
 

Otterup Jagtforening maj 2019 
Information Siden sidste nummer af nyhedsbrevet i marts måned, 

har der været gang i hundetræningen, hvor der viser 
sig nogle gode hunde efterhånden som de kommer 
igennem træningen. Jagttegn går som nævnt i sidste 
nyhedsbrev, roligt fremad, eleverne kommer igennem 
pensummet. Vi har afholdt indskydning på slusemøllen 
og vores udvalg kunne godt tænke sig at der kommer 
flere deltager forbi denne dag. En af de storeposter der 
har krævet en del tid er jagtposten, som er ved at være 
i jeres postkasse meget snart, den er sendt til trykning. 
 

Torsdag den 16 maj fra kl. 8:00 
 
 

 
 

Husk reglerne for skydetårne: 
https://www.jaegerforbundet.dk/om-
dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2019/nar-

bukkejagten-gar-ind-kend-reglerne-om-
skydetarne/ 

 
 

Bukketræf 
Bukketræffet kan i år fejre 20 års jubilæum og vi kan glæde 
os over at det efterhånden har udviklet sig til et af Danmarks 
største bukketræf.  
Program: 

 Fra kl. 8:00 til 9:30 vil der være gratis kaffe og 
rundstykker.                                                                 

 Kl. 9:00 vil foreningens flag blive hejst, 
akkompagneret af foreningens jagthorns blæser 

 Bukke kan indleveres fra kl. 8:00 til kl. 10:30 
 Grillen er klar fra kl. 10:30, hvor der kan købes 

grillpølser. 
 Der kan stemmes på årets buk indtil kl. 10:45 
 Kåring af årets buk, offentliggøres kl. 11:00 

o I forbindelse med afstemningen vil der blive 
udtrukket 10 flotte præmier, hvor alle 
stemmesedler der er indleveret er med i 
lodtrækningen. 

 Kl. 11:30 vil der være opvisning af med 
Schweisshund, hvor Kim Schmidt, vil fortælle lidt 
omkring måden at arbejde som 
Schweisshundefører. 

 Arrangementet slutter kl. 13:00 
 



Lørdag den 1. juni kl.: 08:00 
 
 
 
 

Årets hund  
Denne dag er en lokal konkurrence for jagthunde, hvor vi 
afprøver samarbejdet imellem hund og hundefører, i 4 
forskellige discipliner, lidt vand apportering, frit søg, 
terrænskift og lidt dirigering. Det er et sjov og 
underholdende arrangement. 
Vi mødes kl. 8 lørdag i OOJF klubhus til kaffe og rundstykker. 
Derefter kører vi samlet til terrænet, hvor der dystes i 
jagtrelevante opgaver og når vi er igennem alle discipliner, 
kører vi retur til klubhuset hvor der er præmieoverrækkelse 
Pris 250 kr. inkl. morgenmad og en øl/vand underprøven. 
I forbindelse med præmie overrækkelsen, vil det være 
muligt at købe en grill pølse. 
Tilmelding til Jens Erik Bruun 31 13 29 91 på mail 
(Jeb@oojf.dk) eller mød op. 
 

Tirsdag den 11 juni kl. 18:30 Jagtskydning 
Kom og deltag i et spændende lerdue arrangement, der vil 
være vilde duer, høje duer osv.  
Lerduer købes på dagen og der er mulighed ofr at købe 
patroner, yderligere vil der være mulighed for forfriskninger 
og fastføde, til rimelige priser. 
Alle er velkomne.  
For mere information om sted og praktisk, kontakt Kjeld 
Sørensen på tlf 21458755  

Søndag den 23. juni kl. 18:00 

 

Sankt Hans 
I år er det 15 år siden at Otterup Jagtforening arrangere 
Sankt Hans og dette er et jubilæum og vi byder derfor 
velkommen til en festlig og fornøjelig Sankt Hans aften, med 
fælles spisning i teltet, båltale og fællessang. 
Vi har fået et pænt bidrag til at afholde et jubilæum 
arrangement og derfor, sat lidt mere op. 
Kl. 18 kan man komme med sin medbragte mad, der er 
opsat telt, borde og stole og der vil være tændt op i et par 
store grille, der er til fri afbenyttelse, desuden vil der være 
mulighed for køb af vand/øl og vin, til en overkommelig pris. 
Under spisningen vil Jeff Kjøller leverer musik fra scenen og 
kl 20, vil vores folkekære sanger Kirsten Siggaard synge et 
par af hendes flotte sange. 
Båltaler vil i år være Nordfyns borgmester Morten Andersen  
Bordbestilling ved Lars Madsen tlf:2085 6071 eller 
LM@oojf.dk 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der tages højde for ændringer og evt. fejl. 


