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Vigtigt 

Foredrag 
Matswani rejser kommer og fortæller omkring Lodge og deres ture i 
Sydafrika. 
Otterup jagtforening vil gerne invitere dig med til dette hyggelige 
arrangement, hvor vi giver jer en grundig introduktion til de 
fantastiske jagt- og safarioplevelser Matswani Safaris har at byde på. 
Du er velkommen til at invitere din ledsager, familie eller jagtglade 
kammerater, til denne hyggelige jagt og safariaften. Arrangementet 
er gratis, men af hensyn til planlægningen er tilmelding nødvendig. 
Tilmelding skal ske til Mogens Andersen MA@OOJF.dk eller telefon 
61 22 89 41 senest den 21 okt. 
 

Tirsdag den 17 nov. kl. 19:00 Simulator skytte 
Vi gentager sidste års succes, og laver en skyde konkurrence, med 
laser skydning. Vi skal have fundet foreningens bedste laserskytte. 
Der er præmie til den bedste og trøst til den uheldige. 
Konkurrencen starter kl 19:00 og der er indskrivning indtil 19:15 
Foreningen er vært med kaffe og kage og der er mulighed for at købe 
øl/vand og vin. 
Skydning afholdes i Otterup & Omegns Jagtforenings lokaler, 
Horsebækvej 22, 

Mandag den 7 dec. Kl.19:00 Jagttegn 
Jagttegn kursus i Otterup jagtforening starter med indskrivning aften  
Første undervisning bliver 4/1-21 kl 19. 
Pris er inklusiv alt undtagen prøve gebyr. 
De 1900 kr betales i 3 rater. 
Mere information kontakt Jens Erik på jeb@oojf.dk eller 31132991 

Information Jagtposten 
Udvalget for Otterup Jagtforenings jagtpost er ved at sætte sig 
sammen, efter et turbulent år, hvor mange af vores annoncør har 
trukket stikket.  
Vi beder JER derfor at komme med fortællinger, artikler og 
oplevelser i gerne vil dele med andre, så hold jer ikke tilbage, send 
jeres historie på mail (info@oojf.dk) eller aflever på et stykke papir og 
gerne med billede. 

Kommende arrangement Hjertestarter kursus for jæger 
Vi har netop indgået en aftale om at tilbyde hjertestarter 
kursus for jæger, men mangler at få tidspunkt afklaret, derom 
næste nyhedsbrev. 

 


