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F U G L E S K Y D N I N G S S E L S K A B E T  
F O R  V O R D I N G B O R G  O G  O M E G N  

Fugleskydningsselskabet for Vordingborg og 

omegn er Vordingborgs ældste selskab. Det 

blev stiftet i 1788.  

Selskabets fugleskydninger afholdes den 3. 

søndag i juni ma ned. Hvert femte a r afholdes 

Nordisk Fugleskydning.  

Fugleskydning er en hyggelig og anderledes 

sommerbegivenhed, hvor man kan skyde med 

stangrifler, der er forladegeværer og Reming-

ton geværer.  

Selskabet holder de allerældste traditioner i 

hævd, der blev grundlagt ved selskabets opret-

telse i 1788. 

Før skytten kan skyde med et forladege-

vær skal geværet lades af ladesvenden. 

Et forladegevær lades gennem løbet.   

Først hældes krudtet direkte i løbet. Sa  

sættes en skumprop i, og oven pa  lægges 

projektilet. 

Derefter bankes projektilet i løbet med 

en ladestok. Ladesvenden banker pro-

jektilet 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.  

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.                                                                              

F U G L E S K Y D N I N G S S E L S K A B E T  
F O R  V O R D I N G B O R G  O G  O M E G N  

Kontaktinformation 

Skydning med forlader 

SELSKABETS MOTTO 

Hjemmeside: www.1788.dk   

Facebook: Fugleskydningsselskabet for    

Vordingborg og omegn 

www.1788.dk Facebook 



Fugleskydning er for alle 

Stangriffel, forladegevær      

Stangriflen er det klassiske 

fugleskydningsva ben 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 cir-

ka 20 mm, men selv ved sto-

re ladninger er rekylen rela-

tivt beskeden pa  grund af 

va bnets tyngde. Det vejer cirka 23 kilo.  Ge-

været blev anvendt til forsvar af faste by-

murer og  andre faste forsvarsanlæg. 

Telefon: 4042 5620 

 

Barmosevej 19, 4760 Vordingborg 

 

FUGLESKYDN INGSSELSKABET  
FOR  VORD INGBORG  OG  
OMEGN  

Va ben 

Der kræves intet 

forha ndskendskab 

til skydning. Nye 

skytter fa r in-

struktion af va -

benmesteren. 

Selvom det er tun-

ge va ben kan alle 

skyde med dem. 

Na r man skal sky-

de lægges geværet i en skydebuk. Der-

med skal skytten kun koncentrere sig 

om at sigte og skyde. 

 

Der skydes til en 

udska ren fugl af 

piletræ besla et 

med diverse jern-

beslag.  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 fuglekon-

ge. 

Naturskøn skydebane                          

Fugleskydningerne gennemføres i natur-

skønne omgivelser pa  godset Rosen-

feldts jorde ude pa  Knudshoved Odde. 

Direktion og indmeldelse 

Direktion                                                      

Direktør: Per Lorenz Hinrichsen 

Ceremonimester: Peter Oxholm Tillisch 

Kassemester: Vibeke Pedersen 

Va benmester: John Ibby 

Teltmester: Daniel Manley 

 

Indmeldelse i selskabet sker efter ansøg-

ning til selskabets direktion. Anmodning 

om optagelse kan ske til kassemesteren 

Vibeke Manley Pedersen pa  e-mail vicky-

manley@hotmail.com. 

 

Årligt kontingent for medlemsskab i 

2015 er DKK 220,-.  Kontingentet indbe-

tales pa  konto 6220-104 3304.  
Remingtonriflen 

M/1867                         

Riflen anvendes 

ved de fleste fug-

leskydninger. Det 

er en bagladeriffel model 1867 med kaliber 

11,44 og vejer 4,1 kilo. Geværet var erstat-

ning 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 sid-

ste Remington geværer udfaset. 


