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Bestyrelsen 
Medlemsmødet den 16. februar 2011 havde svært ved at få besat bestyrelsesposterne. Vi fik 
"kun" valgt formanden og sekretærerne. Da vedtægterne foreskriver, at vi skal have en kasse-
rer, blev problemet drøftet med hovedforeningen. Her fik vi en dispensation i en kort periode, 
hvor vi skulle forsøge at finde en medlem, der ville påtage sig hvervet. 
Der gik ikke mange dage efter medlemsmødet, før vi fik overtalt Poul Lamhauge til at blive kas-
serer  og samtidig tage ansvaret for DSU-skydningerne. 
Der har ikke været så mange møder i årets løb. Beslutningerne er taget via mails, tlf. eller over 
en kop kaffe i opholdslokalet. Det har dog ikke betydet, at der ikke er sket noget i årets løb, 
hvilket kan ses af denne årsberetning. 
Vi startede med at skabe et overblik over årets arbejdsopgaver, og man bliver overrasket over, 
at der faktisk er mindst 23 opgaver, der skal udføres i årets løb. Herudover kommer alle de op-
gaver, der ikke er faste hvert år, men er specifik for en speciel opgave, her kan som eksempel 
nævnes spørgeskemaundersøgelse udsendt af De Danske Skytteforeninger. Det har ikke altid 
været let, når man skal fordele arbejdsopgaverne mellem tre personer, men vi mener, opga-
verne alle er udført tilfredsstillende. 
Følgende har deltaget i bestyrelsesarbejdet i perioden: 

• Formand:   Jens Kristian Andreasen 
• Kasserer:   Poul Lamhauge 
• Sekretær:   Tonni Larsen 

Renovering af skydebanen, opholdslokalet og ventilationsrummet 
Året var ikke mange dage gammel, da vores ventilationsanlæg skulle repareres. Varmeveksle-
ren skulle udskiftes, da rørene flere steder var gennemtæret, og hele Gundsølillehallens varme-
anlæg løb tør for vand.  
Der blev indhentet tilbud, og arbejdet sat i 
gang, så vi var klar til GundsøCup 2011. Det 
var ikke en billig reparation, den kostede 
foreningen kr.23.114,81. 
Jeg skrev en mail til formanden for hoved-
foreningen - Per Lassen - for at høre, om vi 
kunne få et tilskud til denne reparation. 
Der blev også sendt en ansøgning til kom-
munen, der efter flere skrivelser via mails 
gav et løfte om dækning af en del af belø-
bet. I skrivende stund kendes beløbets 
størrelse ikke. 
I årets løb skulle vi udskifte isoleringen på 
rørene i opholdslokalet samt sætte loftplader op herunder. Vi har ikke kunnet afse tid hertil, og 
det samme gælder etablering af vand ved håndvasken i "omklædningsrummet" 

Omklædningsrum 
Ventilationsrummet, der er omdøbt til "skytternes omklædningsrum", roder stadig og skal om-
møbleres, så der bliver plads til omklædning. På sidste medlemsmøde blev det besluttet, at det 
var frivilligt, om man ville omklæde i opholdslokalet eller omklædningsrummet. Det blev dog 
besluttet, at skydetasker, riffelkuffert m.m. helst ikke skal være i opholdslokalet under ugens 
faste træningsaftener.  
På medlemsmødet blev det også besluttet, at der skulle etableres nogle skabe, hvor skytterne 
kunne opbevare deres skydetasker. Der er lavet 8 skabe. Skabe, der ikke er lejet ud, kan lånes, 
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når man er til træning, og hvis man ønsker at låse, kan man få en nøgle udleveret. Skabet skal 
tømmes og nøglen afleveres, inden man efter træningen forlader klubben. Hvis man ønsker at 
have et skab til fast opbevaring kan det fås for kr. 100 om året (medlemsperioden 1. oktober - 
30. september).  
De skydejakker, der bruges mest, er hængt op på bøjle, hvorpå der er angivet jakkens størrelse. 
Der er også ophængt tavler, der viser hvilke størrelse skydejakke og våben børnene bruger.  
En af de kommende opgaver er tømning af lokalet for "gamle ubrugelige" effekter og herefter 
få lokalet malet, så det er mere indbydende. 

Indberetning af medlemstal 
En af de årlige tilbagevendende opgaver er medlemsindberetning til de foreninger, vi er med-
lem af. I år blev det til fire indberetninger, DDS, DIF, GSG&IF og DGI.  
Måden man skal opgive medlemstallet på er forskelligt. F.eks. skal indberetningen til DDS inde-
holde medlemmer der har betalt mindst tre måneders kontingent i året. Og GSG&IF er med-
lemstallet 31. december 2011. 
Medlemstallet opgivet til DDS de sidste tre år: 
2009 - blev indberettet 10 pistolskytter og 29 geværskytter 
2010 - indberettede vi 6 pistolskytter og 58 geværskytter.  
2011 - I år er der indberettet 7 pistolskytter og 67 geværskytter. En medlemsfremgang på 10 
skytter. 

Medlemsfremgang 
Hvis man tager medlemsindberetningen til GSG&IF ser tallene således ud: 
 Indberettede 31. december 2009 - 32 medlemmer 
 Indberettede 31. december 2010 - 48 medlemmer 
 Indberettede 31. december 2011 - 58 medlemmer 
Ovennævnte tal viser den medlemsfremgang, vi har haft siden 2009. Vi  har haft en fremgang 
på 80%, hvilket må siges at være et godt resultat. 

Resultatet er et udtryk for bestyrel-
sens satsning på PR siden, hvor vi på 
forskellige måder har forsøgt  at vise, 
at der er en skytteforening i Gundsø-
lille. Det er gjort ved bl.a. at komme i 
medierne, 
 bl.a. lokalavisen Egedal, Dagbladet 
Roskilde og Skytten.dk, men også ved 
at reklamere på vor hjemmeside - 
skyttegraven.dk - og reklamefrem-
stød i forbindelse med Ågerup som-
merfest, hvor vi udleverede gavekort 
til to gratis prøveskydninger, og ikke 
mindst ved at gøre en aktiv indsats i 
forbindelse med Skoleskydningen. 

Det kan kort nævnes at 90% af fremgangen er BK-skytter, og mange er fra årets Skoleskydning.  

Skyttekort 
Sidste år genoplivede vi skyttekortkurset, og det blev besluttet, at vi igen i år skulle afholde kur-
set.  
Kurset er udarbejdet af De Danske Skytteforeninger, og hedder "Skyttekortet". Det er en slags 
kørekort til skydevåben i en skytteforening. Kurset har kørt over 7 ganske almindelige træ-
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ningsaftener med hvert sit emne, hvor "eleverne" mødtes mandage kl. 18.30 og var færdige ca. 
kl. 19.30 - 19.45. Der har som udgangspunkt ikke været hjemmearbejde i forbindelse med kur-
set, men nysgerrige måtte naturligvis gerne læse forud.  
 
Skyttekortets 7 emner har været opdelt således: 

• Betjening af riffel,   
• Sikkerhedsbestemmelser,  
• Skydestillinger,  
• Justering af sigtemidler,  
• Aftræk,  
• Sigte og Åndedræt  

Man kom naturligvis til at skyde til måls hver træningsaften, det var ikke ren teori. 
5 BK-skytter har gennemgået kurset, og de fik udleveret deres bevis (Skyttekortet) mandag den 
12. december, efter at de havde taget skydeprøven, hvor de selv skulle sørge for at gennemføre 
en skydning, hvilket vil sige, at de skulle tage våbnet med ind på skydebanen, gøre det klar til 
skydning, huske høreværn, stille sig rigtig ved standpladsen, skifte skiver, justere sigtemiddel, 
koncentrere sig om sin egen skydning, rydde op efter sig og huske at isætte sikkerhedspløk, 
inden geværet bliver fjernet fra standpladsen. 
Da alle havde skudt, blev Skyttekortet udleveret ved en lille ceremoni i opholdslokalet.  
Følgende har taget skyttekortet i vintersæsonen 2011/2012: 
 

• Johanna Harmsen  
• Mathias Hansen  
• Sebastian Müller 

• Rasmus Bølge Sørensen  
• Kalle Preisler Mathiasen  
 

DSkyU Stævne 
Hen over vinteren har vi afholdt et 10 meter "Pap-luft" stævne på luftriffel og pistol.  
Gundsølille Skytteforening syntes, det er vigtigt, at der skabes øget stævneaktivitet på 10 meter 
luft. Derfor har bestyrelsen taget initiativ til afholdelse af en række stævner i vintersæsonen. 
Den første stævnedag - i en række på 10 stævner - blev afholdt lørdag den 8. oktober 2011 og 
sidste stævnedag er lørdag den 10. marts 2012. 
Vi vil gerne animere alle skytter til at deltage, også dem der normalt ikke tager ud til stævner, 
derfor fordeles præmierne ved lodtrækning. 

Skoleskydning 
Skoleskydningen har været et af vore store indsatsområder. Vi har været rundt på skolerne for 
at aflevere materiale. Det har givet den store gevinst i år. Lindebjerg og Jyllinge skolerne til-
meldte alle deres 5. klasses elever. 
Her deltog 127 elever fra seks 5. klasser, hvilket betød, at vi kunne mønstre 33 hold i forbindel-
se med årets skoleskydning. Lindebjergskolens elever kom i elevernes "normale" idrætstime 
med 12. elever pr. dag, og alle elever fik en træningsdag og en konkurrencedag. 
Jyllinge skolens elever mødte op klassevis og brugte en hel skoledag til skydningen. Her fik alle 
elever skudt en trænings- og en konkurrenceskydning. De elever, der ikke var på skydebanen, 
havde matematik i opholdslokalet, hvor man benyttese elevhæftet udgivet af Dansk Skoleidræt 
og De Danske Skytteforeninger.  
Lørdag den 19. november 2011 afviklede DDS Roskilde landsdelsfinalen for skoleskydning 2011. 
Gundsølille skytteforening havde seks hold i finalen. Et hold kom fra Lindebjergskolen og fem 
hold fra Jyllinge skole, og vi kan med glæde fortælle, at alle seks hold klarede sig rigtigt godt i 
finalen. De blev placeret som nr. 1, 5, 10, 11, 12 & 15 ud af 20 deltagende hold. Med 760 points 
blev 5.C fra Jyllinge skole DDS Roskildes landsdelsmestre. 
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Individuelt blev Sofie Palm fra Jyllinge skole placeret som nr. 1 af de 80 deltagende skytter med 
et fantastisk resultat på 196 point ud 
af 200 mulige. Endnu en elev fra Jyl-
linge skole kom på podiet. Stephanie 
Grundsøe placerede sig på tredje 
pladsen med det flotte resultat på 
193 point.  
Førstepladsen til 5.c fra Jyllinge skole 
betød, at de skulle repræsentere 
DDS Roskilde i landsdelsfinalen, der 
blev afholdt lørdag den 26. novem-
ber. 
I Vingsted forbedrede 5.C deres 
holdresultat med 8 points, hvilket 
betød, at de fik en 8. plads blandt de 

30 deltagende hold kun tre points fra en af de pladser, der gav gevinst til klassekassen.  

Vandrepokaler 
Det er altid svært at beslutte, hvem der skal udleveres vandrepokaler til. Vi har mange skytter, 
der opfylder kriterierne, så det er tit de små ting, der gør udslaget. 
For første gang blev der uddelt en  ærespokal,  der skulle gives til én eller flere medlemmer, der 
havde ydet en særlig indsats for foreningen i årets løb.  

Vandrepokalerne blev i år givet til: 
BK  William Hanger 
JUN  Frederik Skriver 
SEN  Helle Østergaard Mark 
ÅKL/VET Jytte Kristoffersen 
PISTOL  Leif Mikkelsen 
ÆRESPOKAL Annette Ulla Madsen & Anne Vesterlyng 

 
På skyttegraven.dk med betegnelsen "Hall of fame" fortæller vi, hvem der i årenes løb har fået 
pokaler m.m. Pt. går listen tilbage til 1955, og vi forsøger at kortlægge længere tilbage. 

Klubmesterskab 
Mesterskabet blev afviklet for BK/JUN den 14. marts og SEN/ÅKL/VET/PISTOL den 12. marts. 
Mesterskabet består af både hoved- og mesterskabsskydning. Derfor var det besluttet, at 
klubmesterskabet for voksne skulle foregå en lørdag, og medlemmerne blev tilbudt at deltage i 
spisning for egen regning lørdag aften. Der var ingen tilslutning til spisningen, som derfor ikke 
blev afholdt. 

Klubmester på gevær blev: 
BK-2  William Hanger 
BK-3  Christoffer Vinther 
BK-4  Emilie Ida Rasmussen 
JUN-2  Frederik Skriver  
SEN-2  Johnny Hvidtfeldt 
VET-2  Jens Kristian Andreasen 
ÅKL-1  Leif Mikkelsen 
ÅKL-3  Annette Ulla Madsen 
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Klubmester på pistol blev: 
UNG  Christian Hvidtfeldt 
KL-1  Johnny Hvidtfeldt 
KL-2  Rasmus Jensen 
KL-3  Tonni Larsen 

SKV-tilladelser 
SKV-1 
Når foreningen har haft det årlige medlemsmøde, og der har været udskiftning i bestyrelsen. 
skal der indsendes en SKV-1 til politiet, hvor de godkender bestyrelsen. På SKV-1 giver politiet 
bestyrelsens medlemmer godkendelse til at give transporttilladelse til foreningens medlemmer.  
Kun bestyrelsesmedlemmer kan udstedt transporttilladelse. 
SKV-2 
Fornyelse af SKV-2 tilladelser der skal udfyldes af medlemmer, der besidder våben godkendt af 
DDS eller DSkyU, er sket uden problemer. Ingen medlemmer har i årets løb fået inddraget deres 
våbentilladelse. 
SKV-3 
Foreningen har indsendt SKV-3 for 8 medlemmer til politiet. Alle er godkendt til at hente våben 
i foreningens våbenopbevaringssteder. Reglerne er, at alle, der skal have adgang til foreningens 
våbenopbevaringssteder, skal have en SKV-3 tilladelse godkendt af politiet. SKV-3 skal også ud-
fyldes for medlemmer, der ikke har våbenpåtegning, men skal transportere foreningsvåben. 
SKV-5  
Foreningen udsteder en SKV-5 til medlemmer, der har våbentilladelse, og der af en eller anden 
grund skal have den inddraget. Det kan f.eks. være, hvis de er i kontingentrestance. 

Divisionsskydning i DDS Roskilde 
Vintersæsonen 2010/2011 
Vi deltog med 14 hold. 

Kal.22  gevær  BK, JUN, SEN, MIX, 2xÅKL  - ÅKL holdene deltog i hver  
   deres division. 
   ÅKL-1 blev nr. 2 og kvalificerede sig til DM for hold.  
   ÅKL-2 besatte første pladsen og rykkede op i 1. division. 
   SEN holdet der skød i 2. division, vandt divisionen og ryk
   kede op i 1. division. 
   JUN & MIX holdet blev trukket grundet mangel på skytter. 
   BK holdet blev nr. 3 i 2. division. 
Luftgevær  JBK, UN, SEN, MIX, ÅKL-2 - blev ikke placeret i toppen. 
   ÅKL-1 blev nr. 2. 
Kal.22 pistol  SEN - Holdet blev nr. 2 med samme point som vinderen, 
   men havde 2 skudpoints mindre. 
Luftpistol  SEN - blev ikke placeret i toppen 

Sommersæsonen 2011 
 Vi deltog vi med: 3 hold 

Kal.22 - 50m  ÅKL & MIX 
   ÅKL-1 besatte andenpladsen og kvalificerede sig til DM 
Kal.6,5 - 200m  MIX (ÅKL) besatte førstepladsen  i 2. division og rykker op i 
   første division. 
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Vintersæsonen 2011/2012. 
Vi har tilmeldte 13 hold. De tilmeldte hold er: 

Kal. 22 gevær  2xBK, SEN ÅKL og MIX hold.  
Luftgevær   3xBK, SEN ÅKL og MIX hold 
Kal. 22 pistol   SEN 
Luftpistol  SEN 
Turneringen er i skrivende stund ikke afviklet.  

Udendørs faldmålsbane 
I foråret 2010 ansøgte vi GSG&IF, s forretningsudvalg om at benytte et areal til opstilling af et 
udendørs luftfaldsmålsanlæg. 
Ønsket med anlægget er at får skydeaktivitet i foreningens udendørsområde i sommerperio-
den, bl.a. ved at have weekend-arrangementer, samt give områdets skoler mulighed for at prø-

ve at skyde mod faldmål samt arran-
gere biatlonstævne (som Skiskyd-
ning, men løb i stedet for ski) bl.a. i 
forbindelse med skolernes idrætsda-
ge. 
Ansøgningen blev bevilget, og vi tog 
kontakt med Roskilde Politi for at få 
en forhåndsgodkendelse til etable-
ring af banen. Vi blev bedt om at 
udarbejde tegning og beskrivelse af 
vort ønske og havde efterfølgende et 
møde med politiet på det område, 
hvor vi ønskede banen placeret.  
Politiet havde ingen bemærkninger 
til arealet, og vi fik en forhåndsgod-

kendelse med udgangspunkt i de fremsendte beskrivelse af anlægget. 
Vi har ansøgt DDS om et beløb på kr. 6.431,00, der skal bruges til etableringen banen med seks 
standpladser. Hele beløbet er bevilget.  
Desværre kunne vi ikke afsætte tid til etableringen i 2011, men projektet er ikke dødt, og vi for-
venter det færdiggjort i foråret 2012. 

Ågerup sommerfest 19. - 21. august 2011 
Igen i år deltog vi med skydeteltet i sommerfesten. 
Vi skulle skaffe hjælpere til at sætte boderne op, bemande boden under festen og hjælpe med 
nedtagningen, når sommerfesten sluttede. Der var meget, der skulle gøres klar, før vi kunne 
åbne boden. 
De lejede luftgeværer skulle hentes, skydekasse repareres,  der skulle opsættes skiver, blomster 
og kort med letpåklædte damer. 
Teltet var delt op i to afsnit, et hvor man med luftpile skød mod skiver. Her talte man point og 
dagens højeste vandt et gavekort. Sidste dag var der så en finaleskydning mellem dagenes vin-
dere.  
Det andet afsnit skød med hagl mod blomster og kort med de letpåklædte damer. Her vandt 
man det, man skød ned. 
Søndag blev det sidste telt taget ned efter endnu en dejlig og vellykket sommerfest. 
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Årlig våbenkontrol 
Mindst en gang årligt skal foreningen kontrollere, om medlemmerne er i besiddelse af de vå-
ben, der er registreret i deres navn - i "Skytternes Våbenregistrering". Denne kontrol skulle væ-
re gennemført senest 30. november 2011.  
Medlemmerne med våbentilladelse fik tilsendt et brev om våbenkontrollen, hvori de fik besked 
om, at de kunne få deres våben kontrolleret af et bestyrelsesmedlem (Jens Kristian Andreasen, 
Tonni Larsen, Poul Lamhauge), når man var til træning mandag eller tirsdag aften i perioden 26. 
september - 25. oktober 2011.  
De medlemmer, der ikke har fået kontrolleret deres våben inden 1. november 2011, ville heref-
ter få fremsendt en SKV-5 forvarsel om tilbagekaldelse af våbenpåtegning. Enkelte medlemmer 
overholdt ikke tidsfristen. De blev ringet op og mødte herefter alle førstkommende trænings-
dag. Der blev ikke indsendt bemærkninger til SKV-kontoret. 

Fugleskydning 
Fuglekongen Niclas Hansen ankom standsmæssigt i "hestevogn" trukket af to æsler med Vagn 
Hansen som kusk og Nicla's søster som også var med 
i vognen. Niclas Hansen bar selv foreningens fane. 
De ankom til festpladsen til den aftalte tid, så vi kun-
ne starte Fugleskydningen kl. ca. 14:00. Der blev af-
holdt en velkomsttale, og Fuglekongen skød det før-
ste skud. Herefter var Fugleskydningen skudt i gang. 
Belært af sidste års erfaring var de otte mål gjort 
mindre, og der var to standpladser. Efter 53 skud og 
ca. 20 minutter var næbet skudt ned. Deltagere og 
tilskuere syntes igen i år, at det tog for lang tid.  
Bestyrelsen besluttede derfor - igen i år - at gøre det 
lettere at skyde målene ned ved at ændre i "Fuglen", 
så materialets tykkelse blev reduceret. 
Denne ændring betød, at vi kunne afslutte Fugle-
skydningen ca. 15.30. Herefter var der præmieover-
rækkelse til de skytter, der havde skudt et af målene 
ned.  
Fuglekongen fik overrakt ordensbåndet og præmier-
ne under spisningen i festteltet lørdag aften. Øvrige præmiemodtagere fra den lukkede liste fik 
udleveret præmierne om søndagen eller bragt til deres bopæl. 

Fuglekongen 2011 blev Elsebeth Sehsted  
Følgende fik præmier 

Mål Skytte Lukket liste Skud nr. 
Næb Vagn Hansen  Annette Madsen 53 
Højre vinge Niels Sørensen Gunnar Gissel 112 
Højre klo Jens Kr. Andreasen Pia Eilskov 124 
Halen Marcus Wiemann Jytte Kristoffersen 182 
Venstre klo Jytte Kristoffersen Preben Rasmussen 195 
Venstre vinge Jens Kr. Andreasen Jens Højbjerg 223 
Krone Vagn Hansen Erik Pedersen 244 
Brystpladen Jens Højbjerg Elsebeth Sehsted 362 
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Med ca. 20 skytter og et stort antal tilskuere kunne bestyrelsen konkludere, at vore forventnin-
ger blev indfriet. Vi fik lavet god PR for foreningen, og Fugleskydningen blev den festdag, den 
fortjener. Fugleskydningen i forbindelse med Sommerfesten gentages helt sikkert igen næste 
år.  

PR-skydninger 
I  årets løb har vi holdt forskellige arrangementer, der går under betegnelsen PR-skydninger. 
Disse er følgende: 

Skolernes idrætsdag  
Tirsdag den 6. september 2011 mellem kl. 09.00 og 13.00 havde vi besøg af 18 elever 
med lærer. Eleverne skulle prøve skydning og spille bordtennis. Da det foregik i dagti-
merne, var det svært at få hjælpere, men det lykkedes.  
Eleverne blev delt i fire hold, hvor der blev afsat 45 minutter til hvert hold. Inden holdet 
gik på banen, blev de instrueret i geværets funktion og sikkerhed. Mange af eleverne 
havde prøvet at skyde til Skoleskydning, så de  vidste lidt om det. 

Ungdomsklubber 
To ungdomsklubber - ca. 30 unge fra Jyllinge og Gundsømagle, har besøgt foreningen og 
skudt en eller flere serier af 25 skud.  
Efter en gennemgang af geværet og de forskellige sikkerhedsprocedurer blev de sendt 
på banen.   

Fødselsdagsskydning 
Fra Jyllinge fik vi en henvendelse om afholdelse af skydning i forbindelse med en fød-
selsdag for børn og voksne i alle aldre. 
Arrangementet blev afviklet en lørdag formiddag lige før jul. Der var en god stemning og 
mange gode resultater. 
Arrangementet gav samtidig lidt penge i kassen.   

Hovedforeningen (GSG&IF) 
GSG&IF har ca. 900  medlemmer, der er aktive indenfor mange forskellige idrætsgrene. 
Af aktiviteter udover idrætten kan vi nævne, at foreningen afholder arrangementer som Som-

merfesten i Ågerup, Fugleskydning, 
Fastelavn og meget mere samt 
også er aktive på Roskilde Festiva-
len med madboden "EAT BEER". 
Gundsølille Skytte Gymnastik og 
Idrætsforening holder til i Gundsø-
lillehallen i Gundsølille samt på 
idrætspladsen i Ågerup, liggende 
nord for Roskilde, og er en af de 
forholdsvis få flergrenede idræts-
foreninger i Roskilde kommune.  
Foreningen ledes til daglig af et 
forretningsudvalg bestående af 5 
personer. Hovedansvarlig mellem 

generalforsamlingerne er bestyrelsen, der består af afdelingernes formænd samt FU medlem-
mer valgt på generalforsamlingen i alt 17 personer. 
GSG&IF tilbyder - udover skydning - idræt i følgende sportsgrene: 
Badminton, Bordtennis. Fodbold, Folkedans, Gymnastik, Håndbold og Tennis 
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Gundsølille Idrætsforeningens Venner (GIV ) 
Igen i år har foreningen stillet hjælpere til GIV,s bankospilm men det er svært at finde frivillige, 
så bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at tage mod tilbuddet om at hjælpe, når det bliver 
fremsendt. 
GIV er ikke en del af GSG&IF, men en uafhængig støtteforening, hvis hovedformål er at hjælpe 
med økonomisk støtte til ungdomsaktiviteter i idrætsforeningen til f.eks. rejseaktiviteter, stæv-
ner, hjælpetrænerkurser mm. I 2010 fik skytterne næsten 10.000 kr. i tilskud til festtelt og 
faldmål. 
Foruden bankospil, som foregår ca. hver anden søndag i vinterhalvåret, deltager GIV også i 
Sommerfesten, som Idrætsforeningen arrangerer. Her afholdes torsdag aften Banko. Samtidig 
står GIV for Grillen, hvor de lørdag griller kød til festen om aftenen. 
Foreningens indtægter er baseret på medlemskab i GIV, samt overskud fra  bankospil. 
Hver afdeling i idrætsforeningen hjælper to gange om året, og stiller her med to personer.  

Træning på Skydebane Vest  
Igen i år har vi - i sommerperioden - trænet på Skydebane Vest, og det har fungeret fint. 
Der har heller ikke været det store antal skytter, der har trænet.  
Træningen - på 50m banerne - foregik hver tirsdag fra kl. 19.00 - 20.30. 
Træning på 200m banerne er åben for foreningens skytter om mandagen. Her kunne man dog 
ikke forvente at foreningens instruktører/træner var til stede. 
Sidste træningsdag inden sommerferien var tirsdag den 28. juni 2011, og vi holdt lukket hele 
Juli måned. Efter sommerferien startede vi tirsdag den 2. august, og sommersæsonens sidste 
træningsdag var tirsdag den 23. august 2011.  

Kontingent 
Kontingentet til foreningen består af tre delkontingenter 

1. Grundkontingent: 
Det årlige grundkontingent udgør 

• kr. 300,00 for børn (BK-, JUN- og UNG-skytter) 
• kr. 500,00 for voksne  

2. Aktivitetskontingent vinter 
Udover grundkontingentet betales et beløb for vinteraktivitet oktober 2011 – april 2012 
( ca. 23 gange = en sæson),  der dækker forbrug af ammunition i forbindelse med træ-
ning. Beløbet for vinteren 2011/12 udgør:  

• Riffel: kr. 375,00  (1. januar - 14. marts kr. 190,00)  
• Pistol: kr. 585,00 (1. januar - 14. marts kr. 290,00)  
• Luftgevær: kr. 50,00  
• Luftpistol. kr. 75,00   

3. Aktivitetskontingent sommer 
Udover grundkontingentet betales et beløb for sommeraktivitet april - september 2011 

• 50 M : kr.300.00 inkl. patroner, skiver og baneleje for gevær.  
Skytter med egne patroner/gevær skal betale kr. 100,00. I baneleje og skiver. 
Cal.22 koster 30 kr. pr. æske / 50 skud 

• 200 M :  kr. 10.00 for en træningsaften for baneleje samt betaling for patroner 
efter forbrug. Felt / Bane patroner koster 140 kr. pr. æske / 50 skud. Dimond pa-
tronen koster 205 kr. pr. æske / 50 skud. 
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Medlemmer med våbentilladelse, der selv køber ammunition, betaler ikke aktivitetskon-
tingent. 

Stævner 
Danmarksmesterskab 
Her nævnes kun placeringer, hvor vore skytter er blevet blandt de tre bedste. (guld, sølv 
eller bronze) i mesterskabsskydningerne og finalen. 
15 m gevær - Klasse 3 

• Bronze - Marianne Lamhauge    181 + 186 = 367/4 
50m Landsdelshold DDS Roskilde - 1. plads 

• Guld - Poul Lamhauge 
• Guld - Helle Østergaard Mark 
• Guld - Sanne Kjær 

DDS Roskilde Åben stævne 
Her nævnes kun placeringer, hvor vore skytter er blevet blandt de tre bedste. (guld, sølv 
eller bronze) i mesterskabsskydningerne og finalen. 
50m Gevær - Mesterskab Klasse 3 

• Guld - Helle Østergaard Mark    138/02 + 140/03 = 278/05 p 
50m Gevær - Mesterskab ÅK2 

• Guld - Sanne Kjær     148/07 + 143/02 = 291/09 p 

Landsdelsmesterskaber 
Her nævnes kun placeringer, hvor vore skytter er blevet blandt de tre bedste. (guld, sølv 
eller bronze) i mesterskabsskydningerne og finalen. 
50m Gevær - Mesterskab Klasse 3 

• Guld - Helle Østergaard Mark    140/03 + 139/03 = 279/06 p 
50m Gevær - Mesterskab Klasse ÅKL1 

• Bronze - Henrik Zabel      148/07 + 147/09 = 295/16 p 
50m Gevær - Holdkonkurrence 

• Sølv - Henrik Zabel, Helle Jensen, Leif Mikkelsen, Poul Lamhauge, Marianne Lam-
hauge og Helle Østergaard Mark 

15m Gevær - Mesterskab Klasse 3 
• Sølv - Marianne Lamhauge    176 + 184 = 360/1 p 

15m Luftgevær - Mesterskab Klasse 3 
• Guld - Helle Østergaard Mark    187 + 180 = 367/3 p 

15m Luftgevær - Mesterskab ÅKL2 
• Guld - Henrik Zabel     198 + 100 = 397/15 p 

15m Luftpistol - Landsdelsmester UNG/SEN 
• Guld - Johnny Hvidtfeldt    561/190 p 

15m Luftpistol - Foreningshold 
• Sølv - Leif Mikkelsen, Johnny Hvidtfeldt, Lars Jeppesen, Rasmus Jensen, Pernille 

Mikkelsen og Poul Lamhauge 
15m Luftpistol - Klasse 1 

• Guld - Johnny Hvidtfeldt    277 + 284 = 561/190 p 
15m Luftpistol - Klasse 2 

• Sølv - Leif Mikkelsen     272 + 270 = 542/180 p 
15m Luftpistol - Klasse 3 

• Bronze - Rasmus Jensen    265 + 269 = 534/177 p 
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15m Pistol - Klasse 2 
• Sølv - Lars Jeppesen     268 + 275 = 543/177 p 
• Bronze - Rasmus Jensen    268 + 274 = 542/179 p 

Unionsmesterskaberne 2012 (DM) 
Her nævnes kun placeringer, hvor vore skytter er blevet blandt de tre bedste. (guld, sølv 
eller bronze) i mesterskabsskydningerne og finalen. 
10m Luftgevær - Oldboys/girls hold 

• Bronze - Helle Østergaard Mark, Marianne Lamhauge og Poul Lamhauge  
10m Luftgevær - Senior 1 

• Guld- Poul Lamhauge  

Gundsø Cup 2012 
Efter syv dages konkurrence 9. – 15. januar 2012, 12 hjemmebagte kager, 3 kasser sodavand/øl 
og en større mængde af kaffe, kakao og te var vinderne af de forskellige klasser fundet. 
I alt blev der skudt 287 skydninger (195 kal..22 og 92 luft) en fremgang i forhold til sidste år på 
næsten 100%, som til dels skyldes, at 
man i år kunne skyde både kal.22 og 
luft, samt hovedskydninger. Man kan 
især glæde sig over det store antal 
børneskytter, der deltog i år. 
Der deltog skytter i 25 klasser. Der 
skal uddeles 132 præmier. BK og JUN 
får udleveret pokaler, de øvrige klas-
ser får udleveret gavekort til skytte-
udstyr.com. Klassemestrene får ud-
leveret guldmedalje, nr. 2 får sølv-
medalje og nr. 3 bronzemedalje. 
Præmierne uddeles efter antal skyt-
ter i klassen. Førstepræmien får et 
gavekort på 125 kr. Hvis flere i klassen skal have præmie, får næste præmiemodtager 100 kr. og 
efterfølgende får 75 kr. 
En stor tak til bestyrelsen og de frivillige hjælpere der har gjort Gundsø Cup til en sportslig begi-
venhed, som vi kan være bekendt, uden dem var det ikke lykkedes at afvikle turneringen. Her 
tænkes ikke kun på den uvurderlige hjælp som banekommandører, skivetællere og registrato-
rer under afviklingen af selve skydningen, men også på det store forarbejde med udarbejdelse 
af pjecer, registrering af tilmeldte skytter, kagebagning m.m. 
De deltagende skytter, det store antal ledsagere og instruktører fra de deltagende skyttefore-
ninger, 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 turneringen sjovere både for skyt-
ter og ledsagere.  
Medaljetager fra Gundsølille Skytteforening blev: 

Gevær, 15m. -Mesterskab BK1 
• Bronze - William Hanger    199/10 + 200/12 = 399/22 p 

Gevær, 15m. -Mesterskab BK2 
• Guld - Emilie Ida Rasmussen   200/15 + 198/10 = 398/25 p 

• Sølv - Johanna Harmsen   197/05 + 199/10 = 396/15 p 

Gevær, 15m. -Mesterskab BK3 
• Guld - Emil Magnus Deleuran  195/08 + 198/07 = 393/15 p 

 
 

http://www.skytteudstyr.com/�
http://www.skytteudstyr.com/�
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Gevær, 15m. -Mesterskab BK4 

• Guld - Stephanie Grundsøe  200/08 + 198/10 = 398/18 p 

• Sølv - Tommy Estrup Sørensen 198/06 + 199/07 = 397/13 p 

• Bronze - Jasmin Robrahn  194/04 + 195/06 = 389/10 p 

Gevær, 15m. -Mesterskab SEN2 
• Bronze - Poul Lamhauge  186/01 + 189/02 = 375/03 p 

Gevær, 15m. -Mesterskab VET2 
• Bronze - Jens Kristian Andreasen 194/02 + 190/00 = 384/06 p 

Luftgevær, 15m. -Mesterskab BK2 
• Guld - William Hanger   199/12 + 200/14 = 399/26 p 

Luftgevær, 15m. -Mesterskab BK3 
• Guld - Stephanie Grundsøe  199/11 + 199/09 = 398/20 p 

• Sølv - Emilie Ida Rasmussen  198/09 + 197/05 = 395/14 p 

Luftgevær, 15m. -Mesterskab SEN3 
• Guld - Poul Lamhauge   184/01 + 187/02 = 371/03 p 

• Sølv - Marianne Lamhauge  170/01 + 164/00 = 334/01 p 

Luftgevær, 15m. -Mesterskab VET1 
• Bronze - Jens Kristian Andreasen 195/02 + 195/09 = 390/11 p 

Luftgevær, 15m. -Mesterskab ÅKL1 
• Guld - Henrik Zabel   200/06 + 199/08 = 399/14 p 

DDS 150 års jubilæum 
 De Danske Skytteforeninger kunne torsdag 10. februar se tilbage på 150 år med konstant for-

andring – et jubilæum, som gør DDS til Danmarks ældste id-
rætsorganisation, og datoen 10. februar 1861 markerer også 
starten på dét ForeningsDanmark, som vi kender så godt. 
Blød hat og jakkesæt var påklædningen, når skytter for 150 
år siden om søndagen drog til skydning. Den bløde hat er lagt 

for længst, ligesom tøj og våben har ændret sig markant. Og skydning foregår ikke kun søndag. 
Hele året har været præget af jubilæet med festligholdelse på selve dagen og med landsskytte-
stævnet i juli 

Gundsølille Faldmålsstævne 20. februar 2011 
Allerede kl. 8.15 kom de første skytter, og det varede ikke længe, før klublokalet var fyldt op af 
forventningsfulde skytter.  
 KL. 09:00 startede det første skyde-
hold, og efter en klargøringstid på 2 
min og prøveskydning på 3 minutter 
startede skydningen mod faldmåle-
ne. Der blev skudt på kommando, 
hvor man i løbet af 30 sekunder skul-
le vælte målet. Man havde selvfølge-
lig kun et skud at gøre godt med. 
Efter 6 runder, hvor der i hver runde 
var afgivet 5 skud (30 skud i alt), 
havde man fundet placeringen i 
kvartfinalen.  
Hver skytte skulle på banen fire gan-
ge, en grundomgang hvor man skød 

http://dds-roskilde.dk/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=120&Itemid=268�
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alle mod alle. Resultatet her var afgørende for, hvordan man blev placeret til kvartfinale. De 
seks bedste skytter kom i kvartfinalen, hvor man skød mand-mod-mand, det vil sige, den der 
blev nr. 1 i grundomgangen skød mod nr. 6, nr. 2 mod 5 og 3 mod 4. 
Herefter fulgte en semifinale med de tre vindere af kvartfinalen samt den bedste af de tre "ta-
bere". De to vindere i semifinalen skød mod hinanden i finalen, og de to "tabere" skød mod 
hinanden i Bronzefinalen. 
Efter finale i hver af de fire klasser var der medaljeoverrækkelse til de tre bedste og gavekort til 
de fire bedste skytter. 
Der havde i alt deltaget 27 skytter fordelt på 6 i børneklassen, 4 juniorer, 9 i åben-
/veteranklassen og 8 i ung-/seniorklassen. Vinderne af de fire klasser og som dermed har kvali-
ficeret sig til DM-faldmålsstævnet i Vingsted er: 

• BK-klassen - Therese Kroner Fejsø, Esrum Skytteforening 
• JUN-klassen - Christer Marnæs, Ballerup Skytteforening 
• ÅKL/VET-klassen - Jens Christian Sørensen, Esrum Skytteforening 
• UNG/SEN-klassen - Line With, Søllested Skytteforening 

Afslutning 
Da vi udarbejdede denne årsberetningt, har vi set på, hvor mange aktiviteter der har været i 
Skytteafdelingen i det forgangne år, og det er mange. Vi har i årsrapporten forsøgt at beskrive 
de vigtigste opgaver og resultater.   
Er der noget, vi ikke har fået med, men som du syntes er vigtigt, så grib chancen, vær os be-
hjælpelig med at skabe et godt og indholdsrig medlemsmøde den 16. februar; kommentér, 
hvad der her er fremlagt; fremsæt jeres synspunkter; lad os få en debat i gang, så den kom-
mende afdelingsbestyrelse har noget at arbejde efter i det kommende år.  
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Gundsølille Skytteforening  
Aktivitetsudvalg under Gundsølille SG&IF 

 St. Valbyvej 248, Gundsølille 4000 Roskilde 
 

www.skyttegraven.dk 

Formand.: Jens Kristian Andreasen Tlf. 2119 4802 
E-mail: jens@skyttegraven.dk 
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