målet ene er at bedømme hundenes evner og 
præstationer. Når der letter en fugl, er det bare 
om at få skudt, og det er ilde set at skyde forbi. 
Når fuglen er faldet, bliver en hund, som regel 
den fjerneste, sendt afsted på apporten. Det 
kan også ske, at man omringer en remisse eller 
et vandhul. Og retrieverfolket står så bag skyt-
terne, hvor hundene skal vise, at de kan sidde 
stille og dernæst på kommando hente de ned-
lagte fugle. Men alting foregår i ro og mag.
En markprøve for stående hunde er helt ander-
ledes. Mens en retrieverprøveskytte godt kan 
være lidt overvægtig og rund, skal skytten ved 
en prøve for stående hunde helst være en træ-
net løber, gerne selv en mager jagthund i ma-
ratonklassen. For dels skal man kunne skyde, 
men man skal kunne nå frem til den stående 
hund, før det er for sent, og fuglen er løbet. 
Også selvom man selv står ved bygrænsen til 
Nyborg, og hunden har stand nær Middelfart. 
En af mine gode venner er meget engageret 
i markprøver for stående hunde. Han er gor-
donsettermand. En gang ringede han til mig og 
spurgte: - Nils, hvordan er det med dig og hagl-
bøssen? For han manglede en markprøveskyt-
te deroppe i Jylland. - Vi er nær ved himlen! 
lød mit svar. Og det var bare løgn. Jeg er ikke 
et hak bedre end gennemsnittet af almindelige 
jægere og lerdueskytter, men det kunne han jo 
intet vide om, og jeg ville gerne afsted.
Er du i form? Spurgte han dernæst. - Jo da!  
svarede jeg, og det var endnu mere løgn. Jeg 
vejer lidt over 100 kilo og er aldeles ikke i form, 
men elsker de jagter, som slutter tidligt på ef-
termiddagen så man har ordentlig tid til at nyde  

frokosten med alt, hvad det omfatter. 
Men sådan gik det til, at jeg stillede op som 
markprøveskytte ved en gordonsetterprøve 
langt oppe i Jylland. Så langt oppe og så langt 
ude, at der var grus på de offentlige veje, og at 
broer over grøfter og åer blot bestod af gran-
rafter og jernbanesveller. Vi var kun et par skyt-
ter, for det var en mindre prøve, men terrænet 
var stort. - Så er der stand! råbte dommeren 
og pegede ud over heden til venstre, hvor der 
var stand en 2 – 300 meter ude. Og jeg måtte 
småløbe derud for at nå det. - Også her! råbte 
han og pegede ud til højre i en kartoffelmark, 
hvor der ligeledes stod en hund 300 – 400 me-
ter fra den første. Og så skulle der igen løbes 
for at komme derud i rette tid. Og sådan gik 
dagen. Jeg løb, og jeg løb, jeg skød og jeg 
skød, sveden drev, og jeg blev mere og mere 
træt.  Til sidst var der kun en enkelt hund, som 
ikke havde haft stand, men som nu stod flot 
og stramt i et markhjørne ved en granplantage. 
Gennemsvedt og totalt udmattet med rystende 
hænder og røde øjne nåede jeg også frem til 
den. Hundeføreren så på mig og nikkede. Det-
te var et vigtigt øjeblik. Det var hundens før-
ste stand på prøve. Og på kommando sprang 
hunden frem og lettede to agerhøns. Den før-
ste skruede sig op i den nedgående sol over 
granerne, og jeg skød forbi. Den anden. Ja 
den anden fløj som forventeligt lavt hen over 
kartoffeltoppene, og hurtigt fik jeg hold på den. 
Men så kom der en dame på en cykel. Der var 
en eller anden offentlig sti langs med marken, 
og hvis jeg trykkede af, da sigtet var korrekt, 
havde jeg også fået hende med. Så fuglen fik 
lov til at flyve. Forbitret og skuffet vendte hun-
deføreren sig mod mig og spurgte på bredeste 
jysk: - Hvor kommer do fra? - Jeg kommer fra 
Fyn, lød mit svar. Hvortil han fortsatte: - A tøvs. 
Do sku være bleven derhjæm!  Og siden har jeg 
ikke skudt på markprøve. 

RINGMÆRKEDE FUGLE
Finder du en ringmærket fugl, bedes du sende ringen

samt oplysninger om art, køn og findested - og med afsender til:

ZOOLOGISK MUSEUM
Ringmærkeafd., Universitetsparken 15, 2100 København Ø
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NORUP ENTREPRENØR & VOGNMAND
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Sildetur 2018
Af Jens Erik Bruun

12/5-2018 kl. 6 kørte vi fra Otterup, mod Hvide 
Sande via Tipperne hvor vi fik morgenmad, og 
kiggede på fugle.
Vi var ca. 20 mennesker i bussen, unge som 
gamle, mænd og damer.
Stort set alle fangede sild, og et par enkelte 
hornfisk blev det også til.
Vi fiskede fra kl. 10 til kl. 14, derefter fik vi en is, 
inden vi kørte hjemad igen.
Nogle blev sat af i Vissenbjerg og andre i Ot-
terup, men alle hyggede sig og havde en dejlig 
dag i det fine vejr.

Tak til Leif for at køre bussen for os.
Grundet den lave tilslutning er det sat lidt i 
bero med en ny tur.
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Ved tilmelding deltager du  
i konkurrencen om et jagtslips...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

...vær altid opdateret

Send en mail til  
im@oojf.dk med  
dit navn, din email 
og dit mobil nummer

Hund med 
på jagt? 
Har du jagttegn?

I så fald vil mange påstå at man 
burde vide bedre.

Flere syntes faktisk også set i lyset 
af den negative fokus der i disse år 
hviler på jægerne, at det er forståeligt 
at hund skal medbringes ved jagt 
på fugle.

Har du en gang prøvet at løbe en 
stangskudt kok op, eller kikket efter 
en due i høj korn eller græs vil du 
sikkert forstå hvorfor loven er som 
den er.

Det er dog tilladt på åben vand fra 
pram eller jolle, at jage uden hund.
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A/S

Henovej 8 · 5270 Odense N · Tlf. 66 18 95 92 · ps@johansen-biler.dk
Palle Søderholm 22 79 43 74 · Michael Søderholm 40 52 34 68

Åbningstider: Mandag-fredag 7.30-17.30. Lørdag-søndag efter aftale.
Klik ind på www.johansen-biler.dk - Service og reparation af alle bilmærker

Alle bilmærkers
værksted

Køb og salg af
nyere brugte biler

Ny samarbejds

men hele holdet
bag - er det samme...

Vi ses til personlig service i øjenhøjde til fair fynske priser!

Malermester Henrik Hansen
Hessum Bygade 37, 5450 Otterup 

Tlf. 64 82 46 27 - Bil 21 42 06 27
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Af Janni Holmberg

Lidt om mig selv: Jeg er kæreste med nu-
værende formand for Otterup Jagtforening, 
Jens Erik Bruun. I 2012 fik jeg mit jagt-
tegn og kom ind i Jagtkonsortiet som Jens 
Erik også er med i. Vi var enige om, at vi 
var afsted som jagtkammerater og ikke 
kærester – Det var jeg indforstået med.  
Det er dejligt at have en fællesinteresse med 
Jens Erik – Vi nyder vores passion for jagt.

Jeg måtte indstille min jagt for en stund fordi vi 
blev forældre 2016. Jeg måtte sætte min jagt 
på pause, det var rart at vide at, jeg havde en 
familie som bakkede mig op. Jeg fik selvføl-
gelig også lov til, at komme ud og slappe af i 
naturen igen. Mens jeg gerne ville ud, var der 
nogen der kiggede efter den lille. Jens Erik har 
tit sagt, at jeg bare kunne  tage afsted, så kig-
gede han efter børnene. Min svigermor er hel-
digvis også behjælpelig med at se efter børne-
ne, når Jens Erik og jeg skulle afsted sammen. 
Det er altid dejligt at vide, at ens familie er der 
når man har brug for det. 

Udover at gå på jagt, nyder jeg at blæse jagt-
horn på jagter og have min FT springer Spaniel 
(Whisky) med. 
Fællesskabet er en af de ting, der er vigtigt for 
mig. Nyder det når vi er i vores eget konsortie, 
eller når vi er inviteret ud på en jagt ved en be-
kendt – det er også dejligt at se andre arealer 
end man er vant til. 
Riffeljagt er en af mine eftertragtede jagtforme, 
jeg er ligeglad med om jeg skyder noget – det 
er roen der tiltaler mig. Riffeljagten gør at, jeg 
lader tankerne flyve og sidder og nyder natu-
ren og høre dyrene vågne op.
Mit 2018 har været en helt igennem fantastisk 
jagtsæson. Den 16. maj 2018 hvor bukkesæ-
sonen startede, den dag alle jægere ser frem 
til, tog vi turen ned til Bukkerup på vores eget 
område ved Glamsbjerg, hvor jeg satte mig 
ud for at kigge efter en råbuk. En halv time 
før jagten begyndte, så jeg en Bast Buk, som 
jeg ville lade gå, når der blev åbnet op for sky-
detiden, også selvom om den ville være der. 
På forhånd aftalte vi, at Jens Erik skulle tage 
hjem for at sørge for at sende børnene i skole 
og dagpleje, så kunne jeg nemlig blive sid-
dende lidt endnu – hvilket jeg er glad for den 
dag i dag.
 
Kl. 7:30 dukkede der en Rå frem, og få mi-
nutter efter en buk. Jeg fik lagt an til at sky-
de ham, og så skulle der ro på nerverne. 
Han stod perfekt, og kort tid efter skød jeg 
et skud efter ham – han væltede i skud-
det kl. 7:40. Råen blev stående og kiggede 
lidt rundt, for at se hvad der er lige skete.  
Kort tid efter fik jeg ringet til Jens Erik, og for-
talte at jeg havde skudt en buk. Jens Erik blev 
selvfølgelig glad på mine vegne, han skulle 
lige have afleveret ungerne i skole, derefter 
ville han komme ligeså hurtigt han kunne. 
Den morgen skød jeg en seksender buk som 
vejede 16.5 kg brækket. Stolt det var jeg. Efter 
vi havde været på jagt skulle jeg vise min buk 
frem til Bukketræffet i Otterup Jagtforening 
(OOJF). Bukken var ikke den største, men det 
var en dejlig fornemmelse af, at jeg kunne vise 
min buk frem for alle de fremmødte jagtinteres-
serede. Det var en dejlig dag med masser af be-

Min jagtberetning 2018
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kendte og lykønskninger fra venner og familie. 
Senere om aftenen var jeg i Odense med Jens 
Erik, hvor vi valgte at vise nogle jagttegns, 
hvordan man flåede og paterede en buk – Det 
var en stor succes blandt eleverne.

Den 3. november blev jeg inviteret ned til en 
jagtkammerat i Snave. Denne gang skulle jeg 
på Gåsejagt. Jeg var så heldig at jeg skød min 
første gås. Denne aften landede gåsen få me-
ter fra vores jagtkammerat og Whisky kom lige 
så stolt med den 4 kg store gås – det var det 
den vejede inden slagtning. Jeg var ikke kun 
stolt over, at jeg havde skudt min første gås, 
men også fordi Whisky apporterede gåsen 
uden videre. 

Den 22. december gik turen over til Lyø, hvor 
vi skulle besøge Jens Eriks mormor. Her valgte 
vi at tage vores jagtgevær og hundene med i 
håb om at skyde en hare eller to til hans mor-
mor. Tænk sig, jeg skød min første hare den 
dag, og igen apporterede Whisky min første 
hare. 

Jagtsæsonen sluttede med, at vi var på for-
eningsjagt på Enebærodde. Det var en kold 
fornøjelse, men der kom vildt på vildtparaden, 
tilmed kom mine 2 fasankokke også med. 
Som igen min lille Whisky apporterede for mig. 
Her hjalp jeg selvfølgelig til med at blæse på 
jagthorn.
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Jæger mod Cancer

Læs mere

www.jmcancer.dk

TLF: 64 82 52 79

ADVOKAT 
NIEL 

NI 
Advokatfirmaet 

Niels Nissen  
 

  Vestergade 22, 5400 Bogense
Tlf. 63 81 50 95

e-mail: nissen@adv-niels-nissen.dk
www.adv-niels-nissen.dk

Skal du have gode bøffer, så er
det mod Kappendrup du tøffer!
Vi har alt godt til grillen til rimelige priser.
Prøv vores hjemmelavede pølser og pålæg.

Kappendrup
SLAGTERFORRETNING
Ring og bestil tlf. 6485 1105 · larsslagter@msn.com · lukket man.-tirs.
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Jæger mod Cancer

Læs mere

www.jmcancer.dk

Fuglsangsvej 69  |  Tørresø  |  5450 Otterup

Tlf. 29 45 45 12 - 70 20 45 12

mail@allanledhansen.dk  |  www.allanledhansen.dk

Tørresøvej 3 C

allan

Dyrlægerne
Eva & Poul Erik Krogh

Konsultation
for mindre husdyr 

efter aftale.

Medicinsk og kirurgisk 
behandling · Røntgen

Ultralydsscanning
Laboratoriediagnostik

Salg af foder 
og plejemidler

Telefontid
Mandag-torsdag 7-17

Fredag 7-16
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Æresmedlemmer 2019
i Otterup & Omegns Jagtforening

Jørgen
Hummelhoff

Christian
Rasmussen

Knud Erik
Rasmussen

Hardy
Laursen

Mogens
Hansen
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Skydebaner
på Nordfyn

Nordfyns Flugtskydningscenter 
Nabbevej 3, Vester Egense 

5400  Bogense
www.nordfynsflugtskydningscenter.dk

Jagtbane og Skeetbane
 

Strandager Skydecenter
Otterupvej 500
5270 Odense N

www.strandagerskydecenter.dk
Jagtbane og Skeetbane-  

Compak Sporting-Nordisk Trap

SALG-SERVICE-REP.
· Havemaskiner
· Motorsave
· Buskryddere
· Hækkeklippere
· Cykler
· Knallerter
· Sliberi
· Reservedele

Egense Service Værksted
v/Erland Pedersen,

Møllevej 75 - 5450 Otterup
Tlf. 64 82 45 07

Åbningstider: Man.-Fre. 9.00-17.30 · Lør. 9.00-12.00 

Aut. Forhandler:
 · Jonsered
 · Honda
 · Texas
 · Ariens
 · Echo
 · Cub-Cadet
 · Metabo
 · Stiga

HUSK VOR 
HJERTESTARTER
Hjertestarteren som du kan komme til hele 
døgnet.

Jægerne giver stor tryghed i hundeskoven og 
det store boligområde i området med place-
ringen af vor hjertestarter.

Vor hjertestarter 
har heldigvis kun 
skulle støves af 
i 2018.
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Formand
Jens Erik Bruun
Tlf.: 31132991
E-mail: jeb@oojf.dk

Kasserer
Mogens Andersen 
Tlf.: 61228941
E-mail: ma@oojf.dk

Sekretær
Lars Madsen
Tlf.: 20856071 
E-mail: lm@oojf.dk
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OOJF-Bestyrelse 2016
Formand
Lars Madsen, Horsebækvej 31, 5450 Otterup
Tlf. 20 85 60 71
E-mail: lm@oojf.dk

Kasserer

Bestyrelsesmedlem / Redaktør Jagtposten
Frowin Lennart Rasmussen, Bryggerivej 1, 5450 Otterup
Tlf. 31 15 08 50
E-mail: lr@oojf.dk

Bestyrelsesmedlem
Jens Erik Bruun, Bredgade 43, 5492 Vissenbjerg
Tlf. 31 13 29 91
E-mail: jeb@oojf.dk

Bestyrelsesmedlem / Webmaster
Per Ladefoged, Kølebro 1, Grinløse, 5400 Bogense
Tlf. 4020 3332 
E-mail: pl@oojf.dk

Bestyrelsesmedlem
Kjeld Sørensen, Egeløkkevej 42, Nislev, 5450 Otterup
Tlf. 2145 8755
E-mail: ks@oojf.dk

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem
Anders Søgaard
Tlf.: ????????
E-mail: ??@oojf.dk

Bestyrelsesmedlem
Lars Larsson
Tlf.: 23304600
E-mail: ll@oojf.dk

Bestryelsesmedlem
Kjeld Sørensen
Tlf.: 21458755
E-mail: ks@oojf.dk
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BestyrelsesmedlemBestryrelsesmedlem
Erik Sørensen
Tlf.: 26271519
E-mail: es@oojf.dk

OOJF-BESTYRELSEN 2019

NYT 
FOTO



43

Stadionvej 50 · 5450 otterup · tlf. 64 82 23 43 · fax 64 82 23 22

&Bowling
Idrætscenter
Ot t e r u p H a l l e r n e

Bielers Gourmet-service

Bøf &
Bowl

O t t e r u p H a l l e r n e Bøf
&

Bowl
FRA

199,-

VÆlG MelleM SteaK,
SparerIBS OG KYllInG

Mad ud
af huset
udenlAndske
og dAnske

speciAliteteR

Speciel italiensk buffet
eller 3 retters menu.
Min. 10 kuverter.

faMilieBowl
2 voksne + 2 bøRn

under 12 år

kr. 595,-

3
retter

gourMet
Menu

fra

kr. 269,-

tilBud
okseMøRbRAd

incl. bowling

kr. 225,-

luksus
Brunch

Min. 15 pers.
inkl. bowling fra

kr. 225,-

laser-
skydning

kr. 50,-
pr. pers.

ring og hør nærmere
om åbningstiderne
i uge 27-28-29-30.




