Otterup Jagtforening september 2021
Information

Søndag den 12 september fra kl. 10:00 – 16:00

Heldigvis er der åbnet op for mange aktiviteter
igen, og det har Otterup Jagtforening set og vi har
deltaget i flere arrangementer, både jagtlige, men
også ”All round”.
Et af disse All round, er at vi igennem mange år
har haft et samarbejde med Nordfyns
Turistforening, der arrangere guidet ture til
Vigelsø, hvor samarbejdet går på, at vi som
jagtforening tilbereder mad til gæsterne,
arrangere Kustode, der kan fortælle omkring
Vigelsø, dette har vi gjort et par gange i år.
Yderligere har vores hunde afdeling igen i år haft
en dyst imod en anden jagtforening, en god
gammel tradition, hvor 2x5 hunde prøver kræfter
i terrænet i jagtlige udfordringer. Riffeljæger på
Lejbølle, vi har haft bagkants bukketræf, den 15
juli, hvor skytter have mulighed for at komme og
fremvise deres nedlagt bukke, fra bukkesæsonen
og evt. hvis der var en der have været heldig og
fået en den sidste aften.
Så selvom sommeren var over os, har der været
aktiviteter.
Fjordensdag
OTTERUP JAGTFORENINGEN er tilbage og vi
glæder os.
Jagtforening vil igen i år være at træffe ved
Klintebjerg, hvor vi vil promovere vores
jagtforening, fortælle omkring det at være jæger i
Otterup Jagtforening, yderligere gentager vi
succesen, med igen at have et arbejdende
værksted med, hvor alle kan komme og se,
hvordan smykker bliver tilberedte, opsats kan
sættes på plader.
Der er også mulighed for at købe en lille
forfriskning, i form af jagt suppe.

Tirsdag d. 19 oktober kl. 19:00

Foredrag
Otterup Jagtforening har lavet en aftale med
tidligere skytte Kim Lindgren. Kim vil give et
spændende og indholdsrigt foredrag for alle

jægere på Nordfyn om Forvaltning af råvildt

og afskydning, samt berøring af emnet ”Dåvildt
contra råvildt”. Kim Lindgren kommer også ind på
den ” fynske råvildt syge” – Alt i alt særdeles
spændende emner, om vores fælles interesser om
jagt på råvildt, sommer som efterår.
Mød talstærkt op. Tilmelding først til mølle.
Foredraget afholdes i Otterup Jagtforenings
klubhus, Horsebækvej 22, 5450 Otterup.
Pris: 150,- kr. pr. person
Tilmelding til koordinator: Mogens Andersen
Tlf.: 61228941 / Mail: ma@oojf.dk
Eller MobilePay nr.: 50493
Tirsdag d. 16 november

Fredag d. 10 december

Klubaften/Loppemarked
Otterup Jagtforening havde ellers sat
skydesimulator på programmet, men da der sidste
gang ikke var mere end ”meget få”, er det
besluttet at genoptaget loppemarkedet i stedet.
Koordinator Erik Sørensen, står klar med
information omkring afviklingen eller hvis i ønsker
et bord til jeres udstyr.
Erik kan kontaktes på tlf.26271519/ES@OOJF.dk
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.

