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Bestyrelsen 
Medlemsmødet onsdag den 16. februar 2012 havde igen i år svært ved at få besat bestyrelsesposterne. 
Vi fik dog de tre poster vedtægterne beskriver, vi skal have besat.  
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 igen bestyrelsesperioden med at skabe et overblik over de arbejdsopgaver, der skal udføres i 
årets løb. Der er godt 20 faste opgaver, her kan nævnes Fugleskydningen, Ågerup sommerfest, Faste-
lavnsskydning, uddeling af Kvartalsnyt o.s.v. Udover de faste opgaver kommer alle de opgaver, der ikke 
er faste hvert år, men er specifik for en speciel opgave, her kan som eksempel nævnes spørgeskemaun-
dersøgelse udsendt af De Danske Skytteforeninger.  
Det har ikke altid været let, når man skal fordele arbejdsopgaverne mellem tre personer, men vi mener, 
opgaverne alle er udført tilfredsstillende. 
Følgende har deltaget i bestyrelsesarbejdet i perioden: 
 

 
Formand 

Jens Kristian Andreasen 

 
Kasserer  

Poul Lamhauge 

 
Sekretær  

Tonni Larsen 

 

Vedligeholdelse af skydebaneområdet 
Hen over sommeren har vi renoveret vor skydebaneområde. Hullerne i bagvæggen var efterhånden 
blevet for store, så der blev indsat nye gipsplader, og skudhullerne i resten af bagvæggen blev lukket og 
herefter malet. 
Der var også skudhuller i loft og sidevæge, der blev repareret. 
Bagved standpladserne har vi fornyet gulvbelægningen til en skridsikker type af samme type, som der er 
på hæve/sænke bordene.  
Og så er der etableret mere lys bagved skytterne. 
 

Ventilationsrummet (omklædningsrummet) 

Et andet af sommerens projekter var omklædningsrummet. Rummet blev tømt for alle løse effekter. De 
eksisterende hylder blev fjernet, hvorefter vægge og gulvet blev malet. I stedet for hylder, blev der op-
sat skabe. Senere er det meningen, at der skal laves nogle flere skabe, som skal kunne låses, så man har 
mulighed for at opbevare pung, mobiltelefoner m.m., når man er på skydebanen. 
Og ikke mindst er der etableret varmt og kold vand ved håndvasken. 
 

Årlig våbenkontrol 
Mindst en gang årligt skal foreningen kontrollere, om medlemmerne er i besiddelse af de våben, der er 
registreret i deres navn - i "Skytternes Våbenregistrering". Denne kontrol skulle være gennemført senest 
30. november 2012.  
Medlemmerne med våbentilladelse fik tilsendt et brev om våbenkontrollen, hvori de fik besked om, at 
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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.  
De medlemmer, der ikke havde fået kontrolleret deres våben inden 1. november 2012, ville herefter få 
fremsendt en SKV-5 forvarsel om tilbagekaldelse af våbenpåtegning. Enkelte medlemmer overholdt ikke 
tidsfristen. De blev ringet op og mødte herefter alle førstkommende træningsdag. Der blev ikke indsendt 
bemærkninger til SKV-kontoret. 
 

Uanmeldt våbenkontrol 
En onsdag aften i marts ringede politiet til skytternes formand kl. ca. 18.00. De stod i Gundsølillehallen 
og ville gerne kontrollere, om våben og ammunition blev opbevaret korrekt. Aktionen var et led i den 
almindelige kontrol og et led i indsatsen mod rocker- og bandekriminalitet, hvor 42 sjællandske forenin-
ger fik besøg. 
Formanden tog straks til hallen og mødte to betjente, der forklarede, hvorfor de var kommet. Efter gen-
nemgang af våbenboksen m.m. konstaterede politiet, at der intet var at bemærke og roste samtidig 
foreningen for det gode samarbejde i forbindelse med besøget. 
 

Indberetning af medlemstal 
En af de årlige tilbagevendende opgaver er medlemsindberetning til de foreninger, vi er medlem af.  
Som noget nyt i år er der etableret en fælles medlemsindberetning, hvor indberetningerne foretages 
elektronisk via Internettet. Det har betydet, at vi i år "kun" skal indberette medlemstallet to gange i ste-
det for tidligere fire gange. Begge indberetninger er afleveret til hovedforeningen, der herefter sørger 
for at indberette de rigtige steder.  
Den fælles indberetning har betydet, at indberetningsformen er ændret. Hvor der tidligere blev indbe-
rettet "aktivitetsmedlemmer", er det nu antallet af faktiske medlemmer, der indberettes. 
 

Medlemstilbagegang 
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 

 Indberettede 31. december 2012 - 49 medlemmer  
Ovennævnte tal viser, at der over de sidste fire år har været en medlemsfremgang, dog må vi erkende, 
at der fra sidste år er sket en tilbagegang på 9 medlemmer, så vi er tilbage på 2010 niveau.  
Når vi ser på de indberettede tal, viser det sig, at medlemstilbagegangen er sket i alle aldersgrupper. 
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Skyttekort 
I år er der en del udskiftninger blandt børneskytterne, og bestyrelsen besluttede sammen med Anne 
Vesterlyng og Annette Madsen, at vi igen i år skulle gennemføre Skyttekortkurset, for at børne- og juni-
orskytterne kan få det optimale ud af deres indsats på skydebanen. Kurset er udarbejdet af De Danske 
Skytteforeninger, og hedder "Skyttekortet". Det er en slags kørekort til skydevåben i en skytteforening. 
Det er vor målsætning, at alle skytter i Gundsølille Skytteforening skal have skyttekortet. 
Kurset har kørt over 7 ganske almindelige træningsaftener, med hvert sit emne, hvor vi mødtes manda-
ge kl. 18.30 og var færdige ca. kl. 19.30 - 19.45. For at det ikke skulle være for "træls", har der som ud-
gangspunkt ikke været hjemmearbejde i forbindelse med kurset, men nysgerrige måtte naturligvis gerne 
læse forud. 
Skyttekortets 7 emner har været opdelt således: 
· Betjening af riffel, · Sikkerhedsbestemmelser, · Skydestillinger ,· Justering af sigtemidler, · Aftræk,  
· Sigte, · Åndedræt 

Man kom naturligvis til at skyde til måls 
hver træningsaften. (Det var ikke ren teori). 
13 børneskytter startede på kurset, men der 
var en del frafald i løbet af kursusforløbet, 
nogle på grund af at de ikke kunne deltage 
om mandagen, da de her havde andre fri-
tidsaktiviteter, og andre mødte ikke op til 
den afsluttende prøve. De børn, der meldte 
afbud på grund af sygdom, ferie m.m., får 
tilbudt at gennemføre prøven på et senere 
tidspunkt. 
Det betød, at 6 børneskytter har gennem-
gået kurset, og de fik udleveret deres bevis 
(Skyttekortet) mandag den 21. januar 2013, 
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 sikker-
hedspløk, inden geværet bliver fjernet fra standpladsen. 
Under skydeprøven blev der også smidt effekter - skydehandske m.m. - ind på banen, og skytterne skulle 
selv sørge for at indstille skydningen og isætte sikkerhedspløk og herefter vente på en melding fra bane-
kommandøren om at indstille skydningen og genoptage den, når der blev givet klarmelding. 
 
De seks skytter der i år gennemførte kurset er: 
Rico Skov - 9 år,  
Simon Ryttersgaard - 10 år,  
Miriam Ryttersgaard -11 år,  
Shamon Ragi - 11 år,  
Tommy Estrup Sørensen - 12 år  
Stephanie Grundsøe - 12 år. 
 
Bortset fra nogle få ubetydelige fejl klarede alle prøven, til instruktørerne - Anne og Annettes - store 
tilfredshed. Da alle havde skudt, blev Skyttekortet udleveret under en lille ceremoni i opholdslokalet.  
Instruktørerne - Anne og Annette - har haft nogle dejlige timer sammen med børnene, og håber det er 
gensidigt. 
 

DDS Roskilde ungdomspokal 

Under DDS Roskildes generalforsamling fik skytterne i GSG&IF udleveret DDS Roskildes Ungdomspokal. 
 
Pokalen uddeles for et år ad gangen af DDS Roskildes bestyrelse og gives til personer eller foreninger, 
der har gjort noget ekstraordinært for ungdomsarbejdet i Landsdelen eller i en skytteforening. 

http://www.skyttegraven.dk/Billeder/2013/2013_skyttekort/index.html
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DDS Roskildes Landsdelsformand - Bent Kruse - uddelte pokalen med ordene: 
Pokalmodtageren er en forening, der i de seneste par år har 
oplevet en meget stor medlemstilgang i specielt børneklas-
serne. Det har de opnået efter en målrettet indsats, hvor de 
har benyttet utraditionelle veje. 
Det er en forening, der arrangerer mange arrangementer 
for specielt de yngste skytter, men hvor de også har set det 
fornuftige i, at når børnene alligevel er der, så skal det også 
være hyggeligt for deres forældre. 
De er i år repræsenteret ved indtil flere skytter til DM på 15 
m riffel, og de har da også haft en god sæson på turnerings-
skydningen, hvor de vandt deres division ganske suverænt. 
Som en anerkendelse for det store arbejde, der udføres i 
foreningen, og for at vise os andre, at man kan gøre en 
forskel ved at tage utraditionelle metoder i brug og ved et 

fastholdende og målrettet arbejde, er det mig en stor glæde at kunne overrække pokalen til Gundsølille 
Skytteforening 
 

DSkyU Stævne 

Gundsølille Skytteforenings U1 hold - Stephanie Grundsøe, Tommy Estrup Sørensen og Christoffer Kjer-
side Vinther fik - søndag den 16. september 2012 - guldmedaljer ved Dans Skytte Unions Ungdoms DM i 
Århus . 
Medaljerne var ikke "tjent" ved årets DM. Selv om de tre skytter skød gode resultater, blev det "kun" til 
et par ærefulde fjerde pladser. Stephanie blev nummer fire i U1 klassen. Gundsølilles U1 hold blev også 
nummer fire kun fem points fra en guldmedalje og 2 points fra en bronzemedalje. Nej... medaljerne fik 
holdet for at vinde 2. division suverænt og derved sørge for, at Gundsølille Skytteforening har et hold i 1. 
division på 50 meter næste år. 
Helle Østergaard Mark, Marianne Lamhauge og Poul Lamhauge medlem i Gundsølille Skytteforening har 
deltaget i Nordisk Veteran mesterskaber i Lahti i Finland i i weekenden 6.-8. juli 2012. 
I dameklassen på 300 meter, 40 skud liggende "snuppede" Gundsølille skytterne de to første pladser, 
Helle Østergaard Mark blev Nordisk mester med 386 point. Sølvmedaljen skød Marianne Lamhauge sig 
til. 
Helle Østergaard Mark var ikke tilfreds med et Nordisk mesterskab, så hun prøvede også på distancen - 
60 skud liggende på 50 meter. Her blev det til sølvmedalje med 585 points kun få points fra en første-
plads. 
Lørdag den 10. marts 2012 hentede Tommy Estrup Sørensen en sølvmedalje  ved danmarksmesterska-
bet på 10 meter distancen med luftgevær i Korsør. Tommy skød det imponerende resultat - 300 points 
af 300 mulige med 27 kryds 10,ere, hvilket vil sige, at han var 3 kryds 10,ere fra det maksimale resultat.  
I vinterperioden 2012/2013 har vi tilmeldt to børnehold på 10m luftgevær. Et U13 hold hvor skytterne 
ikke må være fyldt 13 år i stævneperioden. U13 holdet med støtte (som DDS BK-skytter) og et U15 hold 
hvor skytterne skyder 30 skud fritstående (som DDS ung-skytter). Gundsølilles U15 hold skyder nogle 
imponerende resultater og har gode chancer for at vinde divisionen.  

Gundsølilles Pap-luft stævner 

Som sidste år har vi hen over vinteren 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 5 stævner - blev afholdt søndag den 9. december 2012 og sidste 
stævnedag er lørdag den 16. februar 2013. 
Vi vil gerne animere alle skytter til at deltage, også dem der normalt ikke tager ud til stævner. Der er 
ingen præmier. Klubben investerer indskuddet i ny tidssvarende udstyr 
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Skoleskydning 
Skoleskydningen har været et af vore store indsatsområder. Vi har været rundt på skolerne for at afleve-
re materiale. Der er afleveret materiale til områdets fem skoler - Lindebjergskolen, Jyllinge Skole, Bau-
nehøjskolen, Margretheskolen og Roskilde Lille Skole. 
To af de fem skoler tilmeldte elever. Lindebjergskolen havde begge deres 5. klasser med og Jyllinge Sko-
le deltog med tre af deres fire 5. klasser. 
Det betød, at der var 101 elever på besøg i klubben. Vi indberettede 25 hold á fire skytter til landsdelen, 
og heraf gik fire hold videre til landsdelsfinalen, der afvikledes lørdag den 17. november i Fløng. 
I år blev det ikke til topplaceringer, så vi skulle ikke til Landsfinalen den 24. november. Det blev dog til 
nogle gode placeringer. Jyllinge skolens 5a blev nr. seks af de 21 hold, og Nicolai Lander blev nr. 10 af 77 
skytter. 
 

Fugleskydning 
De sidste to år har vi afholdt Fugleskydningen i forbindelse med Ågerup sommerfest. Da Skytterne ikke 
deltog i sommerfesten i år, vendte vi tilbage til den game tradition, hvor vi afholdt Fugleskydningen i 
Skydekælderen.  

Fuglekongen 2011 - Elsebeth Sehested - ankom 
standsmæssigt i "hestevogn" trukket af to æsler med 
Vagn Hansen som kusk. Elsebeth bar selv foreningens 
fane. 
De ankom til Gundsølillehallen til den aftalte tid, så vi 
kunne starte Fugleskydningen kl. ca. 14:00. Der blev 
afholdt en velkomsttale, og Fuglekongen skød det 
første skud. Herefter var Fugleskydningen skudt i 
gang.  
Som sidste år var de otte mål gjort mindre, og der var 
to standpladser og fuglen - der tidligere var placeret 
ved 15 meter vægen - var i år flyttet frem til 10 me-
ter.  
Efter 32 skud og ca. 15 minutter var næbet skudt ned. 
Disse ændringer betød, at vi kunne afslutte Fugle-
skydningen efter 301 skud kl. ca. 15.30. 

 Nu skulle vi finde Fuglekongen. På den lukkede liste 
blev der talt frem til "lod" nr. 301 og her stod navnet 
Ruth Jensen. 
Ruth blev ringet op og spurgt om hun ønskede at 

være årets Fuglekonge.  
Kort efter ankom Ruth, og vi kunne kåre årets fuglekonge, der samtidig fik overrakt ordensbåndet. Her-
efter blev der udlevert præmier til de "skytter", der havde skudt et af målene ned. 

 

Præmiemodtagerne fra den lukkede liste - der var til stede - fik udleveret præmier. Øvrige præmiemod-
tagere får præmien udleveret, når de næste gang kommer i klubben, eller den fremsendes til deres bo-
pæl. 
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De tilstedeværende skytter og tilskuere var alle enige om, at det havde været en hyggelig eftermiddag 
og gav udtryk for, at de ville komme igen næste år medbringende mindst en "skytte".  
Det skal i parentes bemærkes, at mange medlemmer havde meldt afbud, da det var Mortens aften.  

Vandrepokaler 
Det er altid svært at beslutte, hvem der skal udleveres vandrepokaler til. Vi har mange skytter, der op-
fylder kriterierne, så det er tit de små ting, der gør udslaget. 
For anden 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  Stephanie Grundsøe 
JUN  Rasmus Bølge Sørensen 
SEN  Helle Østergaard Mark 
ÅKL/VET Jytte Kristoffersen 
PISTOL  Tonni Larsen 
ÆRESPOKAL Poul Lamhauge 
 
På skyttegraven.dk med betegnelsen "Hall of fame" fortæller vi, hvem der i årenes løb har fået pokaler 
m.m.  

Klubmesterskab 
Det har i år været umuligt at finde ledige dage i marts til afvikling af klubmesterskabet, så det blev be-
sluttet at afvikle det over en weekend i april måned, ogå valget faldt på 20.- 22. april 2012 med præmie-
overrækkelse søndag eftermiddag. 
Mesterskabet består af både hoved- og mesterskabsskydning, og tilmelding til stævnet foregik via Sky-
detilmelding.dk.  

Klubmester på gevær blev: 

BK-1  William Hanger 
BK-2  Christoffer Vinther 
BK-3  Kalle Preisler Mathiesen 
SEN-2  Poul Lamhauge 
VET-1  Jytte Kristoffersen 
VET-2  Jens Kristian Andreasen 
ÅKL-1  Henrik Zabel 
ÅKL-3  Jørgen Sørensen 
 

Klubmester på pistol blev: 

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 med-
lemmer godkendelse til at give transporttilladelse til foreningens medlemmer.  
Kun bestyrelsesmedlemmer kan udstede 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 våbentilla-
delse. 



10 / 20 

En omlægning i SKV betyder, at der som noget nyt "kun" er 14 dages betalingsfrist. Det betyder at for-
eningen har ændret fremgangsmåde. Når vi modtager en Våbentilladelse, betaler foreningen SKV geby-
ret (pt. 200,00 kr.), medlemmet skal så betale beløbet, når de får udleveret Våbentilladelsen. 

SKV-3 

Foreningen har indsendt SKV-3 for 8 medlemmer til politiet. Alle er godkendt til at hente våben i for-
eningens våbenopbevaringssteder. Reglerne er, at alle, der skal have adgang til foreningens våbenopbe-
varingssteder, skal have en SKV-3 tilladelse godkendt af politiet. SKV-3 skal også udfyldes for medlem-
mer, 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 2011/2012 

Vi deltog med 14 hold. 
Kal.22  gevær  2xBK, SEN, MIX, ÅKL 
   ÅKL blev nr. 2 og kvalificerede sig til DM for hold.  
   SEN holdet der skød i 1. division, blev sidste og rykkede ned i 2. division. 
   MIX blev sidst i 1. division. 
   BK-1 holdet blev nr. 1 i 2. division og rykkede op i 1. division 
   BK-2 holdet blev placeret midt i divisionen og fortsætter i 2. division 
Luftgevær  3xBK, SEN, MIX, - blev ikke placeret i toppen. 
   ÅKL-1 blev nr. 2. 
Kal.22 pistol  SEN - holdet blev nr. 2  
Luftpistol  SEN - holdet blev nr. 2 

Sommersæsonen 2012 

Vi deltog vi med: 7 hold. 4 hold på 50m og 2 hold på 200m 
Kal.22 - 50m  2xBK, ÅKL, SEN & MIX 
   BK-1 holdet vandt 2. division med maksimum point og rykker op i 1. division. 
   BK-2 Blev nummer 3 i 2. division 
   ÅKL-1 besatte andenpladsen og kvalificerede sig til DM 
   MIX holdet blev nummer sidst. 
Kal.6,5 - 200m  MIX (BK) & MIX (ÅKL)  
   MIX (BK) vandt deres division og kvalificerede sig til DM hvor de vandt bronze 
   MIX (ÅKL) blev nummer to i 1. division. 
 

Vintersæsonen 2012/2013. 

Vi har tilmeldte 16 hold. De tilmeldte hold er: 
Kal. 22 gevær  3xBK, JUN, SEN, ÅKL og MIX hold.  
Luftgevær   3xBK, JUN, SEN, ÅKL og MIX hold 
Kal. 22 pistol   SEN 
Luftpistol  SEN 
Turneringen er i skrivende stund ikke afslutte.  
 

Fastelavnsskydning 
Mandag den 20. marts mødtes medlemmer i Gundsølille Skytteforening med familie og venner og for at 
hygge sig med fastelavnsskydning, kaffe, varm kakao og hjemmebagte fastelavnsboller til de voksne. 
Børnene fik hjemmebagte honningkagemænd, der var pyntet med chokolade og med slik. 
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Bestyrelsen var meget i tvivl, om de skulle aflyse arrangementet i år, da fastelavnsmandag faldt i uge 8, 
som er den uge, hvor de fleste skoler i Roskilde holder vinterferie. Mange havde allerede givet udtryk 
for, at de ikke kunne komme, da de var på ferie.  

Da det ikke er muligt at flytte fastelavnsmandag, besluttede 
bestyrelsen at holde fastelavnsskydningen, vel vidende at der 
ikke kom så mange, men så de børn, der ikke skulle på ferie, 
havde noget at glæde sig til. 
Det blev en hyggelig aften, hvor 24 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 Andreas Mathiesen og for voksne 
Poul Lamhauge.  
En afstemning blandt de fremmødte valgte - mobiltelefonen - 
Nicolaj Balling, som bedste udklædte barn, og - edderkoppen - 
Marianne Balling som bedst udklædte voksen. 
Som sædvanligt blev det en hyggelig aften, hvor børn og voksne 
fik mulighed for at snakke med dem, der ikke trænede samme 
dag som dem. Det giver også bestyrelsen mulighed for - under 
hyggelige forhold - at høre, hvad der rører sig blandt medlem-
merne. 

Når Gundsølille skytterne holder fastelavnsfest, foregår det ikke som vanligt, ved at man slår til tønden, 
nej deltagerne skyder tovet over, som tønden hænger i.  
Tønderne er hængt op i et tykt tov foran 15 meter skivevægen, og der bliver skudt med kaliber .22 ge-
værer. 
Foreningen har politiets tilladelse til at arrangere fastelavnsskydningen på skydebanen, men politiet har 
stillet som betingelse, at der ikke må være metalbånd på tønderne, men kun gennemskydelige bånd 
som fiber og lignende.  
 

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 Sommerfesten i 

Ågerup, Fugleskydning, Fastelavn og 
meget mere samt også er aktive på 
Roskilde Festivalen med madboden 
"EAT BEER". Gundsølille Skytte Gym-
nastik og Idrætsforening holder til i 
Gundsølillehallen i Gundsølille samt 
på idrætspladsen i Ågerup, liggende 
nord for Roskilde, og er en af de for-
holdsvis få flergrenede idrætsforenin-
ger i Roskilde kommune.  
Foreningen ledes til daglig af et for-
retningsudvalg bestående af 5 perso-
ner. Hovedansvarlig mellem general-
forsamlingerne er bestyrelsen, der 
består af afdelingernes formænd samt 

FU medlemmer 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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Forsikringer 
I årets løb har hovedforeningen indhentet inventarlister fra alle afdelinger for at få et overblik over, hvor 
mange værdier der er i foreningen. Dette overblik skulle bruges til at revidere indboforsikringen. 
Efter et møde med en forsikringsagent blev forsikringen tilrettet. Dog med undtagelse af Skytternes. 
Vi har værdier for ca. 800.000,00 kr., og forsikringen dækker maksimalt 200.000,00 kr. 
Sammen med hovedforeningen skal vi have et møde med forsikringsselskabet for at få et tilbud på dæk-
ning af alle vor værdier. 
 

Gundsølille Idrætsforeningens Venner (GIV ) 
Igen i år har foreningen stillet hjælpere til GIV,s bankospil men det er svært at finde frivillige, så besty-
relsen 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, stævner, hjælpe-
trænerkurser 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 Sommerfe-
sten, 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.  
 

Gundsølillehallen a.m.b.a. 
Gundsølillehallen afholdt generalforsamling den 16. april 2012 
Poul Lamhauge deltog i generalforsamlingen, og stillede op og blev valgt ind i bestyrelsen. Udover Poul 
Lamhauge, er Leif Mikkelsen også i bestyrelsen. 
At Poul og Leif er i bestyrelsen, er slet ikke uvæsentligt for skytterne, da vi prøver at få indflydelse på det 
fremtidige ombygningsprojekt for hallen, så skytterne kan få en tilbygning, der kan betyde, at vi kan få 
flyttet vor skydebane op af kælderen. Samtidig arbejdes der på at etablere en 50 meter skydebane, der 
kan betyde, at man i Roskilde kommune kan afholde internationale skydestævner. Et projekt der arbej-
des meget på, og der er allerede afholdt flere møder med kommunen. 
Gundsølillehallen har i samarbejde med GSG & IF anskaffet en hjertestarter. Den er offentlig tilgængelig, 
når hallen er åben. 
Hjertestarteren er med DANSK tale, således at den er meget nem at bruge. Den fortæller trin for trin, 
hvordan man skal agere. 
 

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 for-
vente, at foreningens instruktører/træner var til stede. 
Vi har dog afholdt to træningssamlinger for foreningens børne- og juniorskytter 
Sidste træningsdag inden sommerferien var tirsdag den 26. juni 2012, og vi holdt lukket hele Juli måned. 
Efter sommerferien startede vi tirsdag den 7. august, og sommersæsonens sidste træningsdag var tirs-
dag den 11. september 2012.  
 

Kontingent 

Kontingentet til foreningen består af tre delkontingenter 
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Grundkontingent: 
Det årlige grundkontingent udgør 

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

Aktivitetskontingent vinter 
Udover grundkontingentet betales et beløb for vinteraktivitet oktober 2012 – april 2013 ( ca. 22 gange = 
en sæson),  der dækker forbrug af ammunition i forbindelse med træning. Beløbet for vinteren 2011/12 
udgør:  

Riffel: kr. 375,00  (1. januar - 18. marts kr. 190,00)  
Pistol: kr. 585,00 (1. januar - 18. marts kr. 290,00)  
Luftgevær: kr. 50,00  
Luftpistol. kr. 75,00   

Aktivitetskontingent sommer 

Udover grundkontingentet betales et beløb for sommeraktivitet april - september 2012 
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 patronen koster 205 kr. pr. æske 
/ 50 skud. 

Medlemmer med våbentilladelse, der selv køber ammunition, betaler ikke aktivitetskontingent. 
 

DDS 15m Ungdoms-DM for børn og juniorer 
Weekenden startede lørdag den 17. marts kl. 07.00, hvor bussen kørte mod Skydebanerne i Vingsted. 
DDS Roskilde havde bestilt en bus, der kunne tage 79 passagerer, og bussen var fyldt til bristepunktet 
med forventningsfulde skytter og hjælpere. 
Fra Gundsølille Skytteforening var der 10 børneskytter og to hjælpere. I alt deltog 11 skytter og tre hjæl-

pere i turen. 
Torsdagen før DM havde vi tyvstartet til 
turen. Alle skytter og forældre mødtes i 
skydekælderen til lidt mad og en snak om 
det praktiske i forbindelse med turen. 
Talen kom ind på skytternes 80/20 regel 
(80% hygge og 20% skydning), og det le-
vede børnene helt op til. Alle fortalte, at 
det havde været en rigtig god og hyggelig 
oplevelse og glædede sig allerede til næ-
ste gang, de skal af sted. 
Gundsølilles 11 børneskytter havde ingen 
medaljer med hjem, men modtog samlet 
6 pokaler for deres gode resultater i ho-
vedskydningen. 
Alle skytter, der havde skudt 2x200 point 

med salongevær kal.22, deltog i finalen, og her havde vi William med. Her er konkurrencen stor, så selv 
med 10x10 blev det ikke til en topplacering, men en 14. plads ud af 22 er et godt resultat, særligt taget i 
betragtning at William måtte løbe fra mesterskabsskydningen på luftbanen til finaleskydningen på 15 
meter salonbanen, der startede et par minutter efter, at William var kommet.  
William og Tommy deltog også i DM finalen på faldmål for BK skytter, og her skød William sig til en 3. 
plads og modtog et gavekort på 100 kr.  
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DDS er endnu ikke så seriøs med denne disciplin, at man uddeler guld, sølv og bronze medaljer til børne- 
og junior skytterne. Ærgerligt, da skytterne så ikke har et varigt minde om placeringen. 
Det var tre trætte hjælpere, der søndag aften kl. 19.15 gjorde status over weekendens 15 meter ung-
doms DM. 
 

DDS 50, 200 og 300m Ungdoms-DM i Vingsted 
Guld til Gundsølille skytte ved DM for ungdom 
Lørdag morgen den 8. september kl. 06.45 mødtes børne- og juniorskytterne fra Roskilde og omegn ved 
motellet i Roskilde. De skulle med bus til Vingsted for at deltage i De Danske Skytteforeningers (DDS) 
Ungdoms DM på distancerne 50, 200 og 300 meter. 
Fra Gundsølille Skytteforening deltog seks børneskytter, Stephanie Grundsøe, William Hanger, Kalle 
Preisler Mathiesen, Tommy Estrup Sørensen og Rasmus Hoffmann Sørensen og tre hjælpere Charlotte 
Grundsøe, Jørgen Sørensen og Jens Kristian Andreasen.  
Alle seks skytter var udtaget på DDS Roskildes landsdelshold på 50 eller 200 meter 

Bronzemedaljer til 200 meter holdet 
Gundsølilles 200 meter børnehold havde vundet 
divisionsturneringen og skulle deltage med et 
hold på fire skytter. 
Det var første gang Gundsølille Skytteforening 
havde et 200 meter børnehold med til DM, så det 
var spændende, om man kunne klare sig blandt 
de andre foreningshold fra hele landet. 
Deltagere på 200 meter holdet var Stephanie 
Grundsøe, Rasmus Hoffman Sørensen, William 
Hanger og Tommy Estrup Sørensen.  
Kl. 12.30 skulle holdet på skydebanen for at skyde 
hovedskydningen, og de skød så godt, at de blev 
nummer to med sammenlagt 588 point ud af 600 
mulige og kvalificerede sig derved til finalen.  
I finalen senere på dagen var nerverne på høj-
kant, og der var et par kiksere, der betød, at de 
rykkede en plads ned og blev nr. 3. 
Men ingen sure miner alle fire skytter var meget 
glade og stolte, da de sidst på lørdagen fik over-
rakt deres velfortjente bronzemedaljer. 

Guld til William Hanger 
Men weekenden var ikke slut endnu. Søndag 
skulle der skydes på 50 meter distancen.  
Her var der igen fine resultater. William Hanger 

skød 399 af 400 mulige og blev klassemester i BK3 klassen. 
Søndag eftermiddag deltog William i finalen, hvor alle skytter, der havde skudt 399 eller 400 point, skul-
le deltage. Her skød William 10 tiere og blev nummer 8. 
Eftermiddagen var lang, børnene ventede på, at de sidste skytter skulle blive færdige. Landsdelsholdet 
på 50 meter førte turneringen, og 200 meter landsdelsholdet lå på en tredje plads, så det var spænden-
de, om de beholdt deres placeringer. 
Endelig blev det tid til præmieoverrækkelse.  
200 meter landsdelsholdet besatte tredje pladsen, og skytterne på holdet skulle have overrakt en bron-
zemedalje. Fra Gundsølille Skytteforening deltog Stephanie Grundsøe, Kalle Preisler Mathiesen, Christof-
fer Kjerside Vinther, Rasmus Hoffmann Sørensen og Tommy Estrup Sørensen. 
Herefter blev William Hanger kaldt op for at få overrakt guldmedaljen som BK3 mester.  
William var også på DDS Roskildes 50 meter landsdelshold, der sammenlagt vandt guldmedalje. Så end-
nu en guldmedalje til William Hanger 
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Alle seks børn havde tilsammen 2 guldmedaljer, 9 bronzemedaljer, en stor pokal og tre små pokaler med 
hjem. 

o William Hanger, 2 guld, 1 bronzemedalje, 1 stor pokal og 1 lille pokal 
o Stephanie Grundsøe, 2 bronzemedaljer og 1 lille pokal 
o Tommy Estrup Sørensen, 2 bronzemedaljer og en lille pokal 
o Rasmus Hoffmann Sørensen, 2 bronzemedaljer 
o Christoffer Kjerside Winther, 1 bronzemedalje 
o Kalle Preisler Mathiesen, 1 bronzemedalje 

 

DDS Senior DM 
21.-23. september deltog 10 af foreningens voksne skytter i Senior DM i Vingsted. Også her blev der hentet medal-
jer med hjem. 
DDS Roskildes landsdelshold vandt guld på 300 meter distancen, og her deltog Helle Østergaard Mark og Marianne 
Lamhauge. 
 

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 BK-3 

 Guld - Stephanie Grundsøe   197/08 + 195/08 = 392/16 P 
50m Gevær - Mesterskab Klasse SEN-2 

 Sølv - Poul Lamhauge    193/02 + 187/07 = 380/09 p 
50m Gevær - Mesterskab Klasse SEN-3 

 Guld - Helle Østergaard Mark   192/07 + 189/06 = 381/13 p 

 Sølv - Marianne Lamhauge   176/02 + 184/06 = 368/08 
200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 

 Sølv - Tommy Estrup Sørensen   144/03 + 144/04 = 288/07 P 

 Bronze - Stephanie Grundsøe   140/02 + 145/02 = 285/04 P 
200m Gevær - Mesterskab klasse ÅK-1 

 Bronze - Helle Østergaard Mark   149/10 + 148/08 = 297/18 P 
 

 

Gundsø Cup 2013 

Skytternes årlige stævne blev som sædvanlig holdt den første uge i januar. 
Stævnet afholdtes over alle ugens syv dage, og særlig de fire sidste dage var godt besøgt. I alt blev der 
afviklet 285 skydninger foretaget af 122 skytter. Sidste år var der 198 skydninger, hvilket vil sige en 

fremgang på godt 40%. 
Årsagen til fremgangen er sandsynligvis, at 
vi i år har sendt mails til alle skytteforenin-
ger på Sjælland, og ikke kun vor egen DDS 
landsdel.  
Der skal uddeles 132 præmier fordelt på 35 
gavekort, 70 medaljer og 37 pokaler. BK og 
JUN får udleveret pokaler, de øvrige klasser 
får udleveret gavekort til skytteudstyr.com. 
Klassemestrene får udleveret guldmedalje, 
nr. 2 får sølvmedalje og nr. 3 bronzemedal-
je. 
En stor tak til bestyrelsen og de frivillige 
hjælpere der har gjort Gundsø Cup til en 
sportslig begivenhed, som vi kan være be-

http://www.skyttegraven.dk/Billeder/2013/2013_billeder_Gundsoecup/index.html
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kendt, uden dem var det ikke lykkedes at afvikle turneringen. Her tænkes ikke kun på den uvurderlige 
hjælp som banekommandører, skivetællere og registratorer 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 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 turneringen sjovere både for skytter og ledsagere.  
 
Medaljetager fra Gundsølille Skytteforening blev: 
Gevær, 15m. -Mesterskab BK-4 

 Bronze - Simon Ryttersgaard  193/06 + 189/03 = 382/9 p 

Gevær, 15m. -Mesterskab JUN-1 

 Sølv - William Hanger   197/09 + 196/03 = 393/12 p 

Gevær, 15m. -Mesterskab JUN-2 

 Guld - Rasmus Hoffmann Sørensen 194/03 + 197/07 = 391/10 p 

Gevær, 15m. -Mesterskab SEN2 

 Guld - Helle Østergaard Mark  185/02 + 192/03 = 377/05 p 

 Bronze - Poul Lamhauge  183/01 + 189/03 = 372/04P 

Gevær, 15m. -Mesterskab VET2 

 Guld - Jens Kristian Andreasen  196/03 + 195/05 = 391/09 p 

Gevær, 15m. -Mesterskab ÅKL-1 

 Guld - Lone Hoffmann   198/08 + 199/11 = 397/19 p 

 Bronze - Helle Jensen   197/10 + 198/12 = 197/19p 

Luftgevær, 15m. -Mesterskab BK-1 

 Sølv - Stephanie Grundsøe  199/05 + 200/08 = 399/13 p 

 Bronze - Emilie Ida G. Rasmussen 199/07 + 200/02 = 399/08 p 

Luftgevær, 15m. -Mesterskab JUN-2 

 Sølv - William Hanger   196/03 + 198/06 = 394/09 p 

Luftgevær, 15m. -Mesterskab SEN-2 

 Guld - Poul Lamhauge   178/02 + 186/01 = 364/03 p 

Luftgevær, 15m. -Mesterskab SEN-3 

 Guld - Helle Østergaard Mark  180/01 + 186/01 = 366/02 p 

 Sølv - Marianne Lamhauge  178/01 + 180/03 = 358/04 P 

 Bronze - Henning Sørensen  176/02 + 177/01 = 153/01 P 

Luftgevær, 15m. -Mesterskab VET-2 

 Guld - Jens Kristian Andreasen  198/01 + 195/01 = 393/02 p 

Luftgevær, 15m. -Mesterskab ÅKL-1 
 Guld - Helle Jensen   198/06 + 199/03 = 397/09 p 

Luftgevær, 15m. -Mesterskab ÅKL-2 
 Guld - Sanne Kjær   199/05 + 199/06 = 398/11 p 

 
 

DDS Roskildes landsdelsmesterskab 22., 25. & 26. august 
Det blev til flere medaljer, da Gundsølille skytterne deltog i DDS Roskildes landsdelsmesterskab. 
 

 Guldmedaljer 
o 50 meter landsdelsmester for BK skytter - Stephanie Grundsøe 
o 200 meter landsdelsmester for BK skytter - Tommy Sørensen 
o 200 meter landsdelsmester for ÅKL skytter - Helle Østergaard Mark 
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o 50 meter BK1 klassemester - Stephanie Grundsøe 
o 50 meter SEN 2 klassemester - Helle Østergaard Mark 
o 50 meter SEN 3 klassemester - Marianne Lamhauge 
o 200 meter BK klassemester - Tommy Estrup Sørensen 

 
 

 Sølvmedaljer 
o 50 meter BK2 - Christoffer Kjerside Vinther 
o 200 meter BK - Stephanie Grundsøe 
o 200 meter ÅKL1 - Helle Østergaard Mark 

 Herudover var der  ca. 10 hovedskydningspræmier 
 

Gundsølille luftfaldmålsstævne 19. februar 2012 
For andet år afviklede Gundsølille Skytteforening 10 meter faldmålsstævne.  
Gundsølille Skytteforening har en lille skydebane med seks standpladser, hvilket giver mulighed for, at 
der kan deltage 48 skytter. I år var der et deltagerantal på 34 skytter (32 fik registreret resultat), hvilket 
var en fremgang på 26% i forhold til stævnet i 2011, hvilket vi kun kan være tilfredse med. 

I BK, ÅKL/VET og UNG/SEN klasserne 
var der tilsammen 5 ledige pladser, 
og det må betragtes som nærmest 
udsolgt. I JUN klassen var der 7 ledi-
ge pladser, så her skal gøres en eks-
tra indsats for at få flere skytter med 
til stævnet. 
Ca 50% af skytterne var gengangere 
fra sidste år. Gengangerne besatte 
10 af de 16 finalepladser. Gundsølil-
les BK skytter deltog for første gang 
og besatte 2. og 3. pladsen i BK-
finalen. 
Et faldmålsstævne er på mange må-
der et mere socialt stævne end de 
traditionelle stævner. Det skyldes 
helt sikkert måden, det afvikles på, 

hvor man gør en klasse færdig med medaljeoverrækkelse, før næste klasse starter. Deltagerne kommer 
typisk i hold - enten som forening eller familie - og de skal skyde i flere klasser, så mange skytter er der, 
fra stævnet starter, til den sidste medalje er udleveret.  
I DDS taler vi tit om 80/20% reglen (80% hygge og 20% skydning), og det lever et faldmålsstævne helt op 
til. 
Man konkurrerer mod hinanden, men er også klar til at hjælpe konkurrenten, hvis de har et teknisk pro-
blem - det gælder helt sikkert om at vinde, men ikke for enhver pris. 
Når man - som foreningshjælper - har råbt "Lad, klar 3,2,1 skyd" 233 gange og været på banen fra kl. 
09.00 til 16.00 kan man godt mærke at, det har været en lang dag.  
Medaljetager i de forskellige klasser er: 
BK klassen: 
· Guld Laura Graversen....2011 = Bronze) 
· Sølv Tommy Sørensen 
· Bronze Emilie Ida Rasmussen 
JUN klassen: 
· Guld Christer Marnæs....(2011 = Guld) 
· Sølv Anna With....(2011 = Sølv i BK klassen) 
· Bronze Rasmus Bossen Tryk....(2011 = Bronze) 
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ÅKL/VET klassen: 
· Guld Allan Stryhn  
· Sølv Kaj Hansen.....(2011 = sølv) 
· Bronze Hans V. F. Sørensen  
UNG/SEN klassen: 
· Guld Line N. With....(2011 = Guld) 
· Sølv  Bjarne Veile....(2011 = Bronze) 
· Bronze Allan Hansen  
 

Fusion DGI/DDS 
Der er sket en historisk fusion mellem DGI, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og De Danske Skytte-
foreninger. 
De Danske Skytteforeninger og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger er pr. januar 2013 fusioneret til 
en ny idrætsorganisation med navnet: ”DGI”. Skydeaktiviteter varetages af DGI skydning. 
Samtidig er foreningen ”Skydebaneforeningen Danmark” etableret. Denne nye forening rummer Vings-
ted Skydebaner og Skyttebutikken 

Skydebaneforeningen Danmark sam-
ler alt det skydebanefaglige i en for-
ening, som alle skytteforeninger un-
der DGI Skydning automatisk bliver 
medlem af. Størstedelen af DDS’ 
nuværende egenkapital bliver ført 
over i foreningen, og det bliver frem-
over her foreningerne skal søge råd-
givning og støtte i forhold til udvik-

lingen af deres skydebaner. 
Den får ansvaret for det praktiske omkring selve skydebanerne, det vil sige rådgivning, lån/tilskud til 
skytteforeningerne og udvikling af Vingsted Skydebaner. Skyttebutikken vil også være en del af forenin-
gen.  
Foreningen skal have generalforsamling hvert år, hvor alle medlemsforeningerne har ret til at deltage. 
Ledelsen af Skydebaneforeningen Danmark kommer til at blive udgjort af fem personer: Tre udpeget af 
Landsudvalget for skydning, én udpeget af DGI’s hovedbestyrelse og generalforsamlingen. 
 
I DDS Roskilde blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling onsdag den 28. november, hvor det 
blev besluttet, at DDS Roskildes delegerede skulle stemme imod fusionen. 
Som I sikkert ved, har DGI Roskilde og DIG Vestsjælland besluttet en fusion, hvilket vil betyde, at DDS 
Roskilde og Vestsjælland også bliver fusioneret. Vi er mange, der ikke er så glade for fusionen,  da det 
bliver en stor landsdel arealmæssigt og dermed ødelæggende for nærdemokratiet.  
Landsdelene har et år til at få deres fusion med DGI landsdelen på plads 
 

Afslutning 

Da vi udarbejdede denne årsberetningt, har vi set på, hvor mange aktiviteter der har været i Skytteafde-
lingen 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 behjælpelig 
med at skabe et godt og indholdsrig medlemsmøde den 16. februar; kommentér, hvad der her er frem-
lagt; fremsæt jeres synspunkter; lad os få en debat i gang, så den kommende 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 

 
 

  


