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Formanden har ordet
Formanden har ordet
Endelig kom det gode sommervejr, det lod vente længe på sig.
Bukkejagten er nu i fuld gang og der er nok mange der allerede har skudt
buk.
Tillykke til jer som har været tilsmilet af Diana . Der er stadigvæk en lille
måned tilbage af denne fornemme jagtform, så mon ikke at hun også
tilsmiler jer, der ikke har skudt noget endnu.
Der er nok mange som allerede er igang med at gøre klar med jeres
udsætninger af ænder / fasaner, og til dem der har forberedt sig godt , vil
resultatet af anstrengelserne nok komme jer til gode senere på året.
Hvis I skulle ligge inde med en lille eller lang historie, som I gerne vil dele
med os andre , så er I velkommen til at sende ind til webmaster, gerne med
lidt billeder.

Vi afholder sommerfest i august i dejlige omgivelser , mød nu op med jeres
familier og hyg jer med os andre. Læs tid og sted på hjemmesiden.
Riffelskydning / træning har vi i september, hvor der er mulighed for lige at
afprøve sig selv og grejet inden efterårets jagter.
Det kunne jo være man har været uheldig at støde eller måske tabe sin riffel
på forårs-/sommer-jagten . Muligheden er så lige at få kontrolleret riflen
inden man skal ud igen.
Kan I og jeres familier nu há en rigtig god sommer
Niels Hansen

Ekstraordinær generalforsamling 16. Juni 2016

Den 16. Juni afholdt RJF ekstraordinær generalforsamling.
De reviderede vedtægter for RJF vedtægter blev vedtaget med enstemmighed blandt de fremmødte om at
inkludere de modtagene forslag i vedtægterne.
Dermed har RJF et sæt vedtægter, der er i trit med tiden.
De nye vedtægter er netop blevet offentliggjort på hjemmesiden sammen med referatet for
generalforsamlingen.
De er først endelige, når de er godkendt af Danmarks Jægerforbund.
Erik Munk Ballegaard

Rågeregulering
Roskilde kommune får foretaget Rågeregulering på kommunens jorde.
Vi er 5 jagtforeninger i Roskilde kommune som udføre dette arbejde.
Undertegnede er primus motor for dette arbejde. I år har vi haft 15 kolonier .
Jeg ikke fået tilbagemeldinger fra alle endnu, men vi havner nok lige på omkring en afskydning på
400 stk. rågeunger.
Under regulerings arbejdet møder vi en del borgere, og dem får en lille snak med om hvad det er vi
går og laver.
Jeg fornemmer at de fleste er positive over vores arbejde, så det er dejligt at være velset som jæger .
Vi er klar til endnu en sæson til næste år.
Alle har en mulighed for at komme med på holdet hvis man lyster denne jagtform.
Niels Hansen

Kommende aktiviteter

Sommerfest

Riffelindskydning

Lørdag den 27. august i Strandjagtens lokaler på Roskilde havn.
Flere oplysninger om praktiske forhold, vil I kunne finde på vores hjemmeside www.rjf.dk
når tiden nærmer sig.
Søndag den 25. september gennemføres anden årlige indskydning af netop din jagtriffel.
Det sker på Ryegård skydebane.
Der vil være indskrivning mellem 0900 og 1100.
Vi skyder så længe, der er skytter, der ønsker at skyde.
RJF har erfarne instruktører på banen, så mød bare frem.
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