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Kære Skydebrødre ! 

Jeg håber at I alle har det godt. Vi har haft travlt i bestyrelsen, vi har konstitueret os efter gene-

ralforsamlingen, uden ændringer, vi har programsat en fantastisk forårsudflugt, og har haft 

dialog med kommunen om vores reservationer på Græstedgaard. Som I kan se er fugleskyd-

ningen 2019, flyttet én weekend frem. Så fugleskydningen 2019 er lørdag d. 24/8 - 2019 . Det 

er sådan at bruger gruppen på Græstedgaard, hvert 5. år, i den weekend, har reserveret 

Græstedgaard til Ølstykke Automobil og MC klub.  MEN 2020 er på plads både med general-

forsamling og fugleskydning. 

Vi skal som vores forårsarrangement ud og besøge Charlottenlund Travbane, vi har valgt at 

denne udflugt er med ledsager, så skynd dig at inviterer konen eller kæresten med en tur i 

Lunden.  Vi får program, 2 retters menu, rundvisning i staldene ( med staldtips fra totalisato-

ren ) , damerne får lov til at overrække blomster til kuskene i 2-3 løb, læs programmet på side 

3, og skynd dig at tilmelde Jer til denne spændende eftermiddag. 

Vi glæder os til at se Jer ! 

Bestyrelsen 2019 - Peter Roschmann 

Fest, traditioner og fornyelser 

Formandens klumme 

 

 

 

ØFS News 2019 



 

ØFS Stafetten med Søren Elster 

Side 2 

Vi er nu nået til nr. 15 i ØFS Stafetten, stafetten blev givet videre til nr. 18 på forman-

dens liste af Peter Højland.  Pegefingeren landede på Søren Elster, som formanden 

satte i stævne til de 5 obligatoriske spørgsmål.  

Hvad laver du til dagligt:  

Jeg arbejder som teknik chef hos NCC, hvor jeg til daglig har med 

de tekniske fag at gøre, på forskellige byggesagen. Har lige afslutte 

en stor renoveringssag på 420 boliger i Sorgenfrivang. Min Næste 

opgave bliver det nye Hilton hotel i København. 

Hvor længe har du boet i Ølstykke, eller hvad er 

din tilknytning til byen:  

Jeg har aldrig boet i Ølstykke, men 20 år i Stenløse. Men er lige 

flyttet ud til min kæreste på Amager.  

Hvordan kom du i bekendtskab med Fugleskyd-

ningsselskabet: 

Gennem min god ven Kim Harring, som jeg har kendt i over 30 år 

og som har boet i Ølstykke. Han fik mig med i denne fantastiske 

forening. 

  Søren Elster flankeret af Kim Harring og Peter Højland 

Hvad laver du når du ikke er til Fugleskydnings arrange-

ment, har du nogle hobbies:   

Jeg bruger en del tid  på at træne Aikido. Hvor der er en del træningslejre i 

Danmark og i udlandet. Det betyder gode rejser med gode venner. 

(Aikido er en japansk kampsport, hvor fokus er på at udnytte din modstan-

ders energi til din fordel. ) 

Hvilket medlems nummer vil du give stafetten videre til:   

skulle vi ikke høre lidt om nummer 69 ? Siger Søren Elster. 

 

Formanden sagde tak for at måtte forstyrre, og på den måde blev vi alle lidt 

klogere på endnu en af vores skydebrødre. 

Charlottenlund Travbanes historie 

Banens historie 

I april 1891 solgte gårdejer Oluf Jacobsen fra Skjoldgården 20 tønder land af gårdens jorder øst for Ordrup Jagtvej. Køberen var 

Det Danske Travselskab, og selskabet spildte ikke tiden, men lod straks en travbane opføre. Allerede i maj samme år blev det 

første løb kørt på Charlottenlund Traverbane, som det hed dengang.  

10.000 københavnere til åbningsløbet 

Søndag den 24. maj lød startskuddet til det første løb på Charlottenlund Travbane. Ikke færre end 10.000 københavnere tog del i 

begivenheden. Langt de fleste benyttede togbanen og tog toget til Charlottenlund Station. I stiveste puds begav de sig ind på ba-

nen, klar til at løbet blev skudt i gang kl. 16. Herrerne var iført bowler- eller cylinderhatte, mens damerne var iført lyse sommerkjo-

ler og hatte med fjer trods de beskedne 11 grader.  

Travsport for høj og lav 

Havde man råd, gjaldt det om at erhverve sig en tribuneplads for mellem tre og fire kroner. For yderligere to kroner fik man et 

vognkort, som gjaldt for livrékusk og tjener. De mindre velstillede kunne få en ståplads ved indgangen for 50 øre, og for en krone 

kunne man erhverve sig en ståplads langs opløbsstrækningen. Travsporten var populær for høj som for lav.  

Arena for de store mesterskaber 

Travbanen er den ældste i hele Norden og var indtil 1922 den eneste af sin art herhjemme. Det er stadig Det Danske Travsel-

skab, der driver travbanen, og det er her, de store mesterskaber er blevet afgjort i næsten 120 år.  
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Gå med i Lunden, så spidser vi munden ! 

Årets forårsudflugt og kulturelle arrangement 

går i år til Charlottenlund Travbane 

 

Vi har hermed den store fornøjelse at inviterer Jer alle til Trav på Charlottenlund Travbane ! 

Fuglekonge 2018 

Søren H. Larsen 

Adjudant 2018 

Michael Schmidt Larsen 

Skydemester 2018 

Kim Harring 

Keglemester 2018 

Morten Theilsborg 

Program for dagen er som følgende: 

Kl. 10.30 Afgang i bus fra Ølstykke Station. 

Kl. 11.30 Ankomst til Charlottenlund Travbane indgang via VIP 

  indgangen. 

Kl. 11.35 Rundvisning i staldene. 

Kl. 12.45 1. ste. Løb begynder. 

Kl. 13.00 2 - retters menu 

  Dagens forret og hovedret. 

Præmie overrækkelse i 2-3 løb. 

Kl. 15.25 eller 15.45 dagens sidste løb. 

Kl. 16.00 Tak for i dag. 

Kl. 16.15 Afgang med bus til Ølstykke Station. 

Kl. 17.00 Forventet ankomst til Ølstykke Station. 

Arrangementspris inklusive alt beskrevet i programmet kr. 350,- pr. 

person. Arrangementet er støttet af selskabet. 

Der vil være mulighed for at købe øl og vand i bussen. 

Tilmelding inden mandag d.29/4 - 2019 på hjemmesiden 

www.fugl1913.dk eller til Peter Roschmann telefon eller sms 24 22 

62 11 eller på mail roschmann@mail.dk. 

 

Hurtig tilmelding ønskes - Glæder os til at se Jer. 

Glimt fra generalforsamlingen 2019 



ØFS bestyrelsen 2019 
Formand  

Peter Roschmann 

Rugvænget 21 

3650 Ølstykke 

roschmann@mail.dk 

47161702  mobil 24226211 

Næstformand 

Morten Theilsborg 

Tranevej 1 

3650 Ølstykke 

morten@fukuban.dk 

Mobil 26743551 

Kasserer 

Lars Søndergaard 

Bøge alle 4 

3600 Frederikssund 

olstykkefans@hotmail.com 

47178632   mobil 24249632 

Sekretær 

Erik Jespersen 

Akacielunden 7, 3. tv. 

4000 Roskilde 

Et-consult@mail.dk 

Mobil 40114858 

Våbenmester 

Leif Rasmussen 

Sperrestrupvej 45 B 

3650 Ølstykke 

Sg-service@mail.dk 

47174487  mobil 40413090 

Webmaster 

Michael Schmidt Larsen 

Mahognivej 13 

3650 Ølstykke 

46762001@mail.dk 

46762001  mobil 26224014 

Bestyrelsesmedlem 

Bo Hedgaard 

Rugvænget 13 

3650 Ølstykke 

boibsen@hotmail.com 

Mobil 20877184 

Suppleant 

John Jørgensen 

Ny Toftegårdsvej 12 

3650 Ølstykke 

jj@birkedalridecenter.dk 

Mobil 21437719 

Suppleant 

Thomas Nørskov 

Opalvej 51  

3650 Ølstykke 

tintinsport36@gmail.com 

Mobil 30719794 

En stor tak til vores sponsorer som gør vores arrangementer muligt: 

 

En mand sidder stille og roligt og læser i avisen, da konen sniger sig ind på ham og slår ham hårdt i hovedet med en stegepande. 

"Hvad skulle det til for?" vil han vide. 

Hun spørger: 

"Hvad er det for et stykke papir, du har i din bukselomme, hvorpå der står Malou?" 

Manden svarer:  "Åh, skat, kan du huske, da jeg for to uger siden var på travbanen? Malou var navnet på en af de heste jeg satte penge på." 

Konen ser lettet ud og går i gang med at gøre rent i huset. 

Tre dage senere sidder manden igen i stolen og læser avisen. Konen kommer hen og slår ham i hovedet med stegepanden. 

"Hvad skulle det nu til for," spørger manden. 

Konen svarer:  "Din hest har ringet!"   

20 22 13 19 

 


