Skydning med forlader
Før skytten kan skyde med et forladegevær skal geværet lades af ladesvenden.

FUGLESKYDNINGSSELSKABET
FOR VORDINGBORG OG OMEGN

Kontaktinformation

FUGLESKYDNINGSSELSKABET
FOR VORDINGBORG OG OMEGN
SELSKABETS MOTTO
Borgerlig samdrægtighed er vores selskabs øjemed

Et forladegevær lades gennem løbet.
Først hældes krudtet direkte i løbet. Sa
sættes en skumprop i, og oven pa lægges
projektilet.

Fugleskydningsselskabet for Vordingborg og
omegn er Vordingborgs ældste selskab. Det
blev stiftet i 1788.

Derefter bankes projektilet i løbet med
en ladestok. Ladesvenden banker projektilet helt i bund. Som sidste kontrol
pa at projektilet er helt i bund, lader han
ladestokken falde ned i løbet. Hvis den
springer op igen, er projektilet helt i
bund. Nu er geværet klart til skud.

Selskabets fugleskydninger afholdes den 3.
søndag i juni maned. Hvert femte ar afholdes
Nordisk Fugleskydning.

Der skydes fra en træbuk. Her hviler
geværet i en gaffel, sa skytten kun skal
koncentrere sig om at sigte og skyde.
Der er ikke meget rekyl i en stangriffel.
Geværets egen vægt pa omkring 23 kilo
optager det meste af stødet.

Barmosevej 19, 4760 Vordingborg
Telefon: 4042 5620
E-mail: Vickymanley@hotmail.com
Hjemmeside: www.1788.dk
Facebook: Fugleskydningsselskabet for
Vordingborg og omegn

www.1788.dk

Facebook

Fugleskydning er en hyggelig og anderledes
sommerbegivenhed, hvor man kan skyde med
stangrifler, der er forladegeværer og Remington geværer.
Selskabet holder de allerældste traditioner i
hævd, der blev grundlagt ved selskabets oprettelse i 1788.

Fugleskydning er for alle
Der kræves intet
forhandskendskab
til skydning. Nye
skytter far instruktion af vabenmesteren.
Selvom det er tunge vaben kan alle
skyde med dem.
Nar man skal skyde lægges geværet i en skydebuk. Dermed skal skytten kun koncentrere sig
om at sigte og skyde.

Der skydes til en
udskaren fugl af
piletræ beslaet
med diverse jernbeslag. Beslagene
skal nedskydes i en bestemt rækkefølge.
Præmier til skytter og medlemmer
Hver nedskydning udløser en gevinst til
skytten og en gevinst til et medlem af
selskabet. Den der skyder den sidste
plade ned (brystpladen) bliver fuglekonge.
Naturskøn skydebane
Fugleskydningerne gennemføres i naturskønne omgivelser pa godset Rosenfeldts jorde ude pa Knudshoved Odde.

Vaben
Stangriffel, forladegevær
Stangriflen er det klassiske
fugleskydningsvaben Det er
et grovkalibret gevær med
meget svær pibe og kraftigt
skæfte, der kun kan affyres
fra fast anlæg (en stang).
Kaliberen pa geværet er cirka 20 mm, men selv ved store ladninger er rekylen relativt beskeden pa grund af
vabnets tyngde. Det vejer cirka 23 kilo. Geværet blev anvendt til forsvar af faste bymurer og andre faste forsvarsanlæg.

Remingtonriflen
M/1867
Riflen anvendes
ved de fleste fugleskydninger. Det
er en bagladeriffel model 1867 med kaliber
11,44 og vejer 4,1 kilo. Geværet var erstatning for forladegeværerne, der blev anvendt
under krigen i 1864. Remingtonriflen blev
introduceret i det danske Forsvar i perioden
1870-1888. I slutningen af 1940 blev de sidste Remington geværer udfaset.

Direktion og indmeldelse
Direktion
Direktør: Per Lorenz Hinrichsen
Ceremonimester: Peter Oxholm Tillisch
Kassemester: Vibeke Pedersen
Vabenmester: John Ibby
Teltmester: Daniel Manley
Indmeldelse i selskabet sker efter ansøgning til selskabets direktion. Anmodning
om optagelse kan ske til kassemesteren
Vibeke Manley Pedersen pa e-mail vickymanley@hotmail.com.

Årligt kontingent for medlemsskab i
2015 er DKK 220,-. Kontingentet indbetales pa konto 6220-104 3304.

FUGLESKYDNINGSSELSKABET
FOR VORDINGBORG OG
OMEGN
Barmosevej 19, 4760 Vordingborg
Telefon: 4042 5620

