
 

Gundsølille Skytteforening 
St. Valbyvej 248, Gundsølille, 4000 Roskilde 

 4678 9455 - mail@skyttegraven.dk 

www.skyttegraven.dk 

Udvalg under Gundsølille Skytte Gymnastik og Idrætsforening 

 

 
 
Klasselæreren for 5. klassen 
 
 
 
 
 
 

Gundsølille, den 19. august 2016 
 
 
 
Skoleskydning i Gundsølille Skytteforening 
 
 
Dansk Skole Idræt har tidligere fremsendt materiale til skolerne vedrørende Skoleskydning for 5. klasser. 
Gundsølille Skytteforening vil gerne "slå" et ekstra slag for dette gode initiativ. 
 
Skoleskydningen er et samarbejde mellem Dansk Skoleidræt og De Danske Skytteforeninger og er et tilbud til 
alle landets 5. klasser. Skoleskydningen startede i 1995, og de seneste år har deltagerantallet ligget på omkring 
8000 deltagende elever fra hele Danmark. 
 
Skoleskydningen er en turnering, hvor hele klassen kan deltage. Eleverne deles op i hold á fire. Den indledende 
træningsrunde afvikles i august, september og oktober og foregår i Gundsølille Skytteforening. De 20 bedste 
hold i landsdelen DGI Midt- og Vestsjælland går videre til en landsdelsfinale, der afvikles lørdag den 19. 
november 2016 med medaljer til de tre bedste hold, samt deltagelse i landsfinalen. 
Lørdag 26. november 2016 er der landsfinale hos DGI i Vingsted nær Vejle, og her deltager de to bedste hold 
fra de 14 landsdele (DGI Midt- og Vestsjælland har tre hold med).  
Til de fem bedste hold i landsfinalen er der pengepræmier på 8.000 kr., 5.000 kr., 3.000 kr., 1.500 kr. og 1.500 
kr. Beløbet går til klassekassen. 
 
Jeg vil ikke undlade at fortælle, at fire skytter fra Gundsølille SG&IF, der startede med skydning i forbindelse 
med skoleskydning for 5. klasser, i 2014 blev danmarksmestre for hold på 15 meter distancen. De blev ikke 
alene danmarksmestre, men blev det med dansk rekord, hvor de samlet skød 1600 point ud af 1600 mulige, en 
rekord der ikke kan slås, men kun tangeres. De fire skytter kom fra Jyllinge Skole og Lindebjergskolen. 
 
Læs mere i vedlagte materiale. Har I brug for flere eksemplarer, kan de rekvireres hos undertegnede.  
 
Gundsølille Skytteforening vil gerne tilbyde skolen at afvikle skydningen i klassens idrætstime. Hvis det har 
interesse, kan undertegnede kontaktes på mobil tlf. 2119 4802 eller jens@skyttegraven.dk.  
Yderligere oplysning kan hentes på foreningens hjemmeside www.skyttegraven.dk eller 
www.skoleskydning.dk. 
 
 
 
 
På foreningens vegne 
Jens Kristian Andreasen 
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