Otterup Jagtforening juli 2021
Information

Torsdag den 15 juli kl. 20:0

Sankt Hans var et spændende projekt og vi var
godt forberedt og kan kun sige at det gik over alle
forventninger, og dog, vi kunne godt have tænkt
os at der havde været lidt flere gæster, men
selvfølgelig mange har gamle traditioner og
Corona gjorde også at flere ikke kunne komme ind
på pladsen, da de ikke have ”Passet” i orden.
Nu står vi over for sommeren og der kommer lidt
arrangementer igen, se herunder.
Bagkant Bukketræf
OTTERUP JAGTFORENINGEN gentager succesen
med bagkant BUKKETRÆFFET.
Tag din bukke opsats fra i år med så vi igen kan få
lavet en flot udstilling.
Parade pladsen er klar med fakler.
Er du heldig at skyde en buk den sidste dag så tag
den med
Der sælges lækre grillpølse og mulighed for anden
forfriskning.
Kaffen er foreningen vært med
Kom og få en hyggelig afslutning på bukkejagt og
en snak med dine jagtkammerat
Arrangement slutter kl 23.00

Fredag d. 6 aug. – søndag d. 8 aug.

Game Fair
Kære medlemmer
I forbindelse med den store Jagtmesse på
Brahetrolleborg er Danmarks Jægerforbund
medarrangør af en stor riffelskydning.
I den forbindelse har Otterup Jagtforenings bestyrelse
besluttet at købe 30 stk. dagsbilletter til Bratrolleborg
Game Fair i dagene 6.-8. august. til vores medlemmer.
😊 Betaling : GRATIS for jer.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Brahetrolleborg Game Fair

Samtidig kan vi tilbyde vores medlemmer
skydekonkurrencen til kr. 300,- (messetillbud er kr.
430,- pr. runde )
Billetterne bestilles efter først til mølle princippet hos
Mogens Andersen tlf. 61228941 og senest d. 22 juli
2021

ARMBÅND AFHENTES HOS:
MOGENS ANDERSEN,
HAVRELØKKEN 4, 5450 DEN
26.7.21 MELLEM 18.00-20.00
Enestående mulighed for
vinde gode præmier…..
Bemærk i nedenstående, at I har mulighed for at tilmelde Jer
skydningen, som anført nedenfor, men til en pris på 300 kr
😊. Der vil være præmier for over 100.000 kr. De største
præmier vil blive fordelt ved lodtrækning blandt de tilmeldte
– Så rigtige gode muligheder😊 for en eventuelt jagtrejse
eller andet… Tilmelding skal ske på nedenstående link (sidst i
dette nyhedsbrev)
Når den store udendørs jagtmesse, Brahetrolleborg Game
Fair, løber af stablen i august, er der både rabatter til DJmedlemmer og mulighed for at deltage i en stor
jagtfeltskydningskonkurrence. Kom frisk!
Brahetrolleborg Game Fair, som afholdes i det sydfynske over
dagene 6.-8. august. Læs mere om Brahetrolleborg Game Fair
Præmier for over 100.000 kr.
I forbindelse med messen er Danmarks Jægerforbund
desuden medarrangør af en stor riffelskydnings konkurrence
med forventet flere hundrede deltagere.
Det bliver en tilpasset form for jagtfeltskydning på afstande
op til 250 meter på varierende måltyper og varierende
skydestillinger. Den samlede præmieværdi er på over
100.000 kr. og omfatter bl.a. hånd- og sigtekikkerter,
jagtudstyr samt jagtrejser til Irland, Rumænien, Spanien og
Sydafrika.
Præmierne uddeles både efter point og ved lodtrækning, så
alle har en chance. Prisen er 430 kr. pr. runde og inkluderer
en adgangsbillet til messeområdet. Tilmelding og valg af
skydedag er efter først til mølle og sker via dette link.
Den endelig skydetid/klokkeslæt fremsendes på e-mail nogle
få dage før messen. Konkurrenceregler og praktisk
information kan hentes på dette link.
Vel mødt på Sydfyn den 6.-8. august
/Mogens

Lørdag d. 21 august

Fredag d. 10 december

Lejbølle
Otterup Jagtforening har lejet riffelbane på
Lejbølle, så reserver allerede dage.
Mere info i næste nyhedsbrev.
Foreningsjagt
Ejlskov hovedgård.
Der er købt 115 stykker fjervildt, fasan/and,
duer/sneppe er frit, der er plads til 15 jæger.
Pris 2000,- for jagt og morgenmad.
Mere info eller tilmelding henvendelse til Jens Erik
Bruun 31132991.
Der tages højde for ændringer og evt. fejl.

