
 

Otterup Jagtforening nyhedsbrev juni 2020 
Info I disse tider er der vendt op og ned på forskellige arrangementer og 

Otterup Jagtforening er selvfølgelig med på nogle af disse nye tiltag. 
Tirsdag den 9 juni havde vi et onlinekursus eller retter sagt 
information omkring håndtering af Mårhunde, hvor DJ sendte fra 
Djursland. Omkring 10 mand var mødt op og fik forklaring omkring 
levevis, lovgivning og tekniker omkring fangst, bla. af hele 
Mårhunde familier op til 11-12 stk. 
Hvis der bliver arrangeret flere af disse online Webinar, vil vi 
selvfølgelig lave tilsvarende arrangementer, og hvis du har et, så sig 
til, så får vi det arrangeret. 
 
Vildt Kamera 
I forbindelse med ovennævnte, blev der talt en del omkring vildt 
kamera, ikke at man ikke skal tilse fælder hver dag, men med et 
kamera på det rette sted, kan man se om fælden er udløst. 
I den forbindelse eller anden, har Otterup Jagtforening købt 10 stk. 
Vildt kamera hjem, for at få en god mængde rabat, disse sælger vi 
naturligvis videre, hvis der er interesse. 
Model: HD 16 MP 3 MP CMOS, med 16MegaPixel, god til både dag 
og nat billeder. Med i tilbuddet hører et 32GB SD memory kort. (ikke 
til SIM kort) 
 
Pris: 
             For medlemmer af Otterup Jagtforening: 500,- 
             Ikke medlemmer af Otterup Jagtforening 550,- 
Henvendelse: til Lars Madsen LM@oojf.dk/20856071 for yderligere 
info eller køb 
 
Sankt Hans 
Godt nok er forsamlinger udvidet til 50 personer, men hvis Otterup 
Jagtforening afholder Sankt Hans og forsamlingen bliver >50 
personer, er det foreningens ansvar og vi får en bøde for det. 
(Kilde: Corona Hotline) 
Derfor vender vi tilbage 2021 med et godt kulturelt arrangement, 
hvor vi håber på midler fra kulturudvalget. 

Tirsdag den 9 juni kl. 18:00 Hundetræning 
Hundetræningen er startet og vores træner Henrik Palm, giver gode 
råd til træning af hunde, så mød op og se om der lige er et par ting 
der skal rettes. 
 



Torsdag den 25 juni kl. 18:00 
 

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 for at købe patroner, 
yderligere vil der være mulighed for forfriskninger og fastføde, til 
rimelige priser. 
Alle er velkomne.  
Sted: Bent Rasmussen’ grusgrav (Norup) 
For mere information om sted og praktisk, kontakt Jørgen Jensen 
på tlf 23907686 

 


