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ROSKILDE & OMEGNS JAGTFORENING
Jeg
håber at I alle
harordet
haft en god sommer, selvom vejret har været af skiftende karakter.
Formanden
har
Nu falmer skoven, og de herlige jagter på bla. fasan er gået ind. Det er nu at hunden,
geværet og det lune jagttøj skal luftes.
Når vi gamle venner og forhåbentlig nye jægere mødes på årets jagter, er det tid til gamle
og nye ”røverhistorier”. Hvis der skulle være en enkelt vi andre skal indvies i, er I alle
velkomne til at skrive til JAGTjournalen.
Når efteråret og vinteren trænger sig på, kommer de traditionelle arrangementer på
kalenderen. RJF arrangerer det traditionrige JÆGERbanko, Ræve/hanejagt og
generalforsamling. Se nedenfor.
Med fare for at gentage mig selv (jeg ved at jeg gør det) vil jeg opfordre jer alle til at være
med til at tage ansvar for Roskilde & Omegns Jagtforenings fremtid. Det er mit og
bestyrelsens ønske og håb at der kommer nye kræfter, ideer og ansigter på banen. Som jeg
beskrev sidste år på denne tid, er alle pladser i bestyrelse og udvalg i spil. Kom frem og
deltag i dette spændende arbejde i RJF.
Vi arbejder pt. på den nye hjemmeside, et arbejde der ser ud til at være fornuftigt. Det var
vores opfattelse at stort set alle jagtforeninger i Danmark ville melde sig under fanerne, men
dette er ikke lige tilfældet. Vores webredaktør siger at siden er nem at arbejde i, så vi
arbejder videre. Når der foreligger et fornuftigt layout og indhold, vil I alle blive orienteret.
Jeg ønsker jer alle en herlig og begivenhedsrig efterårsjagt.
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KJELD VINDBERG

Kommende aktiviteter
Jægerbanko

Det er atter lykkedes at få vores gavmilde sponsorer og venner at gøre vores JÆGERbanko til
noget specielt. JÆGERbanko finder sted torsdag den 6. december 2012. JAGTgården vil være
åben fra kl. 1800 og bankokarl vil opråbe det første nummer lige omkring kl. 1902.
Sædvanligvis vil der være mulighed for køb af diverse til de sædvanlig lave RJF priser. Tag
familie og venner med til denne julehyggetradition

Kombineret Hane
og Rævejagt

Atter er det lykkedes RJF at overtale Nordskoves Jagtkonsortie til at arrangere en medlemsjagt lørdag d. 19-01-2013 kl. 0830. Vi starter med morgenmad, med kaffe, brød , pålæg, samt
en forfrisker. (mulighed for tilkøb forefindes). Parole, 3 såter derefter parade. Så er der frokost
med egne medbragte madpakker, dertil en øl eller vand og en snaps. Der må skydes ræv og
haner. Hvis nogle har jagthunde og kan styre dem må de medtages. Pris kr. 200,00. max.14 og
min.10 jægere. Tilmelding til Formanden formand@rjf.dk helst så kan han holde styr på
tilmeldingerne senest den 2. januar 2013.

Generalforsamling

Der indkaldes til den ordinære generalforsamling i Roskilde & Omegns Jagtforening torsdag
den 7. februar 2013 kl. 1900 på Jagtgården. Dagsorden vil på nuværende være efter lovene (se
hjemmesiden). Hvis I har forslag eller emner vi skal medtage på generalforsamlingen er I
velkomne til at sende dem til formanden allerede nu på formand@rjf.dk og senest 4 uger før
generalforsamlingen. Der vil komme en JAGTjournal i januar hvor forslag og emner vil blive
meddelt Mød nu op denne dag og gør jeres indflydelse gældende. Efter generalforsamlingen vil
RJF være vært ved nogle gode stykker smørebrød med div.

Fisketur

Lørdag den 2. marts 2013 stikker det gode skib JAWS ud fra Helsingør med friske
medlemmer og venner fra RJF. Yderligere oplysninger kommer i næste nyhedsbrev.
Hvis I allerede nu er friske kan I kontakte jan Ravn: jarav@sol.dk
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