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Formanden har ordet
Nu er det ganske vist.
Endelig kom foråret og det lod længe vente på sig. Moder natur kunne ikke
rigtig finde ud af om vinteren skulle forsætte. Men nu har de forskellige arter
fundet deres mage og har travlt med næste afkom.
Om små 3 uger starter bukkejagten for de fleste som har muligheden for
denne dejlige jagtform.
Stiger, tårne og pürchstier er ved at blive gjort klar.
Men inden vi starter bukkejagten skal riflen vel også lige tjekkes.
Vi skyder på Ryegård skydebane søndag den 29. april fra kl. 9.00, vel mødt.
Igen i år skal der også reguleres rågeunger på kommunens arealer.
Vi har nogle kolonier som vi disponerer over, så hvis man lyster dette, så
læs andensteds om hvordan.
Igen i år afholder vi sommerfest i august, så slå allerede krydset i
kalenderen ved den 25. august.
Vi prøver også at arrangere en sensommer fisketur og håber meget på at
det kan lykkedes. Tid og sted kommer evt. senere.
Mød nu op til nogle af arrangementerne eller alle sammen, det er den
eneste måde vi kan holde liv i en forening på.
Alt kan ikke gøres over nettet, vi letter jo også måsen når vi tager ud i
naturen.
Til sidst er der kun at ønske alle et rigtigt godt forår.
Knæk og bræk
Niels Hansen

Kommende aktiviteter

Riffelindskydning

HUSK HUSK HUSK !
Riffelskydning søndag den 29. april på Ryegård skydebane som er beliggende på Munkholmvej .
Vi skyder fra kl 9.00
SIDSTE INDSKRIVNING KL. 11.00, men der kan skydes til kl. 15.00.
Øl og vand kan købes ved banen.
RÅGEREGULERING.

Igen i år regulerer vi rågeunger på nogle af kommunes arealer.
Der må reguleres fra 1. maj - 15. juni.
Normalt slutter vi sidst i maj måned, da er alle unger normalt er fløjet fra reden der.
Der må reguleres med salonriffel og 5,5 mm luftgevær.
Det er ganske gratis at deltage, dog betaler man selv det krudt man fyrer af.
Er man uerfaren kan man sagtens deltage og få lærdommen af en erfaren jæger.
Ring eller skriv til Niels Hansen på tlf 2172 1496 eller oem@paradis.dk
SOMMERFESTEN / GRILLFESTEN

Lørdag D.25 august kl 13.00
Strandjagtens klubhus på Strandgade i Roskilde
Tilmelding nødvendig da foreningen handler ind.
Prisen er den nette sum af 100 kr. Pr. snude. Øl, vand og vin kan købes til lave priser.
Børn deltager gratis!
Vi prøver at få den lokale grill-tv-kok til at lave maden, men der kan altid bruges en hjælpende
hånd til bord dækning og servering.
Tilmelding til Erik Jacobsen på tlf. 2087 7022 eller Niels Hansen på tlf. 2172 1496
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