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Der er rigtig mange børn, som går til skydning i Gundsølille, og de glæder sig til at opleve  EM-kvalifikationsstævnet, som kommer til at fylde hele hallen. I kælderen bliver der mulighed for at prøve at skyde, hvis man 
aldrig har prøvet det før.  Foto: Jens Wollesen

Poul Lamhauge fra skytteafdelingen glæder sig sammen med resten 
af skytterne, og så opfordrer han alle til at kikke ned i Gundsølillehal-
len for at opleve Danmarks bedste skytter, der blandt andet tæller 
flere kommende OL-deltagere. 

SKYDNING: Skytte-
afdelingen i Gundsø-
lille SG&IF har lan-
det deres suverænt 
største arrangement 
til dato.

Af Lars Kimer

GUNDSØLILLE: Når EM i 10 
meter luftriffel og luftpistol 
bliver skudt i gang, så vil de 
danske deltagere have været 
forbi Roskilde for at nå de-
res mål. Nærmere bestemt 
så har de skudt sig vej via 
Gundsølillehallen.

Det er nemlig den lille, 
men særdeles aktive skyt-
teafdeling i landsbyen nord 
for Roskilde, der står som 
arrangør af kvalifikationen 
til EM.

Stævnet kommer til at 
finde sted i januar 2016. Det 
præcise tidspunkt afhæn-

ger af, hvornår den tyske 
Bundesliga i skydning slut-
ter.

- Det her er rigtig stort, for-
di der er tale om to discipli-
ner, som er på det olympiske 
program, så alle de bedste 
danskere ønsker at være 
med. Blandt andet kommer 
den første dansker, der blev 
udtaget til OL i Rio, Stine 
Holtze Nielsen fra Fyn, siger 
Poul Lamhauge, bestyrel-
sesmedlem i GSG&IFs skyt-
teafdeling.

Op fra kælderen
Normalt holder skytterne 
til i kælderen under hallen, 
men den weekend vil der 
være skydning i selskabslo-
kalerne og i hallen, og i kæl-
deren vil det være muligt 
for ikke-skytter at prøve at 
skyde.

Poul Lamhauge skal også 
hjælpe med at finde overnat-
ningsmuligheder til alle de 
mange skytter.

- Vi skal have os en god 
snak med forskellige. Må-
ske vi kan booke hele van-
drehjemmet. Januar er nok 
ikke deres højsæson, siger 
han.

Skydningen bliver lidt 
anderledes, da der vil blive 
skudt på elektroniske tavler, 
som registrerer, hvor skyt-
ten har ramt, og skuddet vil 
så blive vist på en skærm 
hos skytten.

- For at gøre arrangemen-
tet publikumsvenligt, så 
bliver der storskærme og 
masser af mulighed for at 
kikke på. Det er ikke sådan, 
at der bliver heppet, men 
det er heller ikke forbudt at 
snakke. Skytterne må lære 
at koncentrere sig i den støj, 
der nu er til et stævne, siger 
Poul Lamhauge.

Jubilæumsgave
I skytteafdelingen forventer 
man, at 20-25 frivillige skal 
løfte opgaven.

- Det bliver forhåbentlig en 
sjov og spændende weekend, 
og vil man opleve skydning, 
så er det virkelig weeken-
den. Vores største opgaver 
nu er at finde sponsorer, og 
så skal vi naturligvis have 
hørt Roskilde Kommune, 
om en EM-kvalifikation på 
Roskilde-jord ikke er værd 
at bakke op om, siger han.

Fra den lokale klub er der 
størst forventninger til den 
15-årige Stephanie Grunds-
øe, som godt kan ende med at 
kvalificere sig i juniorklas-
sen.

Stævnet er afdelingens 
måde at fejre, at Gundsølille 
SG&IF fylder 150 år til okto-
ber.

Skytter skal være vært 
for EM-kvalifikation


