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Nu lakker den skønne bukkejagt mod enden, det er mit håb at I alle har haft nogle
gode og spændende oplevelser, hvad enten I har fået noget til fryseren eller har fået
nogle fantastiske naturoplevelser.
Med hensyn til reguleringen af råger, gjorde det noget ustadige forår at det blev sent
inden der kom gang i reguleringen. Der har ikke været det helt store udbytte. Der var
ikke råger. RJF kunne godt bruge nogle morgenfriske reguleringsjægere til næste
sæson. I kan henvende jer til næstformanden Niels C. Hansen.
På grund af mange omstændigheder og kludder i kalenderen, har det ikke været
muligt at gennemføre en forårsudflugt, men bestyrelsen arbejder med en efterårstur.
Hvis nogen af jer har nogle ideer, så kom frem med dem.
Nu kommer den herlige sommerferietid, og det er mit ønske at I alle får slappet af
og er parat med ny energi.
Traditionen tro afholder RJF sommerfest på JAGTgården, den finder sted den 6
august 2011.
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God sommer- Kjeld Vindberg.
Kommende aktiviteter
Sommerfest

Lørdag den 6. august afholder RJF sommerfest på JAGTgården. Vi starter grillene op så de
er klar til grill selv kl. 1300. Der vil være diverse salat tilbehør o.a. Selvfølgelig vil RJF
være leveringsdygtig i drikkevarer.
Selvfølgelig er vejret netop denne dag skønt. Så mød op på JAGTgården, tag gerne familie
og venner med.

Musik i gården

Dyreklinikken VIKING og FARVEHUSET afholder lørdag den 27. august det
traditionsrige MUSIK I GÅRDEN. Spændende musikere og Hjemmeværnsorkesteret spiller
mellem 1100 og 1300. Der vil være mulighed for køb af drikke og burgere. RJF støtter dette
arrangement.

Jægerbanko

Husk vores JÆGERBANKO der traditionen tro finder sted den første torsdag i december.

Riffelskydning

Søndag den 29. april 2012 på Ryegård.

Fisketur

Lørdag morgen den 5. marts stævnede 17 forventningsfulde lystfiskere ud fra Helsingør
med det gode skib JAWS. Der skulle være 20 fiskere men en havde lige glemt de. Men en
meget frisk vind fra Nord-vest krøb vi op langs kysten ud for Ålsgårde. Her begyndte et
herligt ”bulefiskeri”. Det blev til i alt 44 torsk af forskellig vægt, men den største gik til
formanden 7,2 kg. En del på 5-6 kg blev det også til. En herlig formiddag i Kattegat. Næste
års Fisketur vil blive afviklet d.3/3 2012 kl. 07:00-12:00
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Ønskes elektronisk fremsendelse ved så tilmeld på email: bladudvalg@rjf.dk
Det sparer både omkostninger og sparer miljøet.
Følg også med på vores hjemmeside som løbende bliver opdateret. Er der noget som
ønskes bragt på hjemmesiden så send os en email.
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