
 

Otterup Jagtforening marts 2019 
Information Siden sidste nummer af nyhedsbrevet i 

december måned, har der være godt gang i 
mange aktiviteter. 
Vi har haft generalforsamling og vi siger 
velkommen til Anders Søgaard, der afløser Leif 
Thyrsted. Bestyrelsen er blevet konstitueret, og 
snart vil det fremgå af hjemmesiden, hvem der har 
ansvar for de enkelte områder. 
Som nogle har bemærket og som det tydelig vises i 
denne meddelelse, er der på generalforsamlingen 
besluttet at Otterup & Omegns Jagtforening, skifter 
navn til Otterup Jagtforening, men det er ikke 
bare lige, der er en del arbejde ved dette, som 
fylder nogle af bestyrelsesmedlemmernes tid, med 
div. Kommunikation og forklaringer.  
Hvad rør der sig i foreningen i øjeblikket. 
Der er gang i jagttegns undervisningen og som 
mange andre steder er elevtallet faldende, men vi 
kører på. 
Jagtposten arbejdes der godt på, et lille udvalg er 
stablet på benene, men vi opfordre alle til at 
komme med en lille historie, vi kan lave til en 
artikel, en god oplevelse både lokalt, regionalt og 
udenlandsk, dem vil vi meget gerne bringe i bladet, 
så send gerne en lille historie om oplevelser, send 
til info@oojf.dk 

Søndag den 3 marts kl. 10:00 Hundetræning 
Jagt relateret hundetræning søndag formiddag fra kl 
10 
Opstart 3/3 slut 12/5. Alle er velkomne.  
Nærmere information kontakt Jens Erik Bruun 
31132991 
Træningen foregår ved Otterup Jagtforenings lokaler, 
Horsebækvej 22. 
 



Onsdag den 20. marts kl. 19:00 
  

Foredrag 
Vi har lavet en aftale med journalist og storvildts 
jæger Freddy Wulff, der vil fortælle om sit 
spændende liv som journalist og ikke mindst 
jæger. 
Freddy har oplevet meget af det vi kun har 
mulighed for at drømme om, så hvis du vil have 
en spændende fortæller aften, så er det lige 
noget for dig. 
Da der regnes med mange påhører, er 
foredraget flyttet til Otterup bibliotek. 
Tilmelding til Mogens Andersen tlf 61228941 og 
indbetal på reg 6862 0001061180. 
Pris 100,- for dette beløb får du en eventyrlig 
fortælling, du kan huske i mange år, samt en 
enkelt genstand  
 

Fredag den 8. marts kl: 10:00 
 
 
 
 

Forår rengøring og oprydning  
Foråret er ved at ringe på, og det er tiden at få 
areal og klubhus, set efter i kanterne. 
Der er nogle ting i og omkring klubhuset, der 
trænger til at få en opstrammer og en del der 
trænger til at blive kasseret, da det ikke benyttes 
mere. 
Fredag er der mange der har fri, så vores klubhuse 
udvalg, vil meget gerne se jer til en lille arbejdsdag, 
hvor der startes med lidt arbejde og afsluttes med 
en af de lange/tykke fra grillen, så duk op ved 
Otterup Jagtforenings klubhus den 8 marts kl 10. 
evt. spørgsmål, kan rettes til Erik Sørensen. 

Tirsdag den 26. marts kl. 19:00 
 

Loppemarked 
Har du noget jagtudstyr du ikke bruger mere så 
kom og sælg det til en "nyjæger" eller en anden 
som kan bruge det. Alt lovligt må sælges. Kom 
og køb, kom og sælg du vælger selv. Alle er 
velkomne.  
Der vil være lidt forskellige stande, som sælger 
div udstyr.  
Skal du have en stand, eller mere viden om dette 
arrangement så kontakt Erik Sørensen 
26271519 eller Jens Erik Bruun 31132991. 

Lørdag den 13. april kl.10:00 Indskydning af riffel 
Indskydning ved Slusemøllen /Agernæs, der er 
indskydning fra kl 10:00 og mærkeskydning fra kl 
13:00.  
Der vil være rådgivning fra erfarne instruktør  
Der er mulighed for køb af pølser og drikkelse  
Evt. spørgsmål i forbindelse med indskydningen, 
står Kjeld S klar til at svare på, Kjeld kan 
kontaktes på tlf. 21458755 

  



Torsdag den 16 maj fra kl. 8:00 Bukketræf 
Kom og vis din nyskudte buk frem, stor som lille hvis du 
vil skyde den så burde du også vise den frem på 
"paraden" så vi kan vise bukken den sidste ære. Der er 
gratis rundstykker og kaffe, der kan købes 
bitter,øl,vand,vin og pølser. Der vil være præmier til 
flotteste buk samt lodtrækning på "stemmesedlerne". 
Sidste indlevering kl 10,30 og uddeling af præmier ca. 
kl 11. Alle er velkomne 
Evt. spørgsmål i forbindelse med træffet, står Kjeld S 
klar til at svare på, Kjeld kan kontaktes på tlf. 21458755 
 

Søndag den 23 juni fra kl 18 

 

Sankt Hans 
For mange år siden var der en stor mand i USA der 
sagde de berømte ord ”I have a dream, that one day..” 
og den tanke og en stor drøm Sankt Hans udvalget, har 
gået med i de stille tanker, så med hjælp for en 
kærkommen sponsor, er det blevet muligt at stable et 
større sankt hans arrangement på benene. 
2 af de vigtigste brikker i arrangementet er på plads, 
båltalen vil en kendt lokalpolitiker bidrage med og 
underholdningen inkl. vores midsommer vise, har vi 
arrangeret Kirsten Sigaard, og hun behøver hvis ikke 
yderligere præsentation, det bliver stort    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der tages højde for ændringer og evt. fejl. 


