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ROSKILDE & OMEGNS JAGTFORENING
Så
er jagten påhar
denordet
røde sommer buk ved at gå på held. Selv har jeg ikke haft tiden og
Formanden
heldet, men det er blevet til nogle skønne naturoplevelser.
Jeg synes det er utroligt at sidde og se på en ”rå”, der pludselig dukker op og igen og igen
vende kikkerten i det spinkle håb om at der er vokset en ”seksender” frem. Meen nej.
I løbet af forsommeren er der sket store ting i Danmarks Jægerforbund. En modkandidat til
posten som formand til DJ meldte sig på sidste års repræsentantskabsmøde. Gennem
vinteren og foråret har Ole Roed Jacobsen og Claus Lind Christensen præsenteret deres
syn på jagten i Danmark.
RJF har gennem repræsentanter deltaget i kredsmøde og andre møder hvor kandidaterne
har fremført deres synspunkter.
Det stod forholdsvis tidligt klart at RJF ville følge kredsen og hovedparten af
jagtforeningerne i vores område. Et formandsskifte ville forbedre vores muligheder omkring
jagten i Danmark.
At direktøren for DJ vælger at træde tilbage med øjeblikkelig varsel og inden
repræsentantskabsmødet ser jeg som meget uheldigt. Hvis der har været kontroverser
måtte det have kunnet være klaret, således at DJ fremstår som en troværdig
samarbejdspartner.
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Roskilde & Omegns Jagtforening ønsker Claus Lind Christensen tillykke med valget
som formand for Danmarks Jægerforbund.
Det er mit håb at der fremover vil komme mere information ud til jagtforeningerne og
dermed til jer kære medlemmer, det er trods alt os der er stammen i et stærkt jægerforbund.
Der skal fra Roskilde & Omegns Jagtforening lyde en tak til Ole Roen Jacobsen for
det arbejde du har udført, og god vind fremover.
Lige nu står sommerferien for døren, vi har alle travlt med at planlægge og de kommende
uger. Husk lige at planlægge at RJF afholder sommer fest i august. Kom denne dag, vi
mangler lige netop dine ”løgnehistorier”.
God sommer
Kjeld Vindberg.

Kommende aktiviteter
Sommerfest

Traditionen tro afholder RJF sommerfest på JAGTgården. Det er lørdag den 4. august.
Grillerne bliver tændt så ”grill selv” kan starte kl. 1300. Som vanen tro er vejret med os
så vi kan sidde i haven, under de beskyttende parasoller. Hvis nogen har lyst er der flere
”have/familiespil” der kan fremdrages. Kom og få en hyggelig eftermiddag. Priserne er
sædvanlige lave RJF priser

Flugtskydning

RJF skydeudvalg arbejder ihærdig på at skaffe skydeplads hos vores nabo foreninger
med skydebane. Poul Kjeldgaard gør et stort arbejde i at arrangere skydninger, men
deltagerantallet er meget lavt. Hvis RJF skal gøre noget andet vil vi meget gerne høre fra
jer. Eller skal ifølge med på hjemmesiden, da det er her skydeudvalget præsenterer
mulighederne.

Jægerbanko

Husk vores JÆGERBANKO der traditionen tro finder sted den første torsdag i december
– altså torsdag den 6. december 2012.
MODTAG JAGT-JOURNALENS NYDHEDSBREV PÅ EMAIL

Yderligere informationer, se også
www.rjf.dk
www.jaegerne.dk
Foreningsmeddelelser i jæger

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.

Modtager

Afsender:

Roskilde og Omegns Jagtforening, Raunsbjergvej 5, 4330 Hvalsø

HJEMMESIDE:
Roskilde & Omegns Jagtforening har besluttet at
vi forsøger at tilslutte os DJ hjemmeside layout.
I vil i den nærmeste fremtid se en radikal ændring
af RJF hjemmeside layout. Vi gør det fordi
”genkendelsens glæde” er den største, og at når I
går på en jæger hjemmeside ser de nogenlunde
ens ud, samt fordi der ligger en ”hotline” gemt i
tilbuddet.
Derudover vil jeg anbefale at anvende kredsens
hjemmeside.

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Vi tilbyder økonomisk- og skattemæssig rådgivning samt revision og
regnskabsmæssig assistance.
Kontakt Poul Johannessen for yderligere oplysninger

MANGLENDE POKAL:
Vi står i den kedelige situation at RJF de sidste to
år ikke har kunnet afholde
RIFFELPOKALSKYDNING da vandrepokalen
ikke er til at finde. Det er jo helt klart at
riffeludvalget burde vide hvem der vandt sidst, og
dermed vide hvor pokalen befinder sig.
Desværre er lige netop den oplysning væk.
Hvis der er en eller anden der ved hvor pokalen
befinder sig vi gerne vide det.
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