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FORMANDEN HAR ORDET
Julen står for døren og et jagtår går på hæld.
Et jagtår som kunne afholdes uden de store COVID-19 restaurationer .
Håber Diana har været med jer, så I har fået høstet lidt lækkert kød til nogle gode måltider mad.
Coronaen sætter jo sin dæmper for indendørs aktiviteter og vi turde ikke afholde vores
traditionsrige julebanko .
Hvis det er muligt, prøver vi at afholde et Påske-banko i stedet.
Vores årlige fisketur har vi valgt ikke at gennemføre, da det bliver nogle dyre torsk, men vi arbejder
på at lave en anden tur i stedet for I 2022.
Vores årlige generalforsamling står snart for døren og kunne du tænke dig at komme ind og snuse
lidt til foreningslivet i bestyrelsen, så mangler vi et par mand.
Jeg vil ønske alle medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Niels Chr. Hansen
JAGT FORBI
Det er med sorg, at vi må meddele at vores jagtkammerat Kjeld
Vindberg ikke er hos os mere.
Orlogskaptajnen drog videre til de evige jagtmarker den 6.
september 2021.
Hvis der var nogen som brændte for foreningslivet, var det Kjeld.
Igennem en del år var han Roskilde og omegns jagtforeningś
formand, som han styrede med brav hånd.
Kjeld har været med her, der og alle vegne, spurgte man om hjælpe,
var han altid villig til at give en hjælpende hånd.
Riffelkordinator, til jagsti og dyreskue, der har Jægerforbundet nydt
godt af hans arbejdsindsats.
I foreningen deltog Kjeld altid i arrangemenerne enten som yder eller nyder.
Riffelskydning, kantine, fisketure, banko, sommerfester, udflugter og foredrag, du var der bare
altid. I hans anden fritid gik det med camping, hunde og Anni.
Æret være Kjelds minde.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamling 2. februar 2022
Roskilde & Omegns Jagtforening afholder ordinær generalforsamling torsdag den 2. februar 2022
kl 19.00 i Roskilde Strandjagtsforenings lokaler, Strandgade 16, Roskilde.
Yderligere vil fremkomme løbende på hjemmesiden og i Jæger.
Dagsorden efter vedtægterne.
Husk at ønsker om emner der ønskes optaget på generalforsamlingen skal være formanden i
hænde senest 15. januar 2022.
Efter generalforsamlingen er foreningen vært med smørrebrød og vand / øl.
Tilmeld dig gerne til kasserer eller formand, så vi ved nogenlunde hvor meget smørrebrød, vi skal
bestille.
Vel mødt.
Påskebanko

Da vi ikke kunne afholde RJF’s traditionsrige JÆGERBANKO i december, så vil vi prøve med et
påskebanko. Dato følger i løbet af januar.
Vi låner Roskilde Strandjagtsforenings lokaler, Strandgade 16, Roskilde.
Dørene åbnes kl. 18.00 og første nummer opråbes kl. 19.00
Riffelindsskydning/træning søndag den 24. April 2022 kl. 09.00-15.00
Seneste indskrivning kl. 12.00
Pris for skydning 75 kr.
Øl og vand kan købes på dagen.

Rågeregulering

Før

Efter

Igen i år skal vi regulere råger for Roskilde kommune.
Vi må regulere fra 1. maj
Har du lyst til at regulere råger , så har du muligheden for at tilmelde dig.
Der reguleres med salonriffel eller 5,5 mm luft gevær
Hvis du ikke har prøvet at regulere råger før, vil du komme til at gå sammen med nogle erfarne
jægere.
Tilmelding senest 1. maj hvis du vil med som fast mand / kvinde.
Du er også velkommen til at prøve at ringe hvis der kun er tid til en enkelt gang eller to.
Skulle der være nogle hunde folk, bare vil med for at apportere, så er der også mulighed for det.
Tilmelding.
Niels Hansen på 2172 1496
AFHOLDTE ARRANGEMENTER
Generalforsamling 2. September 2021
Det lykkedes, at afholde den ordinære generalforsamling 2021, i september, godt og grundigt
forsinket af Covid-19.
Referat kan ses via link på hjemmesiden.
NYT FRA REDAKTIONEN
Informationskanaler
JAGTjournalen og JÆGERS infoside er og bliver RJF officielle medie til information til
medlemmerne, så følg med der og gå gerne ind og tilmeld jer Nyhedsbrevet, hvis I ikke allerede er
tilmeldt.

AKTIVITETER PÅ TEGNEBORDET

BEMÆRK AT DISSE AKTIVITETER IKKE NØDVENDIGVIS BLIVER
FØRT UD I VIRKELIGHEDEN
Makrelfisketur med udgangspunkt enten Gilleleje eller Helsingør, mere senere.

HUSK
Hvis du har ønsker forslag til aktiviteter, skal du kontakte bestyrelsen
VORES TROFASTE ANNONCØRER

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

