
 

GundsøCup 
15m cal.22 og luftgeværstævne 

9. – 15. januar 2017 



Gundsø Cup det årlige cal.22 og luftgeværstævne i Gundsølille SG&IF 

 

Før stævnet 

Foreningens årlige geværstævne er et af de mest besøgte stævner i DGI 
Midt- og Vestsjællands landdelsområde i vinter sæsonen.  

Som det første – og indtil nu det eneste – stævne, afvikles stævnet over 
alle ugens syv dage, hvilket giver skytterne mulighed for, at finde den dag 
der passer dem bedst. Samtidig giver det foreningerne mulighed for, at 
bruge en ”træningsaften” på et stævne.  

Et stævne af denne karakter kræver også noget af foreningens instruktører, 
træner og øvrige frivillige hjælpere. 

Stævnet skal gøres klar, der skal trykkes pjecer, plakater og øvrigt pr-
materiale, og materialet skal udsendes med post til ca. 40 foreninger. 
Herudover skal det sendes elektronisk til de øvrige foreninger i Danmark. 

Hjemmesiden samt stævnecomputerne, banerne og skiver, skal gøres klar 
og tilrettes til dette års stævne. Ja der er meget forberedelse der kræver 
mange timer af foreningens bestyrelse og frivillige hjælpere. 
 

Under stævnet 

Selve stævnet er delt op i tre faser.  

Første fase er mandag og tirsdag hvor foreningens medlemmer deltager i 
stævnet. Her forventer vi alle foreningens medlemmer deltager. Hvis et 
medlem er forhindret en af de to dage kan man dog deltage en af de øvrige 
dage. 

Anden fase er mandag til fredag der afvikles fra kl. 18.00-22.00 og tredje 
fase er lørdag til søndag fra kl. 09.00 – 16.00. 

Det kan nok ikke komme bag på nogen, at der til et sådan stævne skal 
bruge mange hjælpere. Der skal til stadighed være en banekommandør når 
der skydes på banerne, der skal tælles skiver, når skytterne kommer skal 
de modtages i klublokalet, hjemmesiden skal med jævne mellemrum 
opdateres og der skal ”kræses” for stævnets deltager med kaffe, kakao, 
the, og øvrige drikkevarer men ikke mindst skal der være rigeligt af 
hjemmebagt kage. Når skydedagen er omme skal banerne og klublokalet 
gøres klar til næste dage (rengøring m.m.) 

 

 

 

 
 



Efter stævnet 

Når stævnet er ”overstået” kan man nok forestille sig at banerne er blevet 
lidt ”slidte” så de skal renoveres så de igen kan bruges til træning. Nu skal 
der indkøbes gavekort, pokaler m.m. der skal uddeles til de skytter der har 
gjort sig fortjent hertil. Bestyrelsen skal mødes for at evaluerer på stævnet 
– holdt budgettet? var der hjælpere nok? hvad kan gøres bedre? Ja 
spørgsmålene kan være mange. 

 

Hvordan kan du hjælpe under stævnet 

Som tidligere nævnt, er der meget der skal klargøres før og under stævnet, 
og du kan som medlem og eller forældre hjælpe til i det omfang du har lyst 
og tid hertil.  
Skiver skal bundtes, der skal bages kage til syv dage, der skal tælles skiver 
(med maskine), hjælpe når vore børn skal skyde, sørge for frokost til 
hjælperne lørdag, søndag og meget mere. 

Her er det vi har brug for dig.  

Hvis du har lyst til at f.eks. bage en kage eller hjælpe til på andre områder 
kan du henvende dig til den stævneansvarlige - som i år er Jens Kristian 
Andreasen eller skrive dig på vagtplanen der hænger på opslagstavlen. 
 

Sådan et stævne er jo ikke gratis 

Til daglig har vi nogle firmaer og foreninger der på forskellige måder gør 
det lettere for foreningen at tilbyde nogle gode aktiviteter og forhold til vore 
skytter. De firmaer støtter også Gundsø Cup 2016. 

Vore sponsorer støtter skydning som idræt og du kan hjælpe os ved at 
bruge dem så vi også fremover kan få gavn af deres støtte.  
Vore sponsorer kan ses på foreningens hjemmeside. 

Når du eller dit firma planlægger næste års budget og kommer til posten 
”Sponsering” så husk at når man støtter Gundsølille Skytteforening støtter 
man en idræt for hele familien. 
 

Hvor får jeg mere at vide om stævnet? 

Der er udarbejdet en pjece der beskriver hvordan stævnet afvikles.  
Denne pjece ligger i klublokalet.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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