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Så
er vi kommethar
i gang
med efterårets jagter. Jeg håber at I alle allerede på nuværende
Formanden
ordet
tidspunkt har fået lidt på tasken. Med de sidste to års frostkolde efterår, må vi håbe det
bliver lidt mere normalt, så vi alle kan nyde et herligt efterår og vinter uden at skulle tage det
absolut mest uldne undertøj på, og få masser af gode jagtoplevelser.
Desværre er det ikke det helt store der er sket i den forgangne sæson i RJF. Det gamle
ordsprog ” intet nyt er godt nyt” holder desværre ikke her. Vi har i bestyrelsen ikke været
gode nok til at følge op på de tiltag der har været foreslået. Dette er selvfølgelig noget der
SKAL følges op på. Længere nede er der en række aktiviteter der skal gennemføres i den
kommende sæson.
Vi står snart over for en generalforsamling hvor bestyrelsen igennem de senere år har bedt
jer medlemmer om at tage lidt mere ansvar og melde jer, så vi i RJF kan få det generationsskifte vi så meget ønsker. Når jeg skriver på denne måde er det fordi jeg mener at alle
poster i bestyrelse og udvalg er i spil. Bare fordi bestyrelsen indtil nu, har været i stand til at
komme med forslag til erstatninger for medlemmer, der af den ene eller anden grund ønsker
at trække sig fra det vigtige frivillige arbejde, er det ikke ensbetydende med at de ”bare” skal
klappes ind. RJF savner nye og initiativrige medlemmer der vil gøre et stykke arbejde for
jagten og jagtforeningen i vores område. Ja, alle poster er på bankopladen, kom med gode
og konstruktive forslag til bestyrelsen og lad os få RJF tilbage på jagtkortet med fuld styrke.
Jeg vil, som nok den første ønske jer alle og jeres kære en rigtig god jul og et
lykkebringende nytår. Følg med på vores hjemmesiden RJF.DK
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Kommende aktiviteter
Jægerbanko

Torsdag den 1. december gennemfører vi det traditionsrige JÆGERBANKO på JAGTgården.
RJF har allerede på nuværende tidspunkt modtaget en hel række flotte præmier. Mød op denne
dag med familie og venner. RJF åbner døren kl. 1800 og det første nummer opråbes af
BANKOKARL kl. 1900. Selvfølgelig vil der være julestemning med gløgg, æbleskiver o.m.a.
Alt vil være til RJF sædvanligvis lave priser.

Kombineret Hane og Søndag den 22. januar 2012 inviterer RJF til sæsonens sidste jagt. Ræve/hane jagt i
Rævejagt
NORDSKOVEN. Pris 150,-kr (indeholder morgenmad med en enkelt samt lidt drikkelse til
frokosten). Vi mødes kl. 0830 til morgenmad, herefter går vi på jagt efter ræv. Efter et par
forhåbentlig gode såter, er det tid til et par såter efter de sidste haner. Ved 1400 tiden er vi
tilbage i jagthytten for at indtage vores medbragte "klemmer". Tid til hygge og historier fra
efterårets jagter. For at kunne få en fornuftig dækning i såterne skal vi stille min 12 - max 14
jægere. Tilmelding til formanden: formand@rjf.dk eller 2096 9536

Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 9/2 2012 på Jagtgården. Dagsorden i
henhold til vedtægterne. Forslag som ønskes optaget på dagsorden skal være formanden i hænde
senest 4 uger før generalforsamlingen. Afsæt nu denne aften (se formanden har ordet)

Fisketur

Atter må det gode skib ”JAWS” stå for tur når RJF skal ud og fange de store torsk. Turen er
bestilt til at finde sted den lørdag 3. marts 2012. Afgang fra Helsingør kl.0700. Formanden kan
berette at den ”Grant`s Old blended scotch whisky” han vandt sidste år for største fisk (7,2 kg)
er sublim. Der er stadig et par ledige pladser. Kontakt Jan Ravn jarav@sol.dk eller
formand@rjf.dk eller 2096 9536

Riffelskydning

Der vil søndag den 29. april 2012 fra kl. 9,00 være mulighed for at få riflen indskudt inden den
kommende bukkejagt. Der vil være instruktør tilstede og alle er velkommen.
Husk gyldigt jagttegn og riffeltilladelse. Sted – Ryegård skydebane.

Yderligere informationer, se også
www.rjf.dk
www.jaegerne.dk
Foreningsmeddelelser i jæger
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