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Starten
I året 1865 stiftedes 2. kreds skytteforening.
2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse,
Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup.
I 1909 blev der anlagt skydebane sydvest for gravhøjen, på nuværende Gundsø
kommunes gård, hvor Lindebjergskolen og Gundsølillehallen nu ligger. Standpladsen
blev anlagt på Københavns vandforsynings areal, hvor nu renseanlægget ligger.
Skydningen foregik med 11 m/m Remington rifler. Afstanden fra standpladsen og til
skiverne var 400 alen. Endvidere skød man også med 8 m/m rifler, og salonrifler om
vinteren i forsamlingshuset.
1916 var jubilæumsår. De 50 år blev fejret
med 2 dages skydning, præmieuddeling og
fællesspisning i Gundsølille forsamlingshus
samt efterfølgende bal, det blev fejret den
24. og 25. juni. Kap- og præmieskydning
blev afholdt 2. påskedag og igen om
efteråret på 15 m i forsamlingshuset, om
foråret på 50 m banen og om sommeren på
200 m, sådan foregik det år efter år.
1931 anlagde man en 50 m salonbane på Kirkerupvej 4. Her skød man på livet løs
indtil 12. juni 1940. Den 13. juni skulle alle rifler og ammunition afleveres til politiet.
Herefter anskaffede foreningen luftbøsser og skydningen fortsatte på 15 m i
forsamlingshuset. Kapskydningen i amtet foregik også med luftbøsser i hotel Roars
kælder i Roskilde. Det samlede mange skytter, men alle var dog enige om, at der
alligevel var forskel på et ”fu” og et knald.
Den 5. november 1945 fik foreningen alle sine geværer tilbage og den 16. januar
1946 fik foreningen tilbudt en 200 m skydebane i Gerdrup. Den blev indviet ved 2.
kreds 80 årige jubilæum, hvilket var forrykket 1 år. Amtsskydningen på 200 m
foregik i Herthadalen.
Ligeså var fugleskydningen om efteråret på forsamlingenshusets parkeringsplads
også en tradition.
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Skydning er vel ikke så svær?
Man skyder ganske enkelt, til man har ramt plet, og så fortsætter man naturligvis på
samme måde”. Dette lyder både enkelt og logisk, man spørgsmålet om, på hvilken
måde man fortsætter, står dog tilbage. I daglig-sproget hedder det, at teori er ét og
praksis noget andet. Dette gælder ikke for nutidens skyde-uddannelse. Tværtimod
skal her teori og praksis på alle trin nøje supplere hinanden for at gå op i en højere
enhed
En skyttes uddannelse hører aldrig op. Han er
aldrig udlært og allermindst i dag, hvor nyt og
gammelt brydes som aldrig før. Skydningens
principper tages tid til anden op til revision og
må fornyes i trit med udviklingen såvel
herhjemme som ude."
Tidligere fik de fleste den første kontakt med
skydning under aftjening af værnepligt. I dag
gives denne mulighed kun til et fåtal. Du må
derfor selv tage kontakten og lære og dyrke skydning gennem medlemskab i en
skytteforening.
Skydning udmærker sig blandt andet ved at være en af de få idrætsgrene, hvor hele
familien kan deltage - uanset alder, handikap og færdighed.
Børn og unge starter som riffel- skytter i foreningen. Efter et år på riffelbanen kan
unge over 15 evt. godkendes til at skyde pistol.
Du kan gå lige ind fra gaden og deltage. Det
kræver hverken færdigheder, talent, kondition,
specielt tøj eller udstyr. Riffel eller pistol låner
du i skytteforeningen.
Du kan "nøjes" med at træne i din forening.
Der er ikke noget krav om deltagelse i stævner
eller konkurrencer.
Vi vil være glade, hvis du vil prøve at få nogle
af dine venner med til skydning. Det kan jo være, at det også er noget for dem. De
første par gange kan man få lov til at prøve uden at melde sig ind, så det er muligt at
finde ud af, om det er noget af interesse.
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Lidt om Gundsølille Skytteforenings mål og aktiviteter
Foreningens målsætning er - med sportsskydning som udgangspunkt - at fremme et
aktivt foreningsliv hvor alle kan deltage, uanset om man ønsker at dyrke
sportsskydning på hobbyniveau eller som konkurrenceskytte.
Foreningen er aktiv indenfor både riffel og
pistolskydning og har i mange år opnået
gode resultater indenfor disse grene af
skydesporten. Der er mulighed for at skyde
både luftgevær, salonriffel, luftpistol og
kaliber .22 pistol.
Vi har også tid til det ”sjove” vi afholder
fugleskydning, fastelavnsskydning,
juleskydning med gløgg og æbleskiver,
deltager i de to årlige danmarksmesterskaber og ikke mindst deltager i
sommerfesten i Ågerup hvor skydeteltet er et stort trækplaster.

Lidt om vores faciliteter
Vi holder til i ”kælderen” under Gundsølillehallen hvor vort klublokale og baneanlæg
er beliggende. Her har seks 10/15 meter baner. Her kan du i hyggelige omgivelser
nyde en kop kaffe, kakao, øl, sodavand der kan købes til rimelige priser.
Der er intet til hinder for at medbringe
familiemedlemmer, så de også kan få et indtryk af
hvad man foretager sig i en skytteforening.
Der vil som regel være mulighed for at få hjælp og
instruktion i klubben. Vi har et stort antal uddannede
skyde instruktører og næsten uanset hvornår man
kommer, vil der altid være erfarne skytter til stede,
som kan komme med gode råd og vejledning. Som
helt ny skytte er det yderst vigtigt at man får en
ordentlig introduktion til skydesporten - ikke mindst
af sikkerhedsmæssige årsager.
Og modsat de fleste andre sportsgrene, skal du ikke købe tøj og udstyr:
Du kan gå lige ind fra gaden i dit almindelige tøj – og foreningen låner dig – det
nødvendige udstyr samt gevær eller pistol.
Foreningen har klubvåben til både højre og venstre hånede.
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Øvrige oplysninger
Medlemskabet giver mulighed for deltagelse i skydninger arrangeret af De Danske
Skytteforeninger og DSkyU samt foreninger under disse.
Gundsølille Skytteforening deltager i størst muligt omfang med både børne- og
seniorhold samt individuelt i DDS Roskilde stævner og i omliggende foreningers
stævner.
Som medlem kan man gratis låne foreningens våben til skydning på foreningens
baner.

Træningstider
Mandage og tirsdage i vinterhalvåret (september – marts) holder Gundsølille
Skytteforening til på skydebanen i kælderen under Gundsølillehallen St. Valbyvej
248A Gundsølille 4000 Roskilde.
Alle geværskytter kan træne mandag 18.00 til kl. 20.00 , tirsdag fra kl. 18.30 til kl.
20.30 træner de voksne - selvhjulpne - skytter og "nye" pistolskytter efter aftale.
Skytter med egne våben og ammunition kan ansøge om at får udleveret en nøgle til
skydebanen så de har mulighed for, at træne når de ønsker det.
Tirsdage i sommerhalvåret (april – september) træner vi udendørs - på Skydebane
Vest5 - med gevær på 50 & 200 meter.

Kontingent Vinter:
15. september 2013 - 22. marts 2015.
Børn kr. 720,00 voksne kr. 920,00.
Inkluderet i kontingentet er to klippekort med i alt 20 klip. (værdi 320 kr.)
Hver klip dækker en cal.22 serie på ca. 25 skud. Kortet skal bruges ved træning og
stævner i perioden
Ubrugte klip refunderes ikke.
Når de 20 klip er brugt, kan ekstra klippekort med 10 klip købes for kr. 160,00. Her
refunderes ubrugte klip, eller de kan overføres til sommeraktiviteten.
Skytter der selv har våben og ammunition betaler "kun" et grundkontingentet på
600,00 kr.
Familiekontingent: kr. 1.075,00.
Gælder en voksen og et barn
For efterfølgende voksen betales kr. 275,00
For efterfølgende barn under 18 år betales kr. 175,00
Inkluderet i kontingentet er to klippekort med i alt 20 klip. Ubrugte klip refunderes
ikke. Når de 20 klip er brugt, kan ekstra klippekort med 10 klip købes for kr. 160,00.
Her refunderes ubrugte klip, eller de kan overføres til sommeraktiviteten
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Ryge-politik
Gundsølillehallen er røgfrit område. Det gælder også stævner, hvor børneskytter
deltager.

Forældre & pensionister søges
Vi vil meget gerne engagere flere forældre samt pensionister i klubbens arbejde, så
vi kan få gang i mere stævne-deltagelse og klubliv. Har du lyst til at give en hånd
med - stor eller lille, så snak med lederne på træningsaftenerne.

Er du vores nye sponsor?
Det er nu muligt for et firma i vores lokalområde at blive vores sponsor vedr.
præmier og ungdomsarbejde. Er dit firma interesseret hører vi meget gerne fra dig,
se Kontakt

Kontakt
Jens Kristian Andreasen
Tlf. 21194802
Mail: jens@skyttegraven.dk
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Formand.: Jens Kristian Andreasen. Tlf. 2119 4802
E-mail: jens@skyttegraven.dk
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