
 

Otterup Jagtforening nyhedsbrev november 2020 
Tirsdag den 17 nov. kl. 19:00 Simulator skytte 

Selvom Corona restriktionerne begrænser mulighed for tilmelding, 
gentager vi sidste års succes, og laver en skyde konkurrence, med 
laser skydning. Vi skal have fundet foreningens bedste laserskytte. 
Der er præmie til den bedste og trøst til den uheldige. 
Konkurrencen starter kl 19:00 og der er indskrivning indtil 19:15 
Foreningen er vært med kaffe og kage og der er mulighed for at købe 
øl/vand og vin. 
Skydning afholdes i Otterup Jagtforenings lokaler, Horsebækvej 22. 
Tilmelding til Jørgen Jensen e-mail: jrj@oojf.dk eller mobil 23907686 

Torsdag den 3 dec. Kl.18:00 Hjertestarter kursus for jæger 
 
Som tidligere annonceret, tilbyder Otterup Jagtforening førstehjælps 
kursus specielt tilpasset til jæger. 
Kursus afholdes i lokalerne ved Otterup Jagtforening, Horsebækvej 
22, 5450 Otterup 
Tidspunkt: 3 december kl. 18:00 – ca. 22:00 
Pris: 0,- (Krav medlemskab af Otterup Jagtforening) 
Max deltager: 8 personer, efter først til mølleprincip. 
 
Vi håber selvfølgelig aldrig, at der bliver brug for det, men er uheldet 
ude og man står som den eneste i den situation, 
f.eks hvis en jæger har skåret sig under brækning af et dyr, blevet 
strejfet af et hagl, eller din hund er gået kold. 
 
Når du har gennemgået kursuset, er du i stand til at, 

 Standse en blødning, små som store og vurdere om såret 
kræver lægebehandling 

 Yde førstehjælp ved forstuvninger og vrid. 
 Yde førstehjælp ved brækkede lemmer, f.eks. et ben 
 Reagere ved tegn på Stroke eller hjertestop 

 
Tilmelding til: Lars Madsen e-mail: LM@oojf.dk eller mobil 20856071 
 
Otterup Jagtforening vil være vært med lidt til ganen i løbet af 
aftenen. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
Mandag den 7 dec. Kl.19:00 

Jagttegn 
Jagttegn kursus i Otterup jagtforening starter med indskrivning aften  
Første undervisning bliver 4/1-21 kl 19. 
Pris er inklusiv alt undtagen prøve gebyr. 
De 1900 kr betales i 3 rater. 
Mere information kontakt Jens Erik på jeb@oojf.dk eller 31132991 

Information Jagtposten 
Udvalget for Otterup Jagtforenings jagtpost er ved at sætte sig 
sammen, efter et turbulent år, hvor mange af vores annoncør har 
trukket stikket.  
Vi beder JER derfor at komme med fortællinger, artikler og 
oplevelser i gerne vil dele med andre, så hold jer ikke tilbage, send 
jeres historie på mail (info@oojf.dk) eller aflever på et stykke papir og 
gerne med billede. 

 


