
 

Otterup Jagtforening nyhedsbrev april 2021 
Information Otterup Jagtforening er her stadig væk, det har været noget af en 

periode at komme igennem, men mon ikke vi kan se lyset i enden af 
tunnelen, hvis vi alle bliver vaccineret, og for et pas. Otterup Jagt 
forening havde som andre aktive foreninger planlagt en del aktiviteter, og 
ikke mindst general forsamlingen, men som alt muligt andet, har det ikke 
været muligt, selvfølgelig har det været på tale og afholde bla. general 
forsamlingen via onlinemøder, men det er ikke det samme, og få 
installeret og teams, zoom skype etc. På alles pc, det glemmer vi bare, 
men bare rolig den kommer, om vi så holder det udendørs, men vi kan 
fortælle at vores regnskab, er godkendt af vores revisor, så den sag er i 
orden. 
En lille opfordring til jer medlemmer, er vores Jagtpost, som ikke udkom 
sidste år, et var at vores annoncører, de små erhvervsdrivende havde 
mere end rigeligt med at holde skindet på næsen, så det blev hurtigt 
vedtaget at det var ikke året vi skulle kæmpe den kamp, en anden 
udfordring vi har, er at vi har spurgt på artikler fra jagt og den kasse hvor 
de samles er gabende tom, der er kommet et par billeder, men ikke 
noget en eneste jagt artikel, der må være en der ligger inde med en 
enkelt ræve historie, så hvis i har lidt, så send den ind på mail. 
info@oojf.dk eller bare skriv på et stykke papir. 

Lørdag. d 17. april kl. 9:30 Riffel indskydning 
Otterup Jagtforening afholder indskydning, og med Corona i 
baghovedet, vil det være mulighed for at tilmelde sig og få et ca. 
tidspunkt, indskydningen starter kl 10, der vil være certificeret 
instruktør med, som rådgiver.  
Kl 13 er der mærke skydning. 
Pris: 40,- for indskydning og 50,- for mærkeskydning.  
Skydning afholdes ved Slusemøllen, Kørupvej 
Tilmelding til Jørgen Jensen e-mail: jrj@oojf.dk eller mobil 23907686 

Fra søndag den 11 april Hundetræning 
Otterup Jagtforeningens hundeudvalg har været i planlægnings 
mode og vi starter op efter et par års stilstand medhundetræning. 
Der trænes 9 gange, opstart 11 april fra kl. 12:30 til 13:30, derefter 
18 og 25 april.  
I maj måned flyttes træningen til mandag og torsdag, starte den 3 
maj kl. 19:00 
Træning afvikles ved Otterup Jagtforenings klubhus 
For yderligere information henvises til foreningens hjemmeside, mht. 
tidspunkter og krav. 
Evt. kontakt Jens Erik Bruun tlf: 3113 2991.eller JEB@oojf.dk 



Kommende arrangementer Jægerrådsårsmøde: Otterup Jagtforenings klubhus  
D. 29.04.2021, kl.: 19.00 
 
Kredsårsmøde: Dalum Landbrugsskole.  
D. 08.06.2021 Kl.: Tidspunkt følger!!!! 
 
Klubaften, loppemarked, blev flyttet pga. corona 
 
Bukketræf, 16 maj hvor der traditionen tro, vil være mulighed for at 
aflevere den flotte buk indtil kl. 11 
 
Årets hund, 29 maj 
 
Jagtskydning, den 8 juni 
 
Kredsårsmøde: Dalum Landbrugsskole.  
D. 08.06.2021 Kl.: Tidspunkt følger!!!! 
 
Sankt Hans, som bliver et super arrangement igen i år, (hvis forsamling) 

 
 


