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Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab 

 
Fuglekonge 

År:  2014 

Navn: Knud Jørgen Aare Vest 

Fødselsår: 1946 

Titel: Gårdejer, Pelsdyravler 

Adresse: Frederiksborgvej 541 

 4040 Jyllinge 

Tlf: 46788392 og 40578877 

Medlem af Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab siden: 2006 

 

Skytten 

Navn: Martin Wegeberg 

Adresse: Sankt Hans Gade 18, 4000 Roskilde 

Våben: Anschütz salonrifler type 1416-cal 

Medlem af Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab siden: 2003 

Kommentarer til skydningen: Efter vejrudsigten ville årets 

fugleskydning muligvis ikke blive helt tør. Men det blev en smuk dage uden en dråbe regn. 

Sommertemperaturerne var moderate, men milde. 

På grund af et større byggearbejde i midtbyen måtte årets march lægges om til en alternativ 

rute. Efter den traditionelle modtagelse af borgmester Joy Mogensen gik marchen via 

Allehelgensgade gennem Grønnegade til Håndværkeren. 

123 skytter deltog i årets skydning og 126 i den efterfølgende spisning. I begge tilfælde var det 

højeste antal i mange år. Æresmedlemmerne havde ikke mulighed for at deltage, men Holger 

Olsen mødte dog op fra morgenstunden og overværede marchen og den del af skydningen. 

De nye rifler var i år skudt perfekt ind, og fuglen var ligeledes skåret optimalt. Tidsplanen 

holdt perfekt. Efter 491 skud faldt brystpladen ganske få minutter før klokken 14. 
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Fugleskydningsskiven 

Motiv 

Minkhoved, kronhjortgevir, kornaks og gårdens navn 

 

Uddybende forklaring på motivvalg: 

Minkhovedet i midten af billedet viser mit hovederhverv, som jeg startede med som 17-årig i 

1964, Kronhjorten er en guldmedaljehjort skudt i Ungarn. Den symboliserer min store 

jagtglæde som jeg har haft fra jeg var dreng og stadig dyrker både i Danmark og ude i verden. 

Kornaksene og navnet Vigen viser den anden del af mit liv, mit fødehjem hvor jeg stadig bor 

og driver landbrug med planteavl.  

 

 

Skiven malet af 

Navn: Jeppe Drews  

Adresse: Ringstedvej 8, 4000 Roskilde 

  

Tlf.: 46366045 og 21246045 

Evt. pris: 20.000 kr. 

 

 

Skema udfyldt af: Knud J. Vest                                        Dato:2/6-2015  
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