Nyker Rø Jagtforening

5. MAR 2022

Årsbrev Nyker Rø Jagtforening sæson 2022/23
Tak til alle for sæsonen, der er gået. En ny sæson starter, og i takt med forårets kommen skal I
være særligt opmærksom på Skovens Dag, der i år er rykket frem for at imødegå de nye tiltag ift.
bukke- og dåkalve jagt.
Skydevognen har endnu engang været en succes, og vi byder dermed på endnu en sommer med
træning - træning hvor alle kan være med. Skydevognens program kan ses længere nede i
Årsbrevet, og I skal alle være velkomne til endnu en sæson med hyggeligt samvær og træning,
hvor der igen i år vil være en kyndig skydeinstruktør til stede.

Jagter:
Der er 3 jagter i Plantagen og 2 i Spellinge. Mødested er i Plantagen modsat Bolsterbjerg inde i
skoven ved ”P-området”, og ved Spellinge, er det ved mosen.
Jagt 1: Spellinge, d. 01/10-22 kl. 13.00. Efter jagt spises medbragt mad hvorefter, der er ande/gåsejagt bagefter.
Jagt 2: Plantagen, d. 29/10-22 kl. 09.00. Der serveres en sandwich for medlemmer (gæster
betaler). Jagten afsluttes med fællesspisning af medbragt mad i Rø Medborgerhus.
Jagt 3: Spellinge, d. 4/11-22 kl. 13.00. Efter jagt spises medbragt mad, hvorefter der er ande/gåsejagt bagefter.
Jagt 4: Plantagen, d. 25/11-22 kl. 09.00. Der serveres en sandwich for medlemmer (gæster
betaler). Jagten afsluttes med fællesspisning af medbragt mad i Rø Medborgerhus.
Jagt 5: Plantagen, d. 21/1-23 kl. 10.00. Efter jagten serveres der gule ærter i Rø Medborgerhus.
Maden er gratis for medlemmer, drikkelse er for egen regning. Gæster betaler for både mad og
drikkelse.

Gåse- og andejagt.
Vi gentager sidste års succes med gåse- og andejagt i Spellinge.
Morgenjagter
Første morgenjagt bliver d. 3/9, herefter d. 17/9 og 19/11 hvor mødetid er 2 timer før solopgang.
Der serveres en bitter, kaffe og morgenbrød efter endt jagt. Deltagerpris 30,- DKK.
Mødested for morgenjagt for enden af Spellingevej ved cykelstien.
Ingen tilmelding medbring gerne en gæst og apporterende hund.
Aftenjagter
Første aftenjagt bliver 27/9, herefter 11/10 og 20/10, hvor mødetid er 1/2 timer før solnedgang.
Mødested for aftenjagt for enden af Spellingevej ved cykelstien.
Ingen tilmelding medbring gerne en gæst og apporterende hund.
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Øvrig information ved afholdelse af jagter.
GÆSTER: Hvert medlem må gerne invitere 1 gæst med pr. jagt.
HUSK, at der anvendes skovpatroner, minimum str. 3 hagl, på alle jagter. Ande-/gåsejagterne er
undtaget, hvortil der må anvendes stålhagl.
AUKTIONEN: Den der nedlægger et stykke vildt, har første bud – dette gælder også for gæster.
Medlemmer, der har inviteret gæsten, har ansvaret for at gæsten er informeret om dette inden
jagten starter – ellers står medlemmet selv med buddet.
Førstebud, som følger:
• Voksne dyr 300,- DKK.
• Lam 200,- DKK.
• Hare & fuglevildt 25,- DKK.
Alle deltagere må byde over, og der afregnes efter endt auktion.
TILMELDING: Ved jagterne i Plantagen og Spellinge er der tilmeldingsfrist senest 3 dage før jagten
til Thomas på tlf. 2855 1934 eller på SMS. Skulle man have glemt at tilmelde sig, så ring og spørg –
der er altid plads til endnu en deltager. Tag gerne en gæst med. Den der inviterer betaler for sin
gæsts forplejning (sandwich).
DRIVERE: Dem der ønsker at deltage med hund, ringer og tilmelder sig til Thomas på tlf. 2855
1934 eller SMS.

Bukkepral.
Søndag, d. 17. juli 2022 kl. 11.00 afholder vi bukkepral i Rø Medborgerhus. Kom og se (eller gense)
sæsonens flotte udbytte.

Skydevogn.
Det er hver mandag, og igen i år bliver det til 16 skydninger i alt.
Opstart d. 2/5-22 kl. 18.00 og følgende dage 9/5, 16/5, 23/5 og 30/5, hos Torkil Koefoed-Holm,
Brogårdsvej 33, 3700 Rønne (indkørsel af Ladegårdsvej ved Mæby).
Fra d. 13/6-22 kl. 18.00 og følgende dage 20/6, 27/6, 4/7 og 11/7, hos Torben Engell på Møllegård,
Kirkebyvej 26, 3700 Rønne.
Fra d. 18/7-22 kl. 18.00 og følgende dage 25/7, 1/8, 8/8 og 15/8 på Stangevej 7, 3760 Gudhjem.
Afsluttende skydning er lørdag, d. 27. august 2022 kl. 09.00, hvor der serveres kaffe og
rundstykker, med efterfølgende ”Robinhood skydning”. Arrangementet afsluttes med pølser og
drikkelse. Deltagerbetaling 100,- DKK. Tilmelding til H.C. Lindholm via SMS på mobil: 2714 2124.
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Flugtskydnings regler:
• 1., 2. og 3. plads for flest ramte duer.
• Præmie for flest afgivne skud.
Miljø: Under alle skydninger anvendes der miljøpatroner, og der må ikke anvendes andre former
for patroner. Dette gøres for at beskytte miljøet, samt områderne, hvor skydningerne foregår.
Miljøpatronerne vil kunne købes på dagene, hvor der er arrangeret skydevogn. Grundet de
stigende priser for krudt og ammunition, vil der ske en regulering i prisen for
flugtskydningspatroner. Priserne vil blive opdateret på hjemmesiden, når de er endeligt fastlagt.

Skovens Dag.
En af de vigtigste dage i året, hvor vi skal have klargjort plantagen til sæsonens jagter. Dagen er
lørdag, d. 7. maj 2022 kl. 09.00, og vi håber at alle vil give en hjælpende hånd med. Der er brug for
alle, så det er på ingen måde et krav, at man kan føre en motorsav eller buskrydder.
For de, der skal på bukke- eller dåkalvejagt, så skal I være særlig opmærksomme denne dag ift.
mødepligt.
Kom frisk, vi sørger for lidt spiseligt og drikkelse til de fremmødte.

Generalforsamling 2023.
GENERALFORSAMLING i Rø Medborgerhus onsdag, d. 15. februar 2023 kl. 19.00. BEMÆRK, at
der er fællesspisning fra kl. 18.00. Egenbetaling er på 100,- DKK for et fantastisk og godt måltid.
Tilmelding til spisning til H.C. Lindholm 2714 2124 på SMS eller Thomas 2855 1934 på SMS.

Website:
Vi henviser til Nyker Rø Jagtforenings hjemmeside, hvor information og eventuelle ændringer
løbende vil blive opdateret. Her vil der ligeledes blive lagt billeder, og andet materiale op fra
foreningens begivenheder.
Link: Nyker Rø Jagtforening (nykerroejagt.dk)
Hvis I har indlæg eller billeder, som I ønsker at få lagt op på hjemmesiden, kontakt da
hjemmesideredaktøren.
På glædeligt gensyn
Bestyrelsen
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