
 

 

 

Love for 

 

Roskilde og Omegns 

Fugleskydningsselskab 

 

Vedtaget på  

Skydebanen paa Børsen, den 1. junii 1802  

i Roskilde 
  



Love 
For Skydeselskabet som forsamles paa Børsen og ved Roskilde. 
 
§: 1 

Aarlig i Junii, Juli og August Maaneder foretages Skiveskyd-ning-søvelser 
eengang hver Uge, eller paa saa mange Uger i disse Maaneder, som 
Kassenns tilstand tillader det paa en fastsadt Dag i Ugen og til bestemt 
Kokkeslet. Og eengang hver Sommer, paa en Dag som Selskabet aarlig det 
sidste ugentlige Møde i Junii Maaned bestemmes, foretager Selskabet 
sædvanligt i den sidste halve del af Juli maaned, til Forlystelse en 
Fugleskydning. – 
 
§: 2 

I Skiveskydninger kand ingen deltage uden at  være ordentlig Medlem af 
dette Selskab, men til Fugleskydningen tilstedes ogsaa Adgang for andre 
hvilke antages under Navn af Admiterte medlem- 
mer af Skydeselskabet. – De ordentlige Medlemmer  ere egentlig de, som 
reptæsemterer Selskabet, de alene have vel Volermgerne hvilket saavit 
muligt altid bør skee ved Balluering men aldrig mundtligt – De fleste 
Stemmer blandt tilstedeværende Medlemmer Afgjøre. Blandt disse 
Medlemmer vælges ogsaa Selskabets Embedsmand. - 
 
§: 3 

Til at vaage over Orden i Selskabet paasee Lovenes efterlevelse og mangel 
heraf diktere de paabudne Mulkther, tilkiindt primier, afgiøre Dispnter som 
man ek forefalder i Selskabet mindre vudrer og quittere kasserens aalige 
Regnskab og saaledes til at bestyre Selskabet, vælges 3 Dommere i den 
Forsamling af Selskabets ordentlige Medlemmer som aarlig skal holdes i 
Majmaaned.  
Enhver Dommer vedbliver dette Embede i tree aar, men aarlig afgaar den 
ældste af dem.  Dog for at kunde med Tiden bringe dette i denne Orden, 
agtes, at af de tre Dommere som alle i Forsamlingen 1802 vælges vedbliver 
den blandt dem, som ved Valget har ikkun det tredethøiste tall af Stemmer 
i Embedet ikkun i eet Aar, den som har næst fleste Stemmer ved dette Valg 
i to Aar, men den tredje i tre Aar. Eftedenne Tid afgaar siden hvert Aar den 
ældste Dommer.  
Dog staar det Selskabet stedse frit for, om det saa behager, strax paa ny at 
vælge den afgaaende igen, som da i saa fald bliver nu den yngste Dommer. 
Skulde det hendes ved udgang af Sel-kabet eller paa anden maade, at en 
Dommer afgik fra dette sit Em- 
  



bede, førend hans bestemte aar ere udløbne, da besættes hans Plads med 
en - terms – dommer, som strax i Selskabets næste Møde vælges, og 
denne vedbliver da Embedet saa længe indtil den Dommers, hvis Plads han 
betræder, tre Embedsaar ere forløbne. 
 
§: 4 

Paa samme Tid og Maade vælges Ligeledes Aarlig en Kasserer, som tillige 
er Selskabets Sekretær. Atter her staaer det Selskabet frit for, at vælge 
strax denne samme Mand, saafremt det fremdeeles finder ham  
sin Tillid værdig. 
Denne Secretaers og  komerers Embede er det at Besørge Selskabets 
Korrespendence og til optegeesrne til Selskabets Møder og Forsamlin  
ger, at føere Selskabets Kasse og Protocol Indfordre Selskabets Ind-tægter: 
Hvad Kredit Han tilstaaer Bliver for Hans egen Regning.” ud-betale ders 
med Dommerns aftale udgivter; og aarlig i Marts – maa-ned, at aflevere 
Dommerne et Documentet Regnskab som da af disse er rerideres diidres 
og Qmittere og forlærdigelse forelægges for Sel-skabet i næste Forsamling 
i Maimaaned – Ved Fugleskydninger besør-ger han ogsaa alt det fornødne i 
henseende til Fuglens forfærdigelse dens og Anlægspælenes samt Skyde- 
og Lade Teltenes Opsættelse Ge-vinsters Anskaffelse og det herefter 
omtalte Nummeres Paaraab og ved Skive Øvelserne de ædvanlige Lister. – 
 
§: 5 

Hvo som herefter har lyst at indtræde i Selskabet som ordentlig Med-lem, 
eller at antages som Admitteret Medlem lader sig af en Blant Sel-skabets 
ordentlige Medlemmer foreslaas til Paavotering enten i den aarlige 
Forsamling i Maimaaned, eller sildigere i de ugentlige Skive vel-sers 
Møeder. – Dog skal et ordentlig Medlem skiont sildigere anmeldt og 
antaget efter at et eller flere Skyde Øvelser Møder ere foregaaede: være 
pliglig at erlægge det fulde aarlige Contingent. 
 
§: 6 

Hvo som er blevet admitteret Medlem af Selskabet -      
  Naar han Behager uden Votering gaae over blandt de ordentlige 
Medlemmers Tal. Blot at han melder dette til Ønske for Selskabet. – 
Tvertimod kan ogsaa et ordentlig Medlem gaae over Blant de Blot 
Admitertes Talg, men da maae han anmelde dette skrivtlig for seire-tairen i 
det seneste i forsamlingen i Maimaaned. – 
  



§: 7 

Enhver som herefter antages som selskabets Medlem ordentlig eller 
admitteret erlægger til Selskabets Kasse, som Indtrædelsespenge ”1 Rdl. 
og for et trykt og indheftet Exemplar af Lovene 24 sh. og for-bliver siden, 
Ligesom de allerede nuværende, Bestandig medlem af Selskabet og 
forbunden til Aarig til rette Tid at erlægge det fastsatte Kontingent, 
saalænge han ei udmelder sig af Selskabet. Hvilken Ud-meldelse bør skee 
skriftlig af et ordentlig Medlem i det seeneste i For-samlingen i 
Maimaaned, og af et Admitteret førend JuniiMaaneds ud-gang. – Sildigere 
udmeldelse kan ikke antages Gyldige for det aar. – 
 
§: 8 

Det ordentlige Contingent til Selskabet Kasse er for et ordentlig Med-lem 5 
Rdl., men for de til Fugleskydningen Admitterede Medlemmer ikkuns 3 Rdl. 
Kontingentet betales forud. – Ønsker noget Medlem sig fleere end eet 
Nummer ved Fugleskydningen, da kan de erholdes, men imod fulde tret 
Rigsdalers Betaling hos ethvert, førend Fugleskyd-ningens første omgang 
er tilendebragt. 
 
§: 9 

Selskabet forbeholder sig ingen tvangmidler for at inddrive Continent for 
de dermed udeblivende, da det haabes ikke at optage iblant sig andre 
Personer end dem som føle hvad en ærekiær Mand skylder sit løfte. – 
Skulle det imod Formodning Besindes, at Selskabet nogensinde be-drog sig 
i dette Haab da bliver det naturligt, at det renser sig med 
at udelukke sligt et uværdeligt medlem, og anfører da i sin protocol 
Aarsagen til sammmes Udelukkelse. – 
 
§: 10 

Af Selskabets Kasses Indhold udredes alle Omkostningerne, Baade ved 
skive og Fugleskydningerne saasom Leien af Værelserne, de fornødne 
Skiver Betaling for Marqvering ved Skiven Brystfuglen, Musiken ved dens 
afskydning Kanonering, Flagningen, og de saavel ved Skive Øvelserne som 
ved Fugleskydningen udsadte Gevinster og Præmier. – 
 
§: 11 

Præmierne ved de Ugentlige Skive Øvelser Bestemmes for enhver Sommer 
i Forsamlingen i Maimaaned, efter Kassens Evne altsaa efter 
  



de ordentlige Medlemmers Antal, dog skal nøie agtes, at til alle Om-
kostningerne ved disse Øvelser ei maae Anvendes meere end i det Høiste 
Tree Rigsdaler af ethvert ordentlig Medlem aarlig Contingent; dai det 
mindste to Rigsaler deraf skal anvendes til Bekostning ved  Brystfuglen. 
 
§: 12 

Paa én og den samme dag kan ikke den samme Person erholde to eller 
Præmier ved skiveskydningen; men den som paa en Dag skyder flere 
Præmieskud bekommer alene Bekommer alene den største af de for-tjente 
Præmier; saa at hver gang saamange af Dagens Bedste Skytter belønnes, 
som der ere udsatte Præmier. 
 
§: 13 

Skiveskydningen er en Personlig Øvelse der for kan ingen lade sit Skud ved 
nogen anden besørge. – Derimod kand ved Fugleskyd-ningen et hvert 
Medlem, som ei er øvet Skytte eller ei har lyst selv at skyde, give en 
Committeret en anden Blandt Medlemmerne at skyde for sig; men hermed 
agtes, at den som her engang har Begyndt at skyde foret nummer sit eget 
eller fremmed ikke pludselig kan over-drage dette Nummers besørgelse til 
en anden Skytte; men hvor saadan Forandring Behøves skal samme i det 
mindste selv Skyde, førend det tilkommer dette Nummer at skyde, 
anmeldes for en af Dommerne, og strax antegnes i Skytte stiillen. 
  Dog, dersom noget Medlem, som forhen for Commiteret sit eget Skud en 
anden, siden selv træeder til og vil selv Besørge sit Skud, enten for 
Bestandig eller endog kun enkelte Skud; da staaer dette ham frit for, uden 
at nogen anmeldelse forud desangaaende udfordres. 
 
§: 14 

Ved Fugleskydningen Bestemmes 6. Gevinster nemlig : 1. for vingen; 2. 
Halsen; 3. Rumpen; 4. Venstre Ring; 5. højre Ring og 6. det sidste  
Stykke, som skydes fra Stangen. Denne sidste er konge Gevinst. – 
 
§: 15 

Pernene hvorved de vinder Nr. 2. 3. 4. og 5. forannamte Skytter ere 
Beslagne, mærkes hvert med et Tall og gist denne deel af jernet er det, 
  



som forhverves den, som afskyde det, naar enten heele Tallet, eller den 
største deel deraf findes paa Afsluttede Stykke, den derfor be-stemte 
Gevinst. – I tilfælde af Tallet, afskydes ved tieng toe forskielle Skud i to lige 
store stykker, saaledes at det ikke af de afskudte Tal-støkker størrelse kan 
Bedømmes hvilket af disse to stykker gevinsten Bør tilhøre, da stikke disse 
to Stykker derom til Skiven, og Gevisten tilfalder da det skud nærmest 
Centrum der. – Men afskyde Tallet i flere Stykker Med adskillige Skud, da 
stikker heele Selskabet til Skiven om denne Gevinst. – Afskydes to eller 
flere forskellige Gevinster med et Skud, da tilfalder den største af disse den 
Stykke for hvis de faldt, og om den eller de øvrige stikker til skiven. -   
  
§: 16 

Skiveskydningen begyndte ved hvert Møde prøcist ved det bestemte 
Klokkeslæt af de Medlemmer som da ere tilstde, da enhver Skyder i Orden 
efter sit Nunner paa Skydeskiven. Man Skyder da her tre Omgange, altsaa 
hver Person tre Skud til Skiven. – Dog er at agte at hvo som ikke møder 
førend allerede den første Omgang et tilende-bragt, og den anden 
begyndt, taber sit Skud i første Omgang: Lige-ledes taber den som ei 
kommer til, førend den tredje Omgang er begyndt, sit Skud i begge de 
første Omgange, og faaer altsaa kuns et Skud. -    
 
§: 17 

Saalænge det er Selskabets Ønske at Brystfuglens Afskydning tilmeldes på 
een Dag, er det nødvendigt at Selskabet samles dertil betids om Morgenen. 
– Derefter skulde alle Skytter som selv Personlig skyde, saanidt muligt 
møede paa dertil Bestemte Dag med deres Rifler paa Skydebanen om 
Morgenen Klokken 8. paa at alt kan ordnes Nummer trækkes, Skytternellen 
forefattes o:s:v: saa Betids, at Skydningen kan begyndesKlokken 9. 
 
§: 18 

Ved Fugleskydningen tilkommer det førte Nummer Fugle Kongen. – 
Ordenen hvorefter alle øvrige Medlemmer skyder, Bestemmes ved at 
trække Nummer. – Enhver som da møder trækker Nummer for sig selv og 
er ham af noget  Medlem  overdraget hans Skud, da Ligeledes 
  



for Ham. – Før de Medlemmer som hverken selv ere da tilstæede, eller 
have Committeret en anden for sig trække een af Dommerne, men for 
saadanne kand ei skydes førend de enten selv dertil møeder, eller andre af 
dem Committeres. – De Nummere for hvilke enhver skyde, fæster han på 
sin venstre Arm. – 
 
§: 19 

Ingen af Gevinsterne ved Fugleskydningen paalægges nogen Extra udgivt; 
dog er det med hver af de fem mingdeGevinster den vindende uformeent 
skienke Musicentene en Døuieur, dog er højere end én eller 
to flasker Viin eller isteden herfor en halv til én Rigsdaler i Penge. – 
Ligeledes staaer det den nye Fuglekonge frit for, at skiænke den i det 
Høiste fem Flasker Viin eller to Rigsdaler i penge, og til Vertens Folk 
En Døuieur af to Rigsdaler. – Kun skal det indtil mindre paalægge den nye 
Fuglekonge at erlæe tre Rigsdaler til Selskabets Kasse, og, naar han næste 
aar afgaaer, giver han en malet Skive til en Erindring og til Pry-delse for 
Selskabets Stue. 
 
§: 20 

Til videre Orden i Selskabet, for at afværge alt ufornødent Ophold, og for at 
Befordre den nødvendige Forsigtighed til alles Sikkerhed tilføies følgende 
Regler med forhøiede Mulct i Overtrædelse tilfalder; hvilken Mulcter strax 
erlægges til Kassereren, og føres Kassen til Indtægt.  
  Ved al Skydning bruger Selskabet Rifler dog tillades ingen, som fører 
større Kugler, end at i det mindste 12 Stykker deraf udfordres til at udgiøre 
et Punds Vægt. – 
  Det staar enhver frit for, enten selv at lade sin Riffel eller dette Be-sørge 
med en Ven eller med et Bud; men selv skal han dog indestaa ved samme 
Persons Adfær derved i Overensstemmelse med nærvæ-rende Regler og i 
Mangel af disses Iagttagelse forholder 
han selv i de derfor Bestemte bøeder. – 
Riflerne maa ei Lades Andensteds end 
paa de dertil anviste Pladser; Forseelser herimod straffes hver Gang med 
16 skilling. – 
  Ladningen skal altid skee paa Blaar eller Fier, under Mulcet af 8 skil-ling. 
  Intet Slags Forladning tillades undtagen det saa kaldte Plaster af Skind 
eller Olmerdug, Bømesir under 16 skilling i Mulct. – 
  



  Naar en Ladet Riffel Transporteres skal  den stedse Bæres opret i Veiret. 
For over trædelse haraf Bøedes 8 skilling. –  
Blaaret eller Fieren maae ei tages fra Laasen, førend Skytten har lagt Riflen 
paa Anlægspælen, da først maae Fængkrudtet paalægges; dog ved 
Skiveskydningen dette ere ikke førend Marqveurens efter at have Betegnet 
det foregaaende Skud er Bortgaaet fra Skiven. -                      
Et hvert Nummer som ved Fugleskydning engang har Begyndt at sky-de er 
stedse i Hver omgang pliglig at skyde, naar Ordenen træffer ham. – Er 
dette Meningens Skytte da fræværende, eller ikke vil Skyde, da erlæggeres 
16 skilling, og desuden købes dette Skud. 
  I almindelighed er det under Skydningen enhver forbudt at gaae eller 
opholde sig imellem Anlægspælen og Maalet, hvortil der skydes; und-tagen 
naar Dommerne i et eller andet Tilfælde skulle finde det fornø-dent selv at 
eftersee noget der, eller at tillade andre det. – I andet Fald beder den som 
overtræder dette Forbud ved Fugleskydningen, en  Rigsdaler, men ved 
Skiveskydningen, en halv Rigsdaler. 
  I alle tilfælde hvor der findes den Forskel, at Mulcterne ere Ansatte 
lemfældige for forskeelser ved Skiveskydningen, end for de samme 
Forseelser, naar forefalde ved Fugleskydningen, skulde dog disse sidste 
strænge Mulcter være Regler at dømme efter ved den Skive-skydning, som 
i anledningen af Fugleskydningen foretages, ifølge § 15. 
 
§: 21 

Selskabet forbeholder sig efter Omstændighederne at forandre, for-bedre 
og udvide disse Love efter Overlæg og votere i dets Forsamlin-ger og raad; 
dog maae inden Forsamsamling i saa-------skee eller paa-voteres uden at 
Voteringen og dens Gienstand af det mindst 8 Dage forud skal Love mænet 
Bekiendt giort for Selskabet til Omerverelse. - 
 
§: 22 

Til Beviis om Disse Loves Antagelse og ethvert Medlems Forpligtelse Til at 
underkaste sig og iagttage dem, skal ethvert Medlem egen ændigt 
underskrive dem i Selskabets Protoiol: 
 
Skydebanen paa Børsen, den 1 Junii 1802 
 
Derefter følger Skydebrødrenes underskrifter: 
                                                   
 
 


