
Kære Formand, kære afgående Fuglekonge og kære Skydebrødre. 

Jeg er blevet bedt om at holde årets tale for Skytterne. Ifølge traditionen er det et ikke-

aktivt medlem ved skiveskydningerne, et såkaldt admitteret medlem, der skal holde årets 

tale for de medlemmer, der er aktive i årets skiveskydninger. De aktive medlemmer 

kaldes orDENTlige medlemmer. Jeg må bekende, at jeg hverken har været aktiv ved 

nogle skiveskydninger i de knap 20 år, jeg har været medlem af vores 

Fugleskydningsselskab, ej heller har jeg aftjent værnepligt, da jeg trak frinummer, så mine 

skydefærdigheder er meget begrænsede, hvilket mine historiske (manglende) bedrifter i 

denne forening kan bekræfte. Dette til trods for, at jeg har været medlem af den lokale 

skydeklub i omkring 10 år og troligt betaler mit kontingent også selvom jeg kun har 

været der den gang, jeg blev meldt ind! 

Men heldigvis er skydefærdigheder ikke et krav for at være medlem af Roskilde og 

Omegns Fugleskydningsselskab, og denne regel strækker sig helt tilbage til 1793, da vi fik 

de første faste regler. Den gang var der 31 orDENTlige medlemmer, og disse trænede 

skydningens kunst 1 gang ugentligt, og ca. det dobbelte antal admitterede medlemmer. 

Så ca. 1/3-del af selskabets medlemmer var orDENTlige medlemmer tilbage i 1793, 

dette endda med ugentlige skiveskydninger. 

Ifølge vores hjemmeside er vi nu over 200 medlemmer, og der er sjældent mere end 30 

medlemmer til de nu kvartalsvise skiveskydninger, altså tilhører nu blot 15% af denne 

forening den ypperste elite i form af at kunne kalde sig et orDENTligt medlem! Og mon 

ikke det er ét eller flere af disse orDENTlige medlemmer, der har hjulpet, så Roskilde i 

år kunne skyde papegøjen i form af at være vært ved en Tour de France start?  

De kvartalsvise skiveskydninger bliver i min optik beskrevet som værende typisk 

”dansk”, hvilket vil sige, at der indgår både smørrebrød, øl og snaps samt ikke mindst 

rigtig meget kammeratlig HYGGE. Men der trænes også i skydning, og de 3 bedste 

skytter bliver belønnet med rødvin. Netop det at holde sine skydefærdigheder ved lige, 

skal vi i denne omskiftelige verden vi lever i, med bl.a. en pludselig ny opblussende 

trussel fra øst, også huske at ære.  

Derfor vil jeg bede alle admitterede medlemmer, som jeg selv, om at rejse sig og at 

udbringe en skål for vores elite – vores orDENTlige medlemmer – inden vi skal synge 

sangen ”For skytterne”. 

Skål for vores orDENtlige medlemmer. 
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