
FUGLESKYDNING 

Planlægges ved bestyrelsesmøde i DEC 

  

Indkaldelse: 

  I Baretten måned før. 

  Oplysning om tid og sted 

  Oplysning om pris for deltagelse 

  

Spisning: 

  Spisning: Medbragt mad 

  Der medbringes selv service 

  Drikkevarer skal købes på stedet 

  

Tilmelding: 

  Tilmelding af hensyn til indkøb 

  Tilmelding senest dato 

  Tilmelding sker til kassereren eller formanden 

      kasserer@fns-naestved.dk eller formand@fns-naestved.dk  

    Tlf.:                                           tlf.: 

  

Forberedelse: 

  Ansøge om lån af skydebane – rifler – ammunition Knud 

  Hvem deltager fra bestyrelsen? 

  Fordeling af opgaver under skydningen 

  Bestille præmier hos Guldsmed M. Marcussen  Knud 

  Bestille Fugl Klaus Svendsen  Jan 

  Sponsorgaver (Jysk) Knud 

  Numre til trækning (Skolen) 

  Kongresmærker (Skolen) 

  Kikkert 

  Værktøj –Trækiler 

  FN flag 

  Afmærkning af rute 

  Aftale vedr. nøgler Knud 

  Kamera 

  Fugleskydningsreglement Knud 

  Tilmeldingsliste Jan og Knud 

  Udskrive omgangs lister   Knud 

  Udskrive gevinstlister   Knud 

  Udskrive navneliste Knud 

  Indkøb  

  HUSKer til medlemmer ca. 14 dage før tilmeldingsfrist på E-mail 

  

 Før Fugleskydningen 

  Afhente præmier hos Marcussen senest fredag før. 
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På dagen 

  Mødetid: kl. 0800 

  Åbning af hus kl. 0800 (Alf) 

  Hejse kugle på flagstang 

  Hejse FN flag 

  Opstille Skyde buk 

  Indskydning 

  Bord til listefører 

  Rifler og ammunition (Der skal være klargjort en riffel til venstrehåndet) 

  Dart 

  Klargøring af kaffe m.m. 

  Lotteri/Præmier 

  Klargøring til Frokost/ Afhængig af vejret 

  

Afvikling 

  Velkomst 

  ”En lille én” 

  Lodtrækning 

  Indskrivning/betaling 

  Listefører har kommandoen over skydningens forløb 

  Sidste års fugle konge starter 

  Lader ved riffel 

  Frokost ca. kl. 1200 afhængig af skydningens forløb 

  Frokost 1.time 

  Ved skydningens afslutning er der præmieoverrækkelse 

  

Efter skydningen 

  Oprydning  

  Opsamling af patronhylstre 

  Evt. støvsugning 

  Kontrol af,  

      rifler/AMM er låst ind   

      alle porte er låst  

      kugle nedtaget 

      oprydning 

      Flag nedtaget 

  Aflåsning af huset 

  Nedtag evt. ruteafmærkning 

  Affald medbringes 

  Opdatering af Hjemmesiden 

  Skjold til Marcussen/ afhentning inden Jallafest. 

  

 Kontakt vedr. skydebane:    

Alf Andersen 

Toksværd Bygade 7 

4684 Holmegaard 

Tlf.: 29 37 73 37 



  

Knud Lund (Fugl) 

  

Marcus Marcussen (Præmier) 

Ringstedgade 3 

4700 Næstved 

5572 0920 

 


