Aktivitetskalender
vinter 2017/2018
Ændringer kan forekomme

Træningen i Gundsølillehallen starter mandag, den 25. september
2017. (tirsdagstræningen starter 26. september 2017)
Træningstider – se bagsiden

I skolernes efterårsferien (uge 42) er der lukket i skydekælderen
Klubben er lukket for træning fra den 16. - 22. oktober 2017
Juleferie
Der er lukket fra fredag den 15. december 2017.
Første træningsdag i 2018 er mandag den 15. januar.
GundsøCup - geværstævne. 8.- 14. januar 2018
Vores egne geværskytter opfordres til at skyde på deres normale
skydeaften mandag/tirsdag, så der er flere ledige skydetider til vores
"gæster" resten af ugen.
Gundsølille Open - EM udtagelsesstævne, på 10 meter luft.
19.- 21. januar 2018
Stævnet udvalgt til at være en del af EM udtagelse 2018 for pistol og
riffelskytter.
15m Landsdelsmesterskaber, DGI Midt- og Vestsjælland
Pistol - Uge ?
Riffel - Uge ?
Roskilde Idrætsfest - fredag den 26. januar 2018
Idrætsfesten er en årlig tilbagevendende begivenhed.
Festen afholdes i et samarbejde mellem (Roskilde Kommune måske),
Roskilde Kongres- og Idrætscenter og Roskilde Idrætsunion.
En række sponsorer støtter idrætsfesten, som er velbesøgt af omkring
450 - 500 gæster.
Idrætsfesten har bl.a. til formål at hædre idrætsudøvere og hold fra
Roskilde, der er danske mestre (DM), samt medaljetagere ved nordiske,
europæiske- og verdensmesterskaber.
Fastelavnsskydning - Mandag, den 12. februar 2018 kl. 18:30
Vi skyder tønderne ned. Tønderne bliver ophængt i nogle tykke tov,
som så skal skydes over. Der skydes efter tur, og der er en børnetønde
og en voksentønde. Forældre og søskende er meget velkomne til at
deltage.

Skytternes Årsmøde (generalforsamling)- torsdag, den 15. februar
2018
Vi mødes kl. 19.00 for at høre/debattere årets beretning,
diskutere/stemme om indkomne forslag, vælge bestyrelsen for den
kommende periode m.m. Forældre til børn er velkommen til at deltage.
Vinterferie i uge 8.
Klubben er lukket for træning fra den 19. - 25. februar 2018
GSG&IF generalforsamling - dato ikke planlagt
Vi mødes for at høre/debattere årets beretning, diskutere/stemme om
indkomne forslag, vælge bestyrelsen for den kommende periode m.m.
15m DM i Vingsted
23. – 25. marts 2018
16. – 18. marts 2018
06. – 08. april 2018

BK/JUN
PISTOL
UNG/SEN

Gundsølille Skytternes Idrætsfest - Dato ikke planlagt
Det er dagen, hvor vi fejrer de medlemmer, der i årets løb - 1. april
2016 - 8. april 2018 - har vundet medaljer ved:
 Danmarksmesterskaberne i DGI Skydningen og Dansk Skytte
Union.
 Nordiske og andre internationale medaljer.
 Guldmedaljer ved landsdelsmesterskaberne i DGI Skydning.
Det er også her vi uddeler medaljer til de medlemmer der har deltaget i
"Klubmesterskabet" og som har vundet Guld, Sølv og Bronze.
En hyggelig aften med sodavand, varm chokolade, kaffe og kage.
Og selvfølgelig konkurrenceskydning mod "sjove" skiver.
Tag familien med (bedsteforældre, forældre, søskende, børn m.m.)
Til DGI Midt- og Vestsjællands 15m turnering i vinterhalvåret
2017/2018 er følgende hold tilmeldt.:
Cal. 22.:
 Gevær - 1 BK, 1 ÅKL, 1 stilling
 Pistol - 1 standard 1H
Luft.:
 Gevær - 1 BK, 1 ÅKL, 1 stilling
 Pistol - 1 standard 1H

Træning for alle (ikke pistol)
mandag fra 17.30 til kl. 19.30
Selvhjulpne skytter & pistol
(Skytterne har selv våben og ammunition)
tirsdag fra 19.00 til kl. 21.00

De voksne - der selv har våben og ammunition - har
mulighed for at træne udenfor ovennævnte tidsrum.
Hvilket kræver nøgle og kode til kælderen.

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