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Sommeren er gået på hæld og efteråret er startet ,og det betyder at vi nu
skal til at høste lidt af naturens overskud.
Håber I alle har haft en god bukkesæson. Skulle man have haft en buk, der
har drillet, så kan det måske være man er heldig at få ham i tale inden han
kaster.
Efteråret er lí med haglhagt, hvor vi hovedsagligt går efter småvildt.
Personligt glæder jeg mig til et par herlige agerhønse jagter. En jagtform der
efterhånden er ved at uddø, men passer man sit terræn godt, så er
muligheden for en fornøjelig dag med godt hundearbejde og måske et par
høns på tasken til stede.
Pas nu på hinanden og hundene under udøvelsen af jagten, ingen hører
noget for et skud som, der ikke er afgivet.
Efteråret er også den tid på året, hvor vores store hjortevildt er i brunst, så
derfor har vi lavet en tur til Dyrehaven . Læs anden steds om tilmelding til
turen.
Husk også at sætte kryds i kalenderen til det årlige Julebanko . Stort arbejde
at samle sponsor gaver ind , så hank op i familien til et par hyggelige timer.
Det er 1. torsdag i december, altså den 7. december.
Knæk og bræk
Niels Hansen

Kommende aktiviteter

Brunsttur til Dyrehaven

ONSDAG den 4. oktober 2017
Mødested: P Pladsen ved Roskilde hallerne ud til Møllehusvej.
Mødetid : kl 16.30
Pris : 50 kr pr. næse
Foreningen er vært med lidt Sandwich og øl / vand kan købes til vores lave priser (10 kr).
Hank op i familien og der er også plads til at tage nogle gæster med.
Husk at tage fornuftigt tøj / fodtøj og evt. en paraply med.
Kig selv på vejrudsigten , men selvfølgelig bliver det godt vejr.
Tilmelding er nødvendig , så vi ved hvor stor en bus vi skal bestille.
Sidste tilmelding fredag D. 29. September til.
Erik Jacobsen 2087 7022 eller Niels Hansen 2172 1496
Vel mødt !

Jægerbanko torsdag den 7. December 2017. Hold øje med hjemmesiden www.rjf.dk for mere info.
Torskefisketur fra Helsingør, lørdag den 3. Marts 2018, kl 7 – 12.

Så bliver der igen muligt at komme ud på Det åbne hav.
Denne gang 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 m.m må medtages og nydes på dæk.
HUSK tidlig tilmelding da der er begrænsede pladser og stor tilslutning.
Seneste frist for tilmelding: 23. februar 2018
Jan Ravn tlf.53651591 eller Erik Jacobsen tlf.20877022
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