
Højtærede formand  -  ærede afgående fuglekonge -  kære skydebrødre, 

 

For ganske lang tid siden blev jeg opfordret til at holde talen ved dette års 

fugleskydning for de ordentlige skydebrødre. Det var det ærede bestyrelsesmedlem, 

Henrik Brandt, der opfordrede mig hertil. Egentligt havde jeg forventet, at formanden 

himself havde kontaktet mig, men jeg må forstå, at formanden i sin store ophøjethed 

overlader slige opgaver til andre! 

 

Henrik har været mig behjælpelig med at begribe, hvad og for hvem jeg skulle holde 

tale i dag. Det har krævet lidt research, herunder har jeg hørt og læst tidligere taler på 

højt retorisk niveau. Så det er et tungt åg, der er lagt på mine spinkle skuldre. 

 

Talen her er som nævnt henvendt til de ordentlige skydebrødre. Ikke orDENTlige 

skydebrødre. Det hedder jo heller ikke torDENvejr – vel? Ordentlige skydebrødre er de, 

der flittigt deltager i skiveskydningerne ved Tjørnegårdsskolen under skydebror Bennie 

Hansens kyndige ledelse. Deltager man i mindst tre ud af fire skiveskydninger, er man 

en ordentlig skydebroder.  

 

Det handler om godt kammeratskab og socialt samvær samt en lille en i ny og næ. Og 

man kan også vinde rødvin. Kort sagt: En ordentlig skydebroder er en skydegal og 

drikfældig guttermand. 

 

Selv må jeg med skam meddele, at jeg ikke er en ordentlig skydebroder. Så kunne jeg 

ikke holde denne tale. Det har noget med tid at gøre, men også, at jeg foretrækker at 

skyde med maskinpistol. En sådan lærte jeg at betjene i min tid i Søværnet. Så vidt jeg 

husker 32 skud på ca. 4 sekunder. Så stik mig en maskinpistol, så er fugleskydningen 

hurtigt overstået. 

 

Nu er det jo ikke sådan, at hvis man ikke er en ordentlig skydebroder, så er man en 

uordentlig en af slagsen. Det kunne man ellers godt forledes til at tro. Næh, man er 

ifølge Skydeselskabets stolte traditioner en admitteret skydebroder. Højst sandsynligt 

også en animeret skydebroder. Det betyder, at man har adgang til Skydeselskabets 

aktiviteter, men at man ikke er specielt aktiv i skiveskydningerne. 

 

Tilbage til jer ordentlige skydebrødre. I fortjener en tak og en hyldest for jeres aktive 

indsats i vores ærværdige skydeselskab. Også en tak til Skydeudvalget med Bennie 

Hansen og Henrik Birch for at arrangere skiveskydningerne. Jeg vil bede alle 

admitterede skydebrødre om at rejse sig og hylde vores ordentlige skydebrødre med et 

trefoldigt hurra.  


