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Gundsølille Hallen 



Først lidt historie 
  
  
I året 1865 stiftedes 2. kreds skytteforening. 
 
2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, 
Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup. 
  

I 1909 blev der anlagt skydebane sydvest for 
gravhøjen, på nuværende Gundsø 
kommunes gård, hvor Lindebjergskolen og 
Gundsølillehallen nu ligger. Standpladsen 
blev anlagt på Københavns vandforsynings 
areal, hvor nu renseanlægget ligger. 
  
Skydningen foregik med 11 m/m Remington 
rifler. Afstanden fra standpladsen og til 
skiverne var 400 alen. Endvidere skød man 
også med 8 m/m rifler, og salonrifler om 
vinteren i forsamlingshuset.  

  
1916 var jubilæumsår. De 50 år blev fejret med 2 dages skydning, præmieuddeling 
og fællesspisning i Gundsølille forsamlingshus samt efterfølgende bal, det blev fejret 
den 24. og 25. juni. Kap- og præmieskydning blev afholdt 2. påskedag og igen om 
efteråret på 15 m i forsamlingshuset, om foråret på 50 m banen og om sommeren 
på 200 m, sådan foregik det år efter år.  
  
1931 anlagde man en 50 m salonbane på Kirkerupvej 4. Her skød man på livet løs 
indtil 12. juni 1940. Den 13. juni skulle alle rifler og ammunition afleveres til politiet. 
Herefter anskaffede foreningen luftbøsser og skydningen fortsatte på 15 m i 
forsamlingshuset. Kapskydningen i amtet foregik også med luftbøsser i hotel Roars 
kælder i Roskilde. Det samlede mange skytter, men alle var dog enige om, at der 
alligevel var forskel på et ”fu” og et knald.  
  
Den 5. november 1945 fik foreningen alle sine geværer tilbage og den 16. januar 
1946 fik foreningen tilbudt en 200 m skydebane i Gerdrup. Den blev indviet ved 2. 
kreds 80 årige jubilæum, hvilket var forrykket 1 år. Amtsskydningen på 200 m 
foregik i Herthadalen. 
 
Ligeså var fugleskydningen om efteråret på forsamlingenshusets parkeringsplads 
også en tradition.  



Fugleskydning 

 

Fugleskydning blev formodentlig opfundet i Frankrig i 1200-tallet og bredte sig 
herfra til Tyskland og Nederlandene.  

Dengang kaldte man denne idræt 
for papegøjeskydning (heraf 
udtrykket: at have skudt 
papegøjen) og våbnene var bue 
eller armbrøst.  

Pilene eller boltene var stumpe 
uden spids. Allerede i 1300-tallet 
når papegøjeskydningen til 
Danmark. I 1500-tallet bliver 
ildvåben mere almindelige ved 
disse skydninger. 

ra første færd var fugleskydningsselskaberne organiseret som lav, der skulle tjene til 
at fremme forsvarsviljen og evnen hos borgerne i datidens frie købstæder, men 
efterhånden mistede de deres militære betydning og blev i højere grad selskabelige 
foreninger for byernes bedre borgerskab. 

I Danmark er fugleskydningen på retur i 1700-tallet og 
første halvdel af 1800-tallet, men med skyttesagens 
opkomst i midten af 1800-tallet blomstrer 
skytteforeninger op overalt også i de små landsogne, 
og mange af disse begynder at afholde årlige 
fugleskydninger. 

Ved fugleskydning er der ikke tale om jagt på 
flyvende vildt, men derimod om en gammel 
traditionspræget idræt, hvor der skydes til udskåren 
fugl af gips.  
Fuglen skal nedskydes i en bestemt rækkefølge og 
hver nedskydning udløser en gevinst til skytten. Den 
der skyder den sidste plade ned (brystpladen) bliver 
fuglekonge. 

Fuglekongen 20011 – Elsebeth Sehested 
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Skydningen i Gundsølille Skytteforening foregår ikke frit stående, men fra en 
skydebuk, hvor skytterne efter den rækkefølge man har tilmeldt sig, bringer deres 
gevær i fast anlæg og skyder til det sted, man er nået til på fuglen. 

Fuglen er skåret ud af en træplade hvor der – med hvidt maling - er markeret hvor 
man med fordel skal ramme for at have de bedste chancer for at fjerne næbet og 
derefter de resterende syv områder på fuglen (Højre vinge, højre klo, halen, venstre 
klo, venstre vinge, kronen og brystpladen) der skydes ned efter tur.  

De er ikke er vanskelige 
at ramme, men de kan 
sidde særdeles godt fast, 
så der skal mange skud 
til før de falder ned. Her 
gælder det om at være 
heldig at komme til 
bukken, når pladen er 
blevet løsnet af de 
foregående skytter, men 
også her spiller 
dygtighed ind; den 
erfarne skytte vil vide, 
hvor på pladen han skal 
placere sit skud for, at 

den med størst sandsynlighed falder ned. 

Det tager normalt 1-3 timer inden brystpladen (den sidste plade) er skudt ned, så 
størstedelen af tiden ved en fugleskydning går med hyggeligt samvær og andre 
aktiviteter, f.eks. serieskydninger, hvor der også er præmier. 
 
 Hvis man skulle være forhindret i at komme er kampen om præmierne ikke tabt.  
Der kan købes en plads på den lukkede liste (Hvor alle kan stå aktive som passive). 
Listen ligger i skydeklubben og der sælges lodder ved "brugsen" i Ågerup. 
  
Når Fugleskydningen er færdig, er der mulighed for at deltage i spisningen. 
  
Tilmelding til spisningen kan ske ved at skrive sig på listen i skydeklubben eller til 
formanden på jens@skyttegraven.dk. 
  
 Fuglekongen bliver udråbt efter spisningen.  
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Vedtægter for fugleskydning i  
Gundsølille skytteforening. 

  
  
Fugleskydningen afholdes en lørdag hvert år I efteråret. Skydningen varer kun denne dag, og skal 
være afsluttet inden aftenspisningen. 
   

FOR FUGLESKYDNINGEN GÆLDER FØLGENDE REGLER.: 
  
1. Fugleskydningen indledes med, at sidste års Fuglekonge ankommer til Gundsølille Hallen kl.. 

13.30.  
 

2. Når skytterne er indskrevet på skydelisten. Kaldes de frem ved navn, I den rækkefø1ge de 
skal skyde, når skydningen begynder. 
 

3. Bestyrelsen forespørger Fuglekongen om skydningen kan iværksættes. Herefter meddeles 
det deltagerne og skydningen kan begynde. 
 

4. Der skydes med luft gevær. 
 

5. Ingen skytter kan lade andre skyde for sig. 
 

6. Hvis en skytte, efter at hans navn er råbt op 3 gange ikke er kommet til skydestanden, 
springes han over. 
 

7. Skydningen foregår efter en fugl fremstillet af træ, anbragt i skydekælderen på væggen. Der 
skydes efter følgende skydemål, indtil fuglen er plukket. 

 

1. Næb 2. Højre vinge 3. Højre klo 4. Hale 
5. Venstre klo 6. Venstre vinge 7. Krone 8. Brystplade 

 

8. Falder et andet skydemål ned fra fuglen, end der skydes efter, i utide, eller hvis der fejlagtigt 
skydes efter noget andet skydemål end det der i rækkefølgen skal skydes efter. Kan 
Bestyrelsen I så tilfælde uddele bøder. 
 

9. Sidste års Fuglekonge skyder første skud, herefter æresmedlemmer og derefter deltagerne I 
den rækkefølge, de står på listen. 
 

10. Fuglekongen er pligtig til at skænke klubben en Sølvplade med navn til påsyning på 
ordensbåndet. Dette får fuglekongen til “eje” til næste fugleskydning. 
  

11. Bestyrelsen er udnævnt til ledelse af skydningen.   
 

12.  Bestyrelsen giver skytterne instruktion, og kan nægte en skytte at skyde, såfremt forhold 
efter deres mening taler herfor. 
 

13. Ingen af skytterne, eller andre må opholde sig foran skydebordet eller skydestanden. Når der 
skydes. Overtrædelse heraf kan medføre bøde, der idømmes af bestyrelsen. 
 

14. For hver gang alle deltagerne er blevet råbt op, skuddene skudt og der falder et skydemål 
ned fra fuglen, Skal der klappes. 
 

15. Når brystpladen er skudt ned, er skydningen tilendebragt, og der råbes 3 hurra råb. 
 

16. Den skytte der nedskød brystpladen udnævnes til skyttekonge, og tildeles sin præmie ved 
præmieuddelingen om aftenen.  



Fuglekonger i GSG & IF 2. Kreds Gundsølille 

1937   Gårdejer   J. F. Nielsen   Tågerup 

1938   Gårdejer   Chr. Harmsen   Gundsølille 

1939   Malermester   J. A. Jensen   Ågerup 

1942   Gårdejer   Holger Larsen   Gundsølille 

1943   Købmand   Svend Jacobsen   Gundsølille 

1944   Gårdejer   V. Hatting - Petersen   Gundsølille 

1946   Arbejdsmand   Otto Villumsen   Gundsølille 

1947       Einer Villumsen   Ågerup 

1948   Gårdejer   H. P. Nielsen   Gerdrup 

1949   Gårdejer   Viggo G. Jensen   Gerdrup 

1950   Trafikminister   Carl Petersen   Ågerup 

1951   Chauffør   Harry Andersen   Gundsølille 

1952   Parcellist   Bolis Jensen   Kirkerup Mark 

1953   Tømrer   Knud Villumsen   Ågerup 

1954       Gunnar Petersen   Gundsølille Mølle 

1955   Forpagter    Henning Larsen   Ågerup 

1956   Malermester   Børge Ilsøe   Ågerup 

1957   Købmand   V. Dyndgaard Nielsen   Gundsølille 

1958   Arbejdsmand   A. M. Stausholm   Ågerup 

1959   Landmand   Alfred Jensen   Ågerup 

1960   Fhv. Gårdejer   J. P. Jensen   Tågerup 

1961   Gårdejer   Kurt B. Larsen   Ågerup 

1962   Gartner   Aksel Madsen   St. Valby 

1963       Jens Aage Jensen   Gundsølille 

1964   Gårdejer   Erik Petersen   Ågerup 

1965  100 års Jubilæum  Einer Villumsen  Ågerup 

1966       Svend H. Hansen   Ågerup 

1967       Bent Christiansen     

1968   Uddeler   Erik Olsen   Ågerup 

1969   El. Installatør   Henning Nielsen   Ågerup 

1970   Blikkenslager   Jens Thesbo     

1971       Sander Christensen   Ågerup 

1972       Allan Jeppesen   Gundsølille 

1973       Gitte Jeppesen   Gundsølille 

1974   Tømrermester   Helmer E. Svitzer   Ågerup 



1975   Malermester   Ole Ilsøe   Gundsølille 

1976   Tømrermester   Walter Christensen   Gundsølille 

1977       Knud Gliese   Ågerup 

1978       Erling Sørensen   Ågerup 

1979       Bente Sørensen   Ågerup 

1980       Knud Gliese   Ågerup 

1981       Christian Fog   Ågerup 

1982       Kirsten Sørensen   Ågerup 

1983       Jutta Rasmussen   Gundsølille 

1984       Frede Christensen   Gundsølille 

1985  120 års Jubilæum  Ingrid Jacobsen  Ågerup 

1986       Leif Olsen   Ågerup 

1987       Hans Erik Sørensen   Ågerup 

1988       Jan Fenger   Gundsølille 

1989   Malermester   Svend Humle Jørgensen   Ågerup 

1990       Johnny Hvidtfeldt   Jyllinge 

1991   Studerende   Frank R. Larsen   Ågerup 

1992       Lars Borchersen   Jyllinge 

1993       Johnny Hvidtfeldt   Jyllinge 

1994       Jutta Rasmussen   Gundsølille 

1995  130 års Jubilæum  Jean Jensen  Ågerup 

1996       Rene Vesterlyng   Gundsølille 

1997       Bo Hansen   St. Valby 

1998       Henrik Clausen   Herringløse 

1999       Benny Petersen   St. Valby 

2000       Helle Jensen   Gundsølille 

2001       Torben Iversen   St. Valby 

2002       Jonas Søbro Christophersen Gundsølille 

2003       Ruth Jensen Gundsølille 

2004       Marianne Lamhauge Herringløse 

2005  140 års Jubilæum  Per Ilsøe Gundsølille 

2006       Anne Vesterlyng Gundsølille 

2007    Thorkild Jensen Gundsølille 

2008    Johannes Møller Jensen Ågerup 

2009    Ikke afholdt Fugleskydning  

2010  Ågerup sommerfest  Niclas Hansen Ågerup 

2011  Ågerup sommerfest  Elsebeth Sehested Ågerup 
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