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Skytterne skyder tønden ned. 
Mandag den 7. marts mødtes medlem-
mer i Gundsølille Skytteforening med 
familie og venner for at hygge sig med 
fastelavnsskydning, varm kakao og 
hjemmebagte fastelavnsboller. 
Når skytterne holder fastelavnsfest, 
foregår det ikke som vanligt ved at man 
slår til tønden, nej skytterne skyder 
tovet over, som tønden hænger i.  
Tønderne er hængt op i et tykt tov for-
an 15 meter skivevægen. Foreningen 
har politiets tilladelse til at arrangere 
fastelavnsskydningen på skydebanen, 
men politiet  har stillet som betingelse, 
at der ikke må være metalbånd på tøn-
derne, men kun gennemskydelige 
bånd som fiber og lignende.  
Det var ikke muligt, at finde tønder 
uden metalbånd så man indkøbte tøn-
der og udskiftede metalbåndene med 

fiberbånd. 
Det blev en hyggelig aften, hvor 42 
personer var samlet for at finde de to 
kattekonger. Der blev skudt mod to 
tønder, en for børn og en for voksne. 
Efter ca. 150 skud var tønderne skudt 
ned, og man samlede sig i klublokalet 
for hygge sig og uddele præmier til 
kattekongerne og bedst udklædte barn 
og voksen. 
Kattekongen for børn blev Emilie Ida 
Rasmussen og for voksne Annette 
Madsen. 
En afstemning blandt de fremmødte 
valgte Agust Troest som bedste udklæ-
de barn, og Anne Vesterlyng som 
bedst udklædte voksen. 

 
Jens Kristian Andreasen 
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Gundsølille skytternes årlige stævne - 
Gundsø Cup - der i snart 15 år er af-
holdt i årets andet uge "trak" igen i år 
et stort antal skytter til Gundsølillehal-
len. 
Efter syv dages konkurrence 9. – 16. 
januar 2011, 10 hjemmebagte kager, 4 
kasser sodavand/øl og en større 
mængde af kaffe, kakao og te var vin-
derne af de forskellige klasser fundet. 
I alt deltog 143 skytter (150 skydnin-
ger) fra 22 foreninger fordelt på 5 land-
delsforeninger i konkurrencen, en 
fremgang i forhold til sidste år på 50%, 
hvor der var 102 skydninger. Man kan 
især glæde sig over det store antal 
børne-  og junior skytter, der deltog i 
år. 
Der deltog skytter i 17 geværklasser 
og 10 pistolklasser.  
Der skal uddeles 53 præmier. BK og 
JUN får udleveret pokaler, de øvrige 
klasser får udleveret gavekort til skyt-
teudstyr.com. 
Præmierne uddeles efter antal skyt-
ter i klassen. Førstepræmien får et 
gavekort på 125 kr. Hvis flere i klas-
sen skal have præmie, får næste 
præmiemodtager 100 kr. og efterføl-
gende får 75,00 kr. 
En stor tak til bestyrelsen og de frivil-
lige hjælpere der har gjort Gundsø 
Cup til en sportslig begivenhed, som 
vi kan være bekend. Uden dem var 
det ikke lykkedes at afvikle turnerin-
gen. Her tænkes ikke kun på den 
uvurderlige hjælp som banekomman-
dører, skivetællere og registratorer 
under afviklingen af selve skydnin-
gen, men også på det store forarbej-

de med udarbejdelse af pjecer, regi-
strering af tilmeldte skytter, kagebag-
ning m.m. 
De 150 deltagende skytter, det store 
antal ledsagere og instruktører fra de 
22 deltagende skytteforeninger, skal 
også have en tak. Uden Jer havde vi 
ikke denne turnering, og vi kan love, at 
vi satser på flere deltagere næste år 
og nye spændende tiltag, der gør tur-
neringen sjovere både for skytter og 
ledsagere. 
 

Jens Kristian Andreasen 
Afdelingsformand for skytterne 
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FFrisør M design

Tlf. 4678 8880

Åben alle hverdage 
undtagen onsdage

Baunevej 7 - Ågerup 
4000 Roskilde

Frisør M design

Tlf. 4678 8880

Åben alle hverdage 
undtagen onsdage

Baunevej 7 - Ågerup 
4000 Roskilde

vv/Malene Thomsen 
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Amalie skød det sidste skud for Linde-
bjergskolen i Gundsølille i dette års skole-
skydning - en x10. Skuddet blev afgivet 
under landsmesterskaberne i Vingsted 
lørdag den 27. november 2010. 
Det har været en spændende turnering. 
Eleverne fra Lindebjergskolen skød de 
første skud mandag den 27. september, 
og herefter var Gundsølille skytteforenings 
skydebane (mandag og onsdag formiddag)  
"invaderet" af 5. klasses elever, der benyt-
tede deres idrætstimer til at prøve en 
idræt, de ellers ikke havde hørt så meget 
om. Mange vidste godt, at der var noget, 
der hed luftgevær, og nogle havde også 
prøvet at skyde med et men det var meget 
få, der vidste, at det var en idrætsgren 
med ca. 150.000 medlemmer på lands-
plan. 
Inden skolernes efterårsferie havde alle 
skudt en træningsrunde, hvor de alle hav-
de afgivet 25 skud på fire  skiver. Inden de 
gik på banen første gang, fik de en grundig 
instruktion i "omgang med geværet", sik-
kerhed på og udenfor banen, brug af høre-
værn og vask af hænder efter at man har 
skudt. 
Alle resultater under træningsrunden blev 
registreret og eleverne delt op i hold á 4 
personer. 
Efter skolernes efterårsferie startede udta-
gelsesskydning til landsdelsmesterskaber-
ne, og her blev der skudt efter de Danske 
Skytteforenings regler med et skud på hver 
skive med frit antal prøveskud afgivet in-
denfor 30 minutter. Alle skiverne i udtagel-
sesrunden blev elektronisk talt på en elek-
tronisk skivebedømmer, så der ikke var 
tvivl om resultatet. 
Det var anden gang eleverne var på sky-
debanen, og skydeinstruktørerne fra 
Gundsølille Skytteforening kunne se en 
stor fremgang hos alle skytter. 
Gundsølille Skytteforening uddelte medal-

jer til de tre bedst skydende elever i hver af 
de tre klasser, 
A-klassen, guld - Signe Kristensen, Sølv - 
Amalie Nielsen og Bronze - Magnus Sø-
rensen 
B-klassen, guld - Linnea Roak, sølv - Gitte 
Christensen og Bronze - Mads Bredtved
C-klassen, guld -  Magnus Troest, sølv - 
Natallie Roed Øvre og bronze - Oliver 
Kaarslev 
Holdresultaterne blev sendt til landsdels-
foreningen DDS Roskilde, der skulle stå 
for Landsdelsmesterskabet lørdag den 22. 
november.  
DDS Roskilde modtog ialt 107 holdtilmel-
dinger fra skytteforeningerne i deres lands-
del. Heraf blev der udtaget 22 hold, der 
skulle med til Landsdelsmesterskabet. Fra 
Lindebjergskolen havde tre hold kvalifice-
ret sig. Et hold fra hver af de tre 5. klasser. 
Det var nogle spændte elever, der mødtes 
på Fløng-Hedehusenes skydebane. for at 
deltage i mesterskabet.  
De var mødt op i god tid og fik tiden til at 
gå med bl.a. kortspil. 
Det første hold, der skulle på banen, var 
5A, og her skød de samlet 760 point af 
800 mulige et gennemsnit på 190 og 20 
point mere, end de havde skudt under 
udtagelsesskydningen. Det bragte holdet 
op på førstepladsen, og herefter var det 
nogle meget spændte elever, der måtte 
vente i næsten 1,5 time, indtil mester-
skabsturneringen var færdig. 5B havde 
skudt 740 point og 5C 739 point.  
Signe Kristensen havde skudt sig op på 
førstepladsen med 195 point 
På sidste skydehold blev de skubbet ned 
på andenpladsen af et hold fra Hvalsø 
skole, der skød 763 point. På det hold var 
der også en, der havde skudt mere end 
Signe. 
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Eleverne fra Lindebjergskolen var meget 
glade for deres sølvmedaljer, der samtidig 
betød, at de sammen med Hvalsø skytter-
ne skulle med til Landsmesterskaberne, 
der afholdes i Vingsted skyttecenter lørdag 
den 27. november. 
Få dage før landsmesterskabet væltede 
sneen ned over landet, og vi var meget 
nervøse for, at stævnet blev aflyst. Elever-
ne, forældre og hjælpere mødtes ved 
Gundsølillehallen lørdag morgen kl. 07.00, 
og her vurderede man, at der skulle gøres 
et forsøg på at nå frem til Vingsted, inden 
tidsfristens udløb. De første 30 kilometer 
gik i "sneglefart". Her var meget sne på 
vejen, men herefter var føret godt, og det 
gik i - næsten - normalt tempo mod Vings-
ted ved Vejle. 
Vi ankom kl. 10.00 og fandt et bord i op-
holdslokalet. Kortene kom på bordet, og 
skytterne hyggede sig, indtil de skulle sky-
de kl. 11.45.  
På skydebanen fik man indstillet bordet 
(øv det var ikke hæve-sænke borde), så 

godt man kunne. Nogle af skytterne måtte 
have skamler at stå på, da bordet ikke 
kunne komme langt nok ned.  
Da alle skytterne fra Lindebjergskolen hav-
de skudt, forlod man banen, og hjælperne 
var godt tilfredse med resultatet 765 point, 
5 mere end de tidligere havde skudt. Det 
rakte dog ikke til en finaleplads, men til en 
13. plads blandt de 26 deltagende skoler, 
et resultat de helt sikkert kan være stolte 
af. 
Under finalen, hvor Hvalsø skole deltog, 
blev der indtaget sodavand, pølsehorn, 
Berliner pfannkuchen og slik. Det blev en 
spændende finale, hvor Hvalsø skole blev 
vinder, og derved Danmarks bedste skole-
skydningshold 2010.  
Efter præmieoverrækkelsen kl. 14.00, kør-
te vi tilbage til Gundsølillehallen, og alle 
var enige om, at det havde været en god 
og spændende dag, man ikke ville have 
undværet. 

5A - Lindebjergskolden, sølv ved Landsdelsmesterskabet 
Magnus, Signe, Amalie, Johanna 


