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SEK TION 1

sKydning: Halud-
videlse skal gøre 
Gundsølille til 
dansk skytte-elite-
center.

gundsølille: Vil du til OL, 
VM eller EM, så går vejen 
forbi Gundsølille. Det er den 
drøm, som man går med i 
skytteafdelingen i Gunds-
ølille Skytte Gymnastik og 
Idrætsforening (GSG).

Derfor har foreningen 
sammen med Gundsølille-
hallerne fået indarbejdet 
et elitecenter, en 10/15 og 50 
meter skydebane i den hal-
udvidelse, som hallerne ar-
bejder med at realisere.

Elitecenteret vil betyde, at 
fx træningslejre vil kunne 
etableres i Gundsølille for 
diverse landshold, og ifølge 
Dansk Skytte Union er det 
ikke utænkeligt, at anlæg-
get, hvis det bliver som plan-
lagt, kan tiltrække senior-

landshold fra hele verden, 
som vil have base i Europa 
før et større stævne.

dm og internationalt
Anlægget vil være så langt 
fremme internationalt, at 
Poul Lambhauge, kasserer 
i skytteafdelingen og dansk 
junior B-landstræner, sag-
tens kan se et dansk mester-
skab afholdt på anlægget.

- Det vil være ganske rea-
listisk med afholdelse af de 
danske mesterskaber på det 
anlæg, vi planlægger, og 
ikke urealistisk at også in-
ternationale konkurrencer 
kunne afvikles her, siger 
Poul Lambhauge.

Først og fremmest skal 
elitecenteret dog bruges af 
GSG’s egne skytter.

- Et elitecenter skal udnyt-
tes maksimalt, og der skal 
vores egne skytter naturlig-
vis udgøre en god bid af dem, 
der dagligt bruger anlæg-
get, siger han.

Planen er at få etableret 20 

baner, hvor der indendørs 
kan skydes på både 10 og 15 
meter. Bag skiverne skal 
en stor »garageport« kun-
ne åbnes, så der kan skydes 
helt ud på 50 meter. Anlæg-
get graves halvt ned, og der 
bliver etableret støjvolde på 
tre sider. Den sidste side er 
selve Gundsølillehallen. Om 
den udendørs del af anlæg-
get ender med at få en form 
for overdækning er fortsat 
usikkert.

rigtig god ide
I Dansk Skytte Union ser 
forretningsfører gennem 
23 år, Tommy Sørensen, 
meget positivt på planerne i 
Gundsølille.

- Der er rigtig mange plus-
ser ved at placere et elite-
center i Gundsølille. Vores 
elitefolk er ofte unge menne-
sker, som har krav på daglig 
træning samtidig med, at de 
gerne vil uddanne sig. Ros-
kilde er en stor uddannel-
sesby, den har alt og vil være 

en fremragende by for vores 
unge atleter, og Gundsø-
lille ligger centralt kun 20 
minutter med bussen. I dag 
ligger vores bedste skyde-
baner langt fra de store ud-
dannelsesbyer, og det er et 
stort problem, siger Tommy 
Sørensen.

I dag ligger mange af 
landsholdets træningssam-
linger på Københavns Skyt-
tecenter på Amager, men 
skyttecenteret forfalder.

- Der bliver ikke rigtig in-
vesteret i det af Københavns 
Kommune, og derfor vil et 
nyt center nær København 
passe rigtig godt ind i vores 
udviklingsplaner. Samtidig 
plejer skydecentre at ligge 
langt fra alting. I Gundsø-
lille kan vi få en placering 
sammen med andre idræts-
grene, så vi kan udnytte de 
andre faciliteter, der er i det 
planlagte idrætskompleks, 
siger Tommy Sørensen.

Kimer

Vejen til OL skal    
begynde i Gundsølille

byudViKling: Byrå-
det har vedtaget 
udviklingsprogram-
met for Jyllinge, 
med flere ændrin-
ger.

Jyllinge: Udviklingspro-
grammet for Jyllinge er nu 
endelig vedtaget, men der 
kom fl ere interessante æn-
dringer her lige på faldere-
bet.

I forhold til Spraglehøj bli-
ver det nu præciseret, at om-
rådets udvikling til idræts- 
og fritidsaktiviteter indgår i 
den samlede plan.

De ældreegnede boliger på 
de centrale grønne-/ idræts-
arealer bibeholdes, men pla-
nen understreger, at de skal 
udformes med respekt for 
omgivende byggeri. 

trafikmønstret ændres
Med hensyn til trafi kken bli-
ver forbindelsen fra Jyllinge 
Nordmark til A6 taget med i 
udviklingsprogrammet. 

En ny vej her vil ændre 
hele trafi kmønstret i Jyllin-
ge, da alle de mange famili-
er fra Jyllinge Nordmark 

derved kan komme til og fra 
byen uden at genere bymid-
ten med deres trafi k. 

Det er også tilføjet, at kon-
sekvenserne af Planetvejs 
forlængelse skal undersøges 
nærmere, inden det beslut-
tes, om den skal gennemfø-
res. 

fjordmuseet
Endelig bliver muligheden 
for at anvende dele af Fjord-
museumsbygningerne til 
café eller lignende præci-
seret, og det tydeliggøres, 
at boligerne på museums-
grunden skal placeres, så 
udsigten over fjorden bliver 
sikret. 

Slutteligt forlænges Det 
Grønne bånd langs fjorden 
til lystbådehavnen, og lyst-
bådehavnens udviklings-
muligheder bliver beskrevet 
nærmere.

Sammen med byrådets 
vedtagelse af udviklings-
programmet for Jyllinge 
Bymidte har det samtidig 
vedtaget, at der skal laves en 
handleplan, der beskriver, 
hvordan programmet kan 
føres ud i livet.

Kimer

Ændringer i 
program for 
bymidten

gundsø: Ældresagen i Gundsø har holdt generalforsam-
ling. I bestyrelsen er der skiftet ud på kasserer-posten. Efter 
mange år på posten takker Kaj F. Sørensen af, og han afl ø-
ses af Doris Hansen. Dermed ser bestyrelsen ud som følger: 
Kjeld Steen Madsen, Birger Jacobsen, Iris Wolthers, Anne 
Jensen, Ib Christensen, Marianne Madsen, Erling Balle 
Kristensen samt Tenna Lauritsen.

Nyt hold i Ældresagen i Gundsø

gadstruP: Taiwan har for 
tiden indtaget Gadstrup 
Skole, hvor der kan ses en 
udstilling med kinesiske dy-
retegn, fortolket af en række 
taiwanske kunstnere.

I alt er der 12 dyretegn så 
som slangen, kaninen eller 
dette års tegn, dragen, der 
udstilles helt frem til udgan-
gen af april.

Udstillingens billeder be-
står af farverige tryk, der 
er fremstillet ved specielle 
teknikker som for eksempel 
silketryk og linoleumstryk, 
imens andre er håndtegnede 
eller består af digitale tryk, 
relieftryk eller en kombina-
tion af alle disse teknikker. 

I alt indgår der 40 tryk i ud-
stillingen, som er meget for-
skellige i form og udtryk alt 
efter den enkelte kunstners 
teknik og subjektive fortolk-
ning. Hvert tryk er fremstil-
let i 2500 eksemplarer.

Hvert år udlodder Tai-
wans regering en konkur-

rence, som skal tilskynde 
kunstnere i Taiwan til at 
hævdholde den århundrede 
lange tradition og indsende 
deres egen kreative fortolk-
ning af årets dyretegn. På 
denne måde kan Taiwan nu 
udstille de bedste tryk igen-
nem årene.

Udstillingen er et sam-
arbejde imellem Gadstrup 
Skole og Taipei Representa-
tive Offi ce i Danmark.

Kinesiske dyretegn 
udstillet på skole

Gadstrup Skole viser lige nu en 
udstilling med kinesiske dyre-
tegn, fortolket af kunstnere fra 
Taiwan.
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I dag skyder de lokale skytter i et lokale i kælderen under Gundsølille-
hallen. De forhold håber skytterne kan forbedres væsentligt med den 
nye hal-plan.  Foto: Elmer Madsen

Sådan forestiller de visionære folk i Gundsølille sig deres halkompleks, når haludvidelsen kommer med plads til fitness, spinning, squash, mul-
tihal, nye selskabslokaler samt et elitecenter for de bedste skytter i Danmark. 

Halbyggeri: I 
Gundsølille arbej-
des der intenst på at 
bygge nyt multihal-
kompleks

gundsølille: Et nyt multi-
halkompleks er i støbeske-
en i Gundsølillehallen. Den 
eksisterende hal er fra 1977, 
og den trænger til en opgra-
dering, hvis den skal frem-
stå moderne og indbydende 
og være en medspiller i det 
lokalsamfund, som er ved at 
udvikle sig fra at være nogle 
mindre landsbyer til at blive 
et større bysamfund, som 
dækker Ågerup, Gundsølil-
le og Store Valby.

- Vi står i en rivende lokal 
udvikling, som vi i hallen 
mener, vi skal være klar til. 
Der kommer 100 nye boliger 
mellem vores tre byer. Sam-
tidig så vil vi gerne være 
klar til at tilbyde ordentlige 
faciliteter til de mange per-
soner, som på sigt skal have 
arbejdsplads på Risø Park. 
Når de skal overveje, hvor i 
lokalsamfundet de skal bo, 
så må de meget gerne se et 
moderne halkompleks til 
både idræt og kultur, som 
kan trække dem hertil, siger 
Stig Hirsbak, formand for 
Gundsølillehallerne.

Positiv dialog
Netop det at satse på at få 
komplekset gjort både kul-
tur og idrætsegnet gør, at de 
første møder med Lokale- og 
Anlægsfonden har været 
positive.

- De kan se nogle perspek-
tiver i det, vi kom med. Det 
samme kan Lindebjergsko-
len, som jo mangler kultur 
og teater-faciliteter. Dem 
skal de kunne få opfyldt hos 
os, så vi får et kompleks, der 
kan rumme mange aktivite-
ter fordelt over hele dagen, 

siger Stig Hirsbak.
Af aktiviteter står øverst 

på listen et fitnesscenter, et 
nyt 10/15/50 meter anlæg til 
skydeklubben, spinning-lo-
kale samt en multihal, der 
kan bruges til både sport og 
kultur.

- Den første dialog med 
kommunen har været po-
sitiv, men vi står ved en 
korsvej, hvor vi venter på 
kommunen. Kan den bakke 
op om projektet, eller kan 
den ikke? Vi mener, at et 
elitecenter til skydningen 
vil give så mange fordele for 
Roskilde. Vi kan tiltrække 
aktiviteter, som man eller 
ikke ville have. Et elitecen-
ter kan tiltrække skytter fra 
hele landet og fra udlandet. 
Det kan være et trækplaster 
for Roskilde, siger Stig Hirs-
bak og fortsætter;

- Siger kommunen ja, så 
er jeg meget positiv over for 
den dialog, som vi skal have 
med Lokale- og Anlægsfon-
den.

afgørende år
Prisen for hele ud- og om-
bygningen kommer til at stå 
i 20-30 millioner kroner.

- Klapper alt, som vi gerne 
vil have det, så tror jeg på, at 
vi kan begynde et byggeri i 
slutningen af 2014 eller i be-
gyndelsen af 2015, siger Stig 
Hirsbak.

Finansieringen skal kom-
me dels fra Lokale- og An-
lægsfonden, men også fra 
Dansk Skytte Union, kom-
munen, og endelig skal re-
sten finansieres via lån.

- Jeg er ikke i tvivl om, at 
2013 er beslutningens år. Vi 
ved om, vi har et realiser-
bart projekt inden nytår, si-
ger hal-formanden.

Bliver planerne til virke-
lighed, så vil det samlede 
kompleks ende på cirka 8000 
kvadratmeter.

Kimer

Gundsølille- 
hallen har  
stort bygge-
projekt klar

Poul Lambhauge fra skytteafdelingen i GSG håber på, at hans 
idrætsgren kan få fantastiske forhold ved Gundsølillehallen.

Fedfest4040 står foran en omvæltning. Festerne ligger nu i klub-regi, 
og en ny gruppe unge er klar til at være med til at planlægge festerne, 
så de igen kan opleve, at der er fuldt hus.

ungdomsfester: 
Fedfest 4040 bliver 
lavet helt om

gundsø: Gassen er gået lidt 
af de ellers så velbesøgte 
ungdomsfester i Jyllinge, 
fedfest 4040. De unge var 
mindre og mindre med i 
planlægningen af festerne, 
og antallet af unge, som duk-
kede op, var for nedadgåen-
de.

Derfor er festerne nu hav-
net i klubregi, og onsdag af-
ten var der den første works-
hop med unge fra hele det 
gamle Gundsø med det mål 
at få skabt en ny perleræk-
ke af fede fester. Gruppen 
bestod af en god blanding af 
unge fra 7. klasse til og med 
18 år.

- Vi oplevede, at der var 
kommet grupper i byen, som 
talte knapt så positivt om 
festerne, og vi hørte kritik 
af, at der var alt for man-
ge voksne med til festerne, 
fortæller Camilla Miland, 
pædagog i Fritidsklubben 
Poplen.

engagerede unge
Om workshoppen siger hun:

- De unge var fuldt enga-
gerede og fuld af gode ideer. 
De lod sig fordybe så meget 
i processerne, at vi måtte 
haste os igennem de sidste 
punkter, selvom vi havde 2,5 
time. Workshoppen resulte-
rede hovedsagdeligt i en ide-
bank, som vi kan gøre brug 
af i den kommende planlæg-
ning, siger hun.

Camilla Miland er sam-
men med to andre pæda-
goger fra Poplen og Engen 
blevet den gruppe af voksne, 
som lige nu skal hjælpe de 
unge med at planlægge en 
stribe nye fester. 

ikke kun i Jyllinge
Faktisk er den første fest al-
lerede datosat til den 3. maj, 
og den kommer til at ligge i 

den lille hal i Jyllingehal-
lerne. Det er heller ikke sik-
kert, at festerne skal holdes 
i Jyllingehallerne længere.

- Vi ser os om efter andre 
muligheder. Det kunne 
være Baunehøjskolen, så 
festen ikke altid ligger i Jyl-
linge Skoles baghave. Vi 
har endda haft en føler ude 
i Gundsømagle-området, 
men det kunne ikke lade sig 
gøre, lyder det fra Camilla 
Miland.

Tanken er dog, at klubber-
ne i Ågerup og Gundsømag-
le også skal inddrages mere 
i festerne.

- Vi vil gerne have unge 
mange steder fra, som kan 
hjælpe med at få planlagt 
og gennemført fester. Vi 
skal også have fundet et nyt 
navn, for vi synes ikke, at 
det med at kalde den 4040 
signalerer, at det er for an-
dre end de unge fra Jyllinge. 
Det skal være for alle unge 
fra det gamle Gundsø, siger 
hun og fortsætter;

- Mødet viste jo, at de unge 
gerne vil være med til at lave 
fester, så jeg tror, vi kan sta-
ble noget godt på benene, si-
ger hun.

ulla er stadig med
Der er samtidig oprettet en 
støtteforening til fordel for 
ungdomsfesterne, og selv 
om det bliver i en knapt så 
fremtrædende rolle, så vil 
Ulla Smith fortsat være at 
finde i kredsen af voksne 
omkring festerne.

- Jeg er fortsat med, og jeg 
håber, at festerne finder den 
nye energi, som de var så 
kendt for. Den energi kan 
nye unge være med til at bi-
bringe, siger Ulla Smith.

Kimer

Ungdomsfest 
bliver vendt på 
hovedet


