Otterup Jagtforening nyhedsbrev august 2020
Flugtskydning
Lørdag den 8 august

NORDFYNS KOMMUNEMESTERSKAB I FLUGTSKYDNING
Pokal og Præmie skydning på Strandager Skydecenter
Lørdag den 8 august 2020, Kl. 10.00 - 16.00. Sidste tilmelding kl.
15.00
Der skydes i rækkerne Mester, A, Oldboys, Veteran, Damer og
Junior og Trap som er åben klasse, hvor alle skyder på lige vilkår.
Alle der er bosiddende i Nordfyns kommune eller medlem af en
forening med adresse i Nordfyns Kommune kan deltage på dagen.
Der skydes til 40 duer med 3 dubleer i mester og med 2 dubleer i
øvrige.
Der er vandrepokal til vinderne og medalje og præmie til nr. 1- 2 - 3 i
alle rækker af pokalskydning, som er en lukket skydning og først
efter at havde skudt pokalskydning kan man deltage i
præmieskydning, hvor der præmie til nr. 1- 2 - 3 i alle rækker og man
kan her skyde alle de gange man har Iyst til, dog må man kun skyde i
en række på dagen, som skal være den samme, både i pokal og
præmieskydning.
Ved aflevering af skydekort vil der være mulighed for lodtrækning af
sponseret præmier, hver gang man har skudt.
Evt. spørgsmål kan stilles til koordinator Jørgen Kallesøe
tlf. 26.70.64.87.

Lørdag d. 29 august kl. 7:00

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 at skydning til bukke, bukke er ikke inkluderet i prisen,
men kan tilkøbes.
Programmet:
- Der køres samlet i bus, hvor der vil være afgang præcis
kl.7:00 fra Otterup Jagtforenings klub lokale.
- Morgenmad kl. 08.40 (ikke inkluderet/egenbetaling ca.35 kr.)
- Skydning i 3 timer
- Kl. 12 serveres der middag, som er gule ærter
Pris: 200 kr.
Tilmelding: Jørgen Jensen tlf: 23907686

Vildt Kamera

Otterup Jagtforening købt 10 stk. Vildt kamera hjem, for at få en god
mængde rabat, disse sælger vi naturligvis videre, hvis der er
interesse og vi har lige et par stykker tilbage.
Model: HD 16 MP 3 MP CMOS, med 16MegaPixel, god til både dag
og nat billeder. Med i tilbuddet hører et 32GB SD memory kort. (ikke
til SIM kort)
Pris:
For medlemmer af Otterup Jagtforening: 500,Ikke medlemmer af Otterup Jagtforening 550,Henvendelse: til Lars Madsen LM@oojf.dk/20856071 for yderligere
info eller køb

Jubilæum lørdag d. 19
september

10 års Jubilæum

Åbent hus lørdag den 19 september kl. 11:00

Den 18 september 2010 er det 10 år siden at Otterup Jagtforening
efter en stor arbejdsindsats, var færdig med at bygge foreningens
klubhus og i de 10 år er der mange jæger der har lagt vejen forbi og
nydt godt af faciliteterne og de arrangementer der har været
afholdt. Der er stadig medlemmer der ikke har været forbi, derfor
har vores hus og areal udvalg fået huset gjort i tip top stand, med ny
malet vinduer etc. og vi kan byde velkommen til et flot klubhus og
glæde os at se medlemmer, naboer og interesserede der gerne vil se
faciliteterne.
Under arrangementet vil der være lidt fortælling om byggeriet,
vores hornblæser vil blæse et par strofer etc.
Lad dit våben blive hjemme og tag dit humør med i stedet.
For at imødekomme afstand restriktioner, stiller Otterup
Jagtforening teltet op, og der vil være mulighed for at sidde ned.
Jagt foreningen vil være vært med lidt vådt og tørt til ganen.
Der vil være repræsentanter fra kommunen der fortæller lidt om
kulturlivet, fra jægerforbundet, hornblæser og en enkelt harmonika
spiller, etc.
Alle er velkommen
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Otterup Jagtforening
HUSK

100m Skydebanen ved Slusemøllen er åben hver lørdag fra kl.
12 – 13:30 

