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FORMANDEN HAR ORDET
Jagtsæsonen kører nu i sit højeste gear og mange af os har alt for lidt fritid til vores hobby / livsstil.
Om man er til de store fællesjagter eller dyrker jagten på det lidt mindre plan går ud på et. Bare
det at man kan komme ud i naturen med sit gevær, hund og jagtvenner og få sig nogle
uforglemmelige naturoplevelser, det er jo balsam for sjælen.
Tilberede sig et godt måltid mad af det hjembragte vildt giver også en hvis selvtilfredsstillelse.
En jagtsæson kan gå eventyrligt stærkt og så er vi henne i den mørke tid, hvor dagene er meget
korte.
Hvad skal man så foretage sig der?
Man kunne f.eks. tage og hanke op i sig selv og deltage i årets Julebanko eller møde op til vores
generalforsamling.
Den eneste måde vi kan holde liv i vores forening på, er at vi er lidt aktive engang imellem.
Har du en idé til en aktivitet så ring eller skriv hvad du evt. du kunne tænke dig.
Til sidst vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Niels Hansen
KOMMENDE ARRANGEMENTER

Banko den 5. december 2019

Traditionen tro afholder RJF det traditionsrige JÆGERBANKO i Roskilde Strandjagtsforenings
lokaler, Strandgade 16, Roskilde.
Dørene åbnes kl. 1800 og første nummer opråbes kl. 1900
Det er atter i år lykkedes at skaffe et stort antal flotte præmier.
Der vil være mulighed for køb af gløgg, æbleskiver og andet diverse.
Tag bare familie og venner med denne aften.

Generalforsamling 6. februar 2020
Roskilde & Omegns Jagtforening afholder ordinær generalforsamling torsdag den 6. februar i
Roskilde Strandjagtsforenings lokaler, Strandgade 16, Roskilde.
Yderligere vil fremkomme løbende på hjemmesiden, jæger og Facebook så følg med.
Husk at ønsker om emner der ønskes optaget på generalforsamlingen skal være formanden i
hænde senest 15 januar 2020
Fisketur lørdag den 7. marts 2020 kl. 07.00-12.00
Så bliver der igen muligt at komme ud på Det åbne hav.
Traditionen tro er det atter med det gode Skib Jaws.
Vi lægger fra kaj i Helsingør Nordhavn kl. 07.00
Foreningen vil sørge for, at der vil blive serveret kaffe og morgenbrød på vej til første fangstplads.
Pris 275 kroner
Der kan købes pølser m.m. ombord / mad og øl mm. må medtages og nydes på dæk.
HUSK tidlig tilmelding da der er begrænsede pladser og stor tilslutning.

Seneste frist for tilmelding: 28 februar 2020
Jan Ravn tlf.53651591 eller Erik Jacobsen tlf.20877022

AFHOLDTE ARRANGEMENTER
SOMMERFEST 2019
Atter i år var vejrguderne med Roskilde & Omegns Jagtforening ved
afholdelsen af den årlige sommerfest.
I lighed med tidligere år var rammerne Strandjagtens hus på havnen i
Roskilde.
Vores helt egen TV stjernekok stod for det fantastiske festmåltid, bakket godt
op af hjælpsomme medlemmer.
Det blev en hyggelig eftermiddag, der dog manglede at flere medlemmer.
bakker op om denne herlige begivenhed.
Tak for en god eftermiddag
Se flere billeder på hjemmesiden

NYT FRA REDAKTIONEN
FACE BOOK
Roskilde og Omegns Jagtforening vil gerne være fremme i jagtstøvlerne og har derfor oprettet en
profil på

Gå ind
og du kan nu følge RJF. Det er ikke meningen at det skal være en primær
infoplatform men være et supplement.
JAGTjournalen og JÆGERS infoside er og bliver RJF officielle medie til information til
medlemmerne.
Indtil videre er kun 9 medlemmer meldt sig under fanerne
LIDT FRA MEDLEMMERNE
Erik Jensens buk fra forårets
bukkejagt
Erik måtte sende en stand in.
Læs hele historien på hjemmesiden

Jan Ravns forårsbuk
Jan var knap nok vågnet, da han skød
bukken fire minutter efter åbningstid
den 16. maj

Erik Munk Ballegaards
”efterårsbuk”
Erik var godt nok meget træt og
svedig efter at have slæbt dyret ca.
1,5 km op til fast banet vej

Stort tillykke til jer alle
Du er også velkommen til at indsende
billeder og historier til JAGTjournalen
AKTIVITETER PÅ TEGNEBORDET

BEMÆRK AT DISSE AKTIVITETER IKKE NØDVENDIGVIS BLIVER
FØRT UD I VIRKELIGHEDEN
Makrelfisketur med udgangspunkt enten Gilleleje eller Helsingør, mere senere.
Foredrag om rævejagt kommer muligvis sidst i foråret 2020.

HUSK
Hvis du har ønsker forslag til aktiviteter, skal du kontakte bestyrelsen
VORES TROFASTE ANNONCØRER

LIGE NRTOP HER ER DER PLADS TIL DIN
ANNONCE.
KONTAKT KASSEREREN ELLER WEBMASTER

