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Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab 

 
Fuglekonge   

År:  2018 

Navn: Frank Holmstrup 

Fødselsår: 1957 

Titel: Direktør 

Adresse: Jyllingeparken 146 

  4040 Jyllinge 

Tlf:  40560854 

Medlem af Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab siden: 9. marts 2009 

Skytten  

Navn: Erik Rasmussen 

Adresse:  Støden 3, 4., 4000 Roskilde 

Våben:   Anschütz salonrifel type 1416-cal 

Medlem af Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab siden: 20. 

marts 1993 

Kommentarer til skydningen:  I ugen op til fugleskydningen var den 

danske sommer meget varm. På dagen var det blevet noget køligere 

med udsigt til regn. Regnen udeblev, men der var en del blæst, hvilket 

gjorde det en anelse køligere, end det i virkeligheden var. 108 

skydebrødre deltog i en fugleskydning med en usædvanlig genstridige fugl. Tre emner blev sprunget 

over, og 669 skud blev affyret, før skydebrødrene henad klokken 3 kunne gå til frokost. 

  

Fugleskydningens afvikling 

Sted: Restaurant Håndværkerens have 

Dato: 3. juli 2018 

Fugleskydningsskiven 

 

Motiv 

Skivens centrale punkt er en dåhjort fanget i sigtekornet fra en riffel. Til venstre for dyret ses en 

golfbold og til højre logoet for BB 10m bådklassen. Over dåhjortens hoved ses 

fugleskydningsselskabets emblem - "fuglen". De tre symboler viser nogle af fuglekongens passioner. 

På hver side af sigtekornet anes bogstaverne I og T, forkortelsen for informationsteknologi, der har 

været en stor del af fuglekongens levebrød.  

Nederst på skiven ses logoer for Swissair, Scandlines og Renovadan. Tre virksomheder, der har haft 

afgørende betydning i fuglekongens liv. 
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Uddybende forklaring på motivvalg: 

Fuglekongeskiven anno 2018 tager sit udgangspunkt i naturen, idet den siden min tidlige barndom 

har været min legeplads. Gennem hele livet har det været stedet, hvor jeg har dyrket mine 

fritidsaktiviteter, såsom jagt, sejlads, golf, skisport og meget andet, og fundet ro uanset vejr og vind. 

Derfor var det også naturligt at afbillede en fantastisk majestætisk dåhjort som det centrale punkt for 

skiven, flankeret af en golfbold og logoet for en BB 10m bådklasse, som jeg har vundet flere 

Danmarksmesterskaber i. Ting, som bringer skov, strand og vand. 

Jeg har i mit arbejdsliv været beriget af held og flid og har altid fået prædikatet arbejdsom, loyal og 

pligtopfyldende. IT har præget mit virke lige siden militærtiden. Fra at være noget, som var mig 

meget fjernt og ikke det, der skulle fylde meget i mit liv, til alligevel at blive det primære i min 

karriere, ligesom transport skulle blive det. Fra Renovadan (skraldefirma), DFDS (transport), LEP 

Transportgruppen (transport), Scandlines (rederi), Plus Data (IT til transport og logistik) og frem til 

2010, hvor jeg fik muligheden for at arbejde i ejendomsudviklingsbranchen, har IT hængt ved såvel 

som transport. 

Den sidste ting, som har betydet meget for mig at få med på skiven, er vores emblem "fuglen". Hvis 

man ulejliger sig med at gå ind på selskabets hjemmeside, vil man forstå, hvorfor det ikke blot er 

traditioner, men en historisk fortælling, der ligger til grund for vort selskab. 

At så mange ting, og et liv kan rummes på en fuglekongeskive er fantastisk, og jeg synes, det er 

lykkedes rigtigt godt for Jeppe Drews at få det billedliggjort. 
 

Skiven malet af 

Navn: Jeppe Emil Drews 

Adresse: Ringstedvej 8 

 4000 Roskilde 

Tlf.: 46366045/21246045 

Skema udfyldt af: Frank Holmstrup 

Dato:  3. juli 2019 
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Foto 

Neg.nr.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


