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FORMANDEN HAR ORDET
Sommeren kører på sit højeste og bønderne er i fuld gang med deres arbejde i marken, der
høstes på livets lyst alle steder.
Bukkejagten er vel overstået, og jeg håber Diana har tilsmilet jer med en buk her i foråret.
Et år går fantastisk hurtigt og vi er snart igang med en med en ny jagtsæson.
Det er her, hvor vi gerne skulle lønnes af vores udsætninger og vildtpleje fra det forgange år.
Sommer er også ensbetydende med sommerfest i foreningen.
Jeg håber på god tilmelding i år til dette hyggelige arrangement, læs andetsteds om tilmelding.
Forsat god sommer.
Niels Hansen
KOMMENDE ARRANGEMENTER
SOMMERFEST.
Årets sommerfest finder sted den 17 august i Strandjægernes hus, Strandgade 16, på havnen i
Roskilde.
Vi mødes på havnen kl .16.00 (bemærk det ændrede klokkeslæt).
Grill menu: gris- og oksesteg lægges på grillen, dertil kommer der salat og kartofler.
Herefter kaffe / te og lidt søde kager til dessert.
Pris for dette er 100,- kr. der betales ved ankomst. Børn under 15 år er gratis.
Øl, vand og vin kan købes til de sædvanlige lave foreningspriser.
For at vide hvor meget RJF skal købe ind vil vi gerne have tilmelding senest den 9. august
Erik 2087 7022 gerne SMS med navn og antal.
Niels 2172 1496 gerne SMS med navn og antal.
Bestyrelsen håber at se rigtig mange medlemmer med følge.
AFHOLDTE ARRANGEMENTER
RIFFELINDSKYDNING PÅ RYEGAARD.
Søndag den 28 april havde foreningens medlemmer mulighed for at få deres rifler indskudt til
”store premieredag” den 16. maj.

I løbet af natten til søndag ændrede vejret sig radikalt til medlemmernes og skydningens fordel til
en ganske pragtfuld solskinsdag.
18 – 20 skytter gjorde brug af muligheden til at sikre sig at riflen rammer hvor den skal. Flere
kunne straks konstatere at det kun er ”jordforbindelsen” der skal forbedres.
Enkelte havde brugt ”skattepengene” til nyindkøb. Under RJF kyndige instruktører blev riflerne
gjort jagtklare.
Atter er det dejligt at konstatere at de fleste medlemmer har rifler der skyder som de skal og
muligheden for anskydninger er på et absolut minimum.
Med et ”Knæk og bræk til forårets jagter” er det RJF håb at alle forhåbentlig har haft nogle gode
oplevelser også selvom der ikke har været noget på vildtkrogen.
NYT FRA REDAKTIONEN
FACEBOOK
Roskilde og Omegns Jagtforening vil gerne være fremme i jagtstøvlerne og har derfor oprettet en
profil på

Den hedder naturligvis ”Roskilde og omegns jagtforening”
Gå ind og like

og du kan nu følge RJF.
Det er ikke meningen, at det skal være den primære infoplatform, men vil være et supplement.
JAGTjournalen og JÆGERs infoside er og bliver RJF officielle medie til information til
medlemmerne.
REDAKTIONEN EFTERLYSER
Kære medlemmer; RJF bestyrelse og dermed redaktionen ønsker at der hele tiden sker noget på
vores hjemmeside og dermed forhåbentlig også i foreningen.
Bestyrelsen arbejder hele tiden med tiltag i håb om at udfylde vores formålsparagraf. Desværre er
det imidlertid således at ideerne af og til slipper op. Vi ønsker at I kære medlemmer kommer mere
med i kampen.
Redaktionen ønsker at I vil indsende billeder, små historier, køb og salg o.a.
Forslag til aktiviteter er meget velkomne også selvom de evt. vil koste kassen.
Brug vores hjemmeside
Bemærk at RJF også har en FACE BOOK profil. Gå ind og bliv venner.
AKTIVITETER PÅ TEGNEBORDET
BEMÆRK AT DISSE AKTIVITETER IKKE NØDVENDIGVIS BLIVER FØRT UD I
VIRKELIGHEDEN

Makrelfisketur med udgangspunkt enten Gilleleje eller Helsingør, tidspunkt sidst på året
Foredrag om rævejagt sidst på efteråret.
Tur til Roskildetårnet (Karatårnet) der planlægges på en hverdags aften
Tur til SKOVTÅRNET (Gisselfeld) Det bliver først når nyhedens interesse hat lagt sig

HUSK
hvis du har ønsker/forslag til aktiviteter, kan du altid kontakte bestyrelsen

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

