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BIOGRAFER

TID OG STED

ONSDAG
19.00: Konventhuset, Domkir-

kestræde 10, Roskilde: Fore-
drag om det moderne Rom 
ved Thomas Harder.

19.00: Palæfløjen, Stænder-
torvet 3C, Roskilde: Fore-
drag om Biedermeier ved 
pastor Jes Nysten.

19.00-21.00: KulturCosmos, 
Søndergade 13, Viby: Crea-
Café.

19.15: Ågerup Sognegård, 
Ågerupvej 34, Ågerup: 
Caféaften om Selma Lager-
löfs »Kristuslegender.«

19.30: Kildegården, Helligkor-
svej 5, Roskilde: Onsdags-
dans. Arr. Roskilde Spille-
mandslaug.

TORSDAG 
9.15: Roskilde Station: Udflugt 

til Bagsværd Sø. Arr. Glø-

derne.
10.15: Roskilde Bibliotek, Dr. 

Margrethes Vej 14, Roskil-
de: Film for de mindste.

10.30: KulturCosmos, Sønder-
gade 13, Viby: It-værksted 
for begyndere.

16.00: Gundsømagle Bibliotek, 
Rosentorvet 8, Gundsømag-
le: Strikkecafé.

17.00: Roskilde Bibliotek, Dr. 
Margrethes Vej 14, Roskil-

de: Digitale fotos for begyn-
dere.

18.00: Insp, Køgevej 4-6, Ros-
kilde: Folkekøkken.

18.00: Jyllinge Bibliotek, 
Bygaden 19, Jyllinge: Strik-
kecafé.

19.00: Byens hus, Stændertor-
vet 1, Roskilde: Debat »Hvor 
meget magt skal Euro-
pa-Parlamentet have?«

19.30: Vikingeskibsmuseet, 

Vindeboder 12, Roskilde: 
Foredrag »Verden i vikin-
getiden.«

20.00: Gimle, Helligkorsvej 
2, Roskilde: Koncert med 
Hymns from Nineveh.

Kino Ro’s Torv
Onsdag-torsdag
15.45 og 18.45: Monica Z

15.45 og 21.00: Captain Ameri-
ca: The Winter Soldier 3D

16.00 og 18.45: Kartellet
16.00 og 20.40: 12 Years a Slave
16.15, 18.30 og 21.00: Klassefe-

sten 2 - Begravelsen
18.00: Captain America: The 

Winter Soldier 
18.15 og 21.00: Need for Speed 
21.00: 300: Rise of an Empire 

3D

Et DM kan næppe vindes mere suverænt. Børneskytterne fra Gundsølille SG&I skød 160 fejlfrie skud, og dermed vandt de DM i Vingstedcentret 
med maksimum point.

SKYDNING: Gundsø-
lille-skytter rydder 
bordet og vinder DM 
med 160 pletskud.

GUNDSØLILLE: Der fi ndes 
suveræne danmarksmestre, 
og så fi ndes der dem, som 
bare ikke kan gøre det bed-
re, fordi der ikke er mere at 
forbedre. 

I den sidste kategori er bør-
neskytterne fra Gundsølille 
SG&I. Således skød de fi re 
fejlfrit ved weekendens DM 
på 15 meter riffel i Vingsted-
centeret ved Vejle. 160 skud 
sad alle i plet, og med maksi-
mumpoint var det er sikkert 
danmarksmesterskab, de 
tog med hjem. 

Det som man hæfter sig 
ved i foreningen er, at de fi re 
nykårede danmarksmestre 
alle er kommet ind i klubben 
via den såkaldte skoleskyd-
ning, hvor skolerne får mu-
lighed for at stille op i kon-
kurrencer mod hinanden.

De fi re nye mestre er Ste-
phanie Grundsøe og Tom-
my Sørensen, som var med 
på Jyllinge Skoles 5.C.  hold 
til landsfi nalen i skoleskyd-
ning i 2010. Miriam Rytters-
gaard deltog i 2011 sammen 
med tre andre skytter fra 
Lindebjergskolens 5.B., og 
Viktor Raff havde været på 
Lindebjergskolens 5.B. hold 
til landsfi nalen i 2013.

- Det var nok trænerne, der 
var de mest nervøse - kun-
ne børnene stå for presset? 
Og det kunne de, lyder det 
fra Jytte Christoffersen fra 

skytteforeningen.

Første med fuldt hus
Alle fi re skytter skød mak-
simum point, 80 pletter i 
alt 800 point. Da alle 25 del-
tagende hold havde skudt, 
havde Gundsølille-holdet 
kvalifi ceret sig til fi nalen 
som nummer et. I fi nalen 
deltog de fem bedste hold, og 
igen skød alle fi re skytter 80 
pletter i alt 800 points. 

- De er de første nogensin-
de, som skyder fuldt hus til 
et DM. Det er virkelig, virke-
lig fantastisk fl ot, siger Jytte 
Christoffersen.

Individuel finale
Resultatet betød også, at alle 
fi re skytter skulle med i den 
individuelle fi nale søndag 
klokken 15. I fi nalen blev det 
også til fremragende resul-

tater. 
Gundsølille havde tre 

skytter blandt de 10 bedste. 
Stephanie Grundsøe blev 
nummer to og vandt sølv 
bare 0,1 point fra førsteplad-
sen. Tommy Sørensen blev 
nummer fi re, kun 0,1 point 
fra en tredjeplads, mens 
Miriam Ryttersgaard blev 
nummer ni og Victor Raff 
nummer 25. 

Gundsølille SG&I har i 
mange år deltaget i skole-
skydningen for 5. klasser og 
har de sidste tre år gjort en 
ekstra indsats på området, 
og det er den satsning, der 
nu har givet resultat.

Også Asta Holm, Emilie 
Ida Rasmussen og Tommy 
Sørensen deltog ved DM, og 
alle skytter skød personlige 
rekorder.

Skytter vandt DM-guld 
med maksimum-point

GADSTRUP: Grundet stort 
arbejdspres og mangel på 
tid, ville den afgående for-
mand Merete Olsen i Gad-
strup IF (GIF) ikke at fort-
sætte, da GIF for nyligt holdt 
generalforsamling. 

Hun men ønskede i stedet 
overgive formandsposten 
til nye og stærke kræfter, 
og her faldt valget på Helle 
Eriksen.

Til dagligt arbejder Helle 
Eriksen som udviklings-
konsulent under Danmarks 
Idræts Forbund (DIF) i 
Idrættens Hus, hvor hendes 
arbejde blandt andet består i 
at styrke og udvikle klubber 
og bestyrelser.

Som nyvalgt formand, har 
Helle Eriksen en vision om, 
at få gjort GIF mere synlig i 
lokal området i blandt andet 
ved mere kommunikation 
til afdelingerne, medlem-
merne og borgerne. 

- Som paraplyorganisation 
er synlighed et vigtigt para-
meter i forhold til de større 
organisationer samt i kom-
munalt regi. Vi håber, der af 
denne vej kan skabes ny og 
forstærket tro og grobund 
for at styrke alle afdelinger-
ne under GIF til lokalsam-
fundets bedste, siger halin-
spektør Henning Riber. 

Den nye formand mener, 
at en af de største udfordrin-

ger, der ligger lige for, er 
den kommende udvidelse af 
Ramsøhallen. 

- Projektgruppen, som 
er nedsat af hallens besty-
relse, har gjort et kæmpe 
forarbejde, som jeg som 
formand skal til at arbejde 
mig ind i og bakke op med al 
den kraft, der skal til for at 
få projektet fuldført med de 
mange gode tanker der lig-
ger bag hele projektet, siger 
Helle Eriksen.

koops

Gadstrup IF får 
nye kræfter i front

Den nye formand for Gadstrup 
IF, Helle Eriksen, har boet i Ram-
sømagle i 11 år, og hun har væ-
ret aktiv som frivillig i � ere for-
skellige typer foreninger og har 
herunder også haft bestyrelses-
poster gennem de seneste 20 år. 
Hun har to børn som spiller fod-
bold og håndbold i Gadstrup.

IHÆRDIG: Ung øltyv 
anholdt efter togtur.

ROSKILDE: Personalet fra 
Crazy Daisy på Jernbanega-
de tog i går eftermiddag lidt 
før klokken 16 to unge mænd 
på fersk gerning, da de netop 
havde stjålet en kasse øl fra 
diskotekets baggård. 

Personalet hørte lyde 
udenfor, og opdagede de 
unge mænd, som straks sat-
te ølkassen fra sig og deref-
ter fl ygtede hver sin vej til 
fods. 

En ansat løb efter den 
ene gerningsmand, 18-årig 
mand fra Charlottenlund, 
som løb til Roskilde Station 
og steg ind i toget mod Lejre. 

Den ansatte fulgte efter, og 
sammen stod de af på Lejre 
Station, hvortil politiet an-
kom kort efter. 

Han blev sigtet for tyveri 
af en kasse øl sammen med 
en anden gerningsmand, 
som under fl ugten forsvandt 
i området omkring bushol-
depladsen ved Roskilde sta-
tion. 

Medgerningsmanden be-
skrives som mand, nordisk 
udseende, 17-20 år, 165-175 
centimeter høj, iført sort 
jakke, sorte bukser, sort ka-
sket med blå skygge og rød 
rygsæk. Politiet efterforsker 
nu sagen videre i et forsøg på 
at få identifi ceret medger-
ningsmanden.

koops

Ansat fulgte 
efter tyv i toget

ROSKILDE: En 30-årig, litauisk mand, der mandag blev an-
holdt i Kvickly på Hyrdehøj Bygade, da han forsøgte at re-
turnere nogle LED-pærer til Kvickly under fremvisning af 
forfalsket bon, blev i går fremstillet i grundlovsforhør ved 
Retten i Roskilde som sigtet for dokumentfalsk og forsøg på 
bedrageri. Han blev varetægtsfængslet frem til den 10. april.

Litauer varetægtsfængslet
ROSKILDE: 500 kroner blev stjålet, da der tirsdag morgen ved 
6.30-tiden var indbrud i Gråbrødrenes Bogcafe ved Skt. Lau-
rentii kirke på Frederiksborgvej. 

Et kontor er blevet brudt op, hvorefter et pengeskab er ble-
vet åbnet med rette nøgle.

Indbrud i kirkens bogcafe


