Otterup Jagtforening august 2019
Information

Lørdag den 3. august kl.:08:00

Lørdag den 31 august kl. 6:59

Siden sidste nummer af nyhedsbrevet i juni måned, har Otterup
Jagtforening ikke været aktive på det jagtlige område, kun
administration af jagtposten og så på det sociale, da vi har
afholdt af Sankt Hans og netop det, kan vi være stolte af, det
blev en kæmpe succes, samt arrangementer på Viggelsø, som
vi afholder i samarbejde med Nordfyns Turist forening, hvor
foreningen arrangere mad og en fortæller om livet på Øen.
Nu går vi frem imod efteråret og der vil komme til at foregå en
masse spændende ting, som forhåbentligt kommer til at stå i
nyhedsbrev og i jæger.
Med hensyn til jagtposten opfordre vi kraftigt til at i sender et par
ord ind til os omkring oplevelser i ønsker at dele med andre, en
lille artikel omkring en jagt eller et helt liv med jagt.
Forenings dyst
Otterup Jagtforening er igen i år vært ved den årlige hunde dyst imod
Fredericia. Der deltager 2x 5 gode hunde.
De 5 hunde fra Otterup er valgt ud ved konkurrencen Åretshund, der
blev afholdt i juni måned fra Otterup side og Fredericia stiller med 5
hunde, de skal kæmpe i 4 discipliner, fritsøg, vand arbejde etc., og
foreningen ser selvfølgelig frem til at Otterup kommer hjem med
pokalen.
Riffelskydning/Hjortebane tur til Lejbølle
Otterup Jagtforening har lejet Hjortebanen/riffelbanen på Lejbølle
Skydecenter på Langeland fra kl 9 – 12.
Der vil være mulighed for at skyde til hjort og gris og yderligere
mulighed for skydning til bukke, dette er ikke inkluderet i prisen, men
kan tilkøbes.
Programmet:
Der køres samlet i bus, hvor der vil være afgang præcis
kl.6:59 fra buslommen på Åkandevej ved forenings
klublokale.
Morgenmad kl. 08.40 (egenbetaling ca 30 kr)
Skydning i 3 timer
Kl 12 serveres der middag, som er gule ærter
Pris: 250 kr
Tilmelding:
Lars Olsen 40362276 / Lars Lykkesholm 40436472

