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Formandens beretning       

Årsberetning GSG&IF 
Generalforsamlingen 21. marts 2018 
Som formand for GSG&IF, vil jeg hermed komme med kortfattet årsberet-
ning for 2017; 
 
Jeg vil gerne starte med at takke alle trænere, ledere og andre frivillige der 
hjælper til når det kræves, dette gælder også alle som giver en hånd med 
hos Idrætstanken, GIV, til sommerfesten, Eat Beer men også til alle jer som 
er medlemmer, uden alle jeres bidrag ville GSG&IF slet ikke være til, på sam-
me gode måde som den er i dag. 
 
Og vi har faktisk rigtig meget at glæde os over, når vi skal kikke på 2017. 
Først og fremmest så er Idrætsforeningen, samlet gået frem med 179 med-
lemmer! og vi er faktisk i talende stund over 1000 medlemmer i GSG&IF. 
ved udgangen af 2015 var vi nede på 715 medlemmer, så ingen tvivl om at 
vi kan glæde os over den markante fremgang som der er af medlemmer i 
GSG&IF. 
 
Medlemstallet udgjorde pr. 31.12.2017 i alt 979 medlemmer, d.v.s en frem-
gang på 179 medlemmer i forhold til året før. Medlemsfremgangen skyldes 
hovedsageligt oprettelse af vores nye Fitnessafdeling. 
Vores unge medlemmer under 25 år udgør 465 mod 463 i 2016.  
Antal voksne medlemmer er 514 medlemmer mod 337 i 2016. 
 
Det er dejligt at vi bliver mange nye medlemmer og det er min opfattelse at 
vi kunne være endnu flere medlemmer, hvis vi havde mulighed for at tilbyde 
endnu flere træningstider, specielt om vinteren beder både håndbold, fod-
bold, gymnastik om mere tid i hallen, samt skydning afholder med stor suc-
ces store stævner inde i hallen. Vi kan også fortsat takke bordtennis for at 
acceptere at bruge festlokalerne til deres spillested, også selv om det ikke er 
100% optimalt for dem. 
 
For at øge muligheden for at alle underafdelinger kan tilbyde optimale træ-
ningsforhold, så arbejder GSG&IF på at få en kunststofbane placeret der 
hvor vi i dag har en grusbane, netop for at skaffe mere haltid til andre un-
derafdelinger i GSG&IF, men vi samarbejder også fortsat med Gundsølillehal-
len for at få dem til at udvide hallen til de behov som vi har.  
 
Fælles arrangementer: 
Vores madbod ”Eat Beer” var i 2017 på Roskilde Festivalen og var igen en 
succes. Festivalen gav i alt et overskud på kr. 329.626,92 hvoraf kr. 
150.000,00 er blevet fordelt mellem de afdelinger, som var aktive på festiva-
len.  
 Eat Beer er et super vigtigt bidrag til GSG&IF, at der er så mange frivillige 
som ofre deres egen tid på at sikre at Eat Beer bliver en succes, er ganske 
rørende! Eat Beer er med til at give glæde til alle medlemmer i GSG&IF, der-
for vil jeg også nævne at man også i 2018 kan finde Eat Beer på Roskilde 
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festivalen og allerede nu kan tilmelde sig som frivillig via sine respektive 
underafdelinger eller via GSG&Ifs hjemmeside. 
HUSK at du selv modtager en fribillet til Roskilde Festivalen for dit arbejde 
og du hjælper samtidig din afdeling med større tilskud af det indtjente. 
 
Sommerfesten, stor tak til Sommerfest udvalget og de andre frivillige som 
sørgede for at vi igen i år kunne hygge og feste sammen på sportspladsen i 
Ågerup, fodbold havde i 2017 arrangeret kamp også om torsdagen, hvilket 
synligt gav flere mennesker på pladsen, jeg ved at der følges op på dette 
og vi holder dialogen med sommerfest udvalget om at vi får gjort opmærk-
som på alle vores gode tilbud i GSG&IF til festen så de personer som endnu 
ikke er medlem hos os kan blive det. 
 
Fastelavn, igen blev Gundsølillehallen fyldt med glade børn som var klædt 
ud, og enkelte voksne,  
Jeg vil ligeledes nævne at vi også har afholdt Kidz sport i Gundsølillehallen, 
hvor vi blandt andet fik hædret en af vores egne nye skytter og både skyd-
ning, håndbold og fodbold har afholdt flotte stævner med røg/damp. 
 
Vi vil gerne være flere og vi vil gerne have flere som hjælper frivilligt 
Endvidere er der afsat kr. 20.000,00 til et fælles værge arrangement i 
Idrætsforeningen. 
her ønsker vi både at hverve endnu flere medlemmer men vi ønsker specielt 
også at hverve frivillige. Os der er frivillige i dag, kender til den glæde det 
er, at se andre nyde fællesskabet, hvor man ved at man havde en del af 
ansvaret for at dette kunne lade sig gøre og trænerne ved at se smilet i 
øjnene på de udøvere som lykkes med deres foretagende. Vi vil meget ger-
ne give andre som ikke har oplevet dette endnu samme mulighed. Du behø-
ver ikke binde dig til træner eller bestyrelsesposter, hvis du bare føler du 
kan hjælpe til med at flytte nogle ting til fester eller lign., så sig til, vi har 
altid noget du kan hjælpe med! 
 
Kunne du tænke dig en løbeklub? 
Der har været et par stykker som i 2017 har givet udtryk for at de godt 
kunne tænke sig, at der var en løbeklub i GSG&IF, dette har jeg ikke glemt, 
så skulle du være en af dem som kunne tænke sig dette så kontakt under-
tegnede, så vi kan se om der er grundlag for dette. 
 
Johnny Magnussen 
Formand for GSG&IF 
Mobil:   29 700 000 

Formandens beretning       

Seneste: 
På generalforsamlingen den 21. marts var der genvalg til alle poster, og bå-
de beretning, regnskab og budget blev godkendt med bifald fra de fremmød-
te medlemmer. Ligeledes blev der sagt tak til de afgående afd.formænd og 
velkommen til de nye 
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Eat Beer 2018 
 

Så nærmer festivaltiden sig, og det er nu, du kan melde dig til GSG&IF’s 
madbod: Eat Beer. 
Eat Beer har gennem mange år skaffet mange tusind kroner til foreningen, 
der er blevet brugt til mange formål som anskaffelser, etablering af fitness 
center, nedsættelser af kontingent, stævnebetaling og meget mere. 
Boden vil i år fortsæt være på 
campingområdet, men bliver ryk-
ket, da der kommer et nyt han-
delsområde ved siden af de skater
-ramper der er nu.  
Vi skal bemande boden fra fredag 
aften den 29. juni til søndag 
den 8. juli og har fået tilladelse til 
129 medarbejdere. Så hvis du er 
frisk på 32 timers vagt (standard for alle madboder på campingområdet) så 
har du nu chancen for at være del af en hyggelig bod i år.  
 
I år prøver vi noget nyt. De 32 timer fordeles på 3 vagter á 10 timer. Det 
giver egentlig kun 30 timer. Men på din første vagt skal du møde 30 min. 
før, til et lille infomøde, hvor vi vil fortælle om de nye tiltag vi har lavet. Der 
er ikke mange.  
På de to næste vagter, skal du møde 15 min. før og du skal regne med, at 
være der 15 min. efter.  
Dvs. er din vagt fra 8 - 18, så møder du 07:45 og kan ikke regne med at gå 
før 18:15. Dermed mener vi, at vi kan sikre en bedre overlevering ved vagt-
skifte.  På den måde kommer du op på de 32 timer, selvom det kun er 3 
vagter. 
Vagter a’ 10 timer kan starte kl. 6, 8, 12, 18 eller 24, men mere herom se-
nere. 
 
Igen i år kan vi også benytte unge på 15-18 år, dog kun 10 % af den samle-
de bemanding. (NB: sidste år blev de unges pladser udsolgt meget hurtigt, 
så send tilmelding så hurtigt som muligt!).   
Medarbejdere over 65 kan nøjes med 24 timers vagt, som så fordeles på 2 
vagter á 10 timer + 30 min. før første vagt + 15 før og efter den anden 
vagt.  
 
I år bliver der også ændringer i forhold til vagtlederne.  
I midten af april/start maj, får vagtlederne besked om, hvornår der bliver 
åbnet for deres vagter. Så skal de gå ind og vælge vagter efter ”først til 
mølleprincippet”.  
Vagterne for ledere kommer til at være fra kl. 08-18, 18-04, 22-08. Dog 
med mødetider som beskrevet ovenfor.  
SÅ - har du lyst til at være vagtleder i år, skal du skrive det i din tilmelding 
inklusive information om tidligere års erfaring som vagtleder og andre lig-



 5 

Eat Beer 2018 
nende erfaringer. Herefter udvælger vi 
de mest kompetente, og vi satser på 
at have vagtlederne på plads den 10. 
april.  
 
Tilmelding foregår på en af 2 følgende 
måder: 
Hvis du i 2015-2017 har været frivillig 
på Roskilde Festival (ikke nødvendigvis 
hos Eat Beer), findes dine data på fri-
villig-systemet hos Roskilde Festival. 
Så går du først ind på https://people-

m.roskilde-festival.dk/, indtast din mailadresse samt det password, du an-
vendte forrige gang (et nyt kan bestilles, hvis det er glemt), gå ind på: Redi-
ger min profil og tjek dine informationer. Hvis der er rettelser skal der ne-
derst på skemaet vælges Gem ændringer. 
Hvis du ikke har været frivillig på Roskilde Festival i denne periode, skal du 
oprette dine informationer på denne side: https://people-vol.roskilde-
festival.dk/bliv-frivillig/ 
 
Dernæst skal du både som ny og tidligere medhjælper sende en mail 
til festival@gsgif.dk, hvori du skriver: 
Mailadresse og navn samt – hvis du er er under 18 – din fødselsdato 
Hvis du enten er medlem eller i lige linje er i familie med et medlem af 

GSG&IF (idrætsforeningen), skal du angive hvilken afdeling og evt. hvil-
ket medlem, du er tilknyttet via. Så er du med til at øge afdelingens an-
del af et evt. overskud på festivalarbejdet. 

Om du ønsker plads på medarbejdercamping 
Medarbejder-camping er et lidt mere roligt område ca. 5 minutters gang 
fra det øvrige campingområde med garanteret varmt vand. Hvis du øn-
sker at bo på medarbejder-campingen skal der bestilles et specielt arm-
bånd til dig. Prisen vil sandsynligvis være på niveau med sidste år, kr. 
200,-, som vi bestiller til dig.   

Om du ønsker at være vagtleder.  
 

Når vi modtager din mail, registrerer vi dig 
som aktiv hos Eat Beer og du får en be-
kræftelse, eller information om venteliste. 
Ligesom sidste år har festivalen besluttet, 
at samtlige medhjælpere skal afhente deres 
armbånd personligt hos Check-in mod frem-
visning af personlig ID samt et medarbej-
derbevis (sendes fra os senere) 
 
Vi glæder os til at se jer igen. 
Eat Beer / Henriette og Linda.  

https://people-m.roskilde-festival.dk/
https://people-m.roskilde-festival.dk/
https://people-vol.roskilde-festival.dk/bliv-frivillig/
https://people-vol.roskilde-festival.dk/bliv-frivillig/
mailto:festival@gsgif.dk
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Behov for nye kræfter 
Ved udgangen af denne sæson siger vi desværre farvel til nogle af 
vores dygtige og engagerede trænere. 
Vi har derfor behov for nye kræfter, så hvis du går med en in-
struktørambition i maven eller kender nogen, som kunne tænke sig at 
træne et hold, så kontakt os meget gerne. Både Tøzesjov, Ramas-
jang, Hip Hop for børn samt Pilates eller måske noget helt femte 
kunne være muligheder for at leve din drøm ud. 

Vi tilbyder kurser og efteruddannelse igennem DGI. Så kom og vær 
med i et godt og supersjovt samarbejde på kryds og tværs. 

Så .... Meld dig – eller en ven/veninde - på banen, og tag fat i vores 
formand Kathrin Kaiser på tlf.: 27 49 23 03. Vi – og ikke mindst vores 
gymnaster, vil glæde os til at lære dig at kende!  

Gymnastik 
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Åben jul 23. dec. 

 

For 2 .gang afholdte vi et juleaften-
arrangement. Denne gang var det i sogne-
gården. Vi startede med en gudstjeneste i 
kirken. Bagefter var der julemiddag i sogne-
gården hvor ikke mindre end 81 deltog.  
MENY i Himmelev havde leveret maden og 
der manglede absolut intet. 
Da alle var dejlig mætte, var der sang og 
dans om træet og pludseligt dukkede jule-
manden op med personlige gaver til alle 
børnene.  
Vi sluttede aftenen med kaffe og hjemme-
bagte småkager, mens julemusikken og ju-
lestemningen fyldte hele lokalet. 
 
Stor tak til Idrætsforeningen, kirken/
menighedsrådet samt bedemand Evan Møl-
ler for økonomisk tilskud. Også stor tak til 
MENY Himmelev for maden. 
Sidst men ikke mindst tak til Kristian Gylling, 
Dorthe Tram og Evan Møller for det gode 
samarbejde. 
 

Vi håber at kunne tilbyde dette arrangement igen til næste år. 
 
på udvalgets vegne Anne Hossy  
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Nu hvor sæsonen går ind i den sidste fase har de fleste hold været igennem 
mange kampe. 
 
U10 piger ligger på en 2. plads i en meget tæt række og har gode mulighe-
der for et godt resultat. 
 
U10 drenge har lagt sig lunt på 1. pladsen i deres række og de scorer bare 
mange mål og spiller underholdende. 
 
Vores U12 piger spiller i B rækken og er kommet i en svær pulje, men de 
kæmper for sagen og tager det med godt humør, for det mesteJ 
 
U12 drenge har to hold et i A rækken og et i C. I A rækken er der mange 
gode hold og det har drengene mærket så de ligger i den nederste halvdel. I 
C rækken ligger drengene på en flot 2. plads og har mulighed for at bevare 
den plads i en tæt pulje. 
 
U14 piger har kæmpet rigtigt flot i deres række som er tæt og har nogle rig-
tigt gode hold og de ligger midt i rækken. 
 

Håndbold 
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Serie 1 damer har igen haft en fantastisk sæson og ligger klart nummer et. 
15 kampe 15 sejre imponerende som oprykker. De mangler at spille tre kam-
pe men er allerede rykket op i Kval rækken – mere om det senere. 
 
Serie 4 damer har også haft en fantastisk sæson, de har klart vundet deres 
række og rykker dermed op i serie 3 inden den sidste kamp. Super flot af 
holdet og godt at de kommer en række op og dermed følger serie 1 holdet 
tæt. 
 
Vores andet dame serie 4 hold har spillet og kæmpet i deres række og ligger 
lige nu sidst i rækken, men de hygger sig. 
 
Vores serie 3 herre hold ligger ligeledes sidst men der er mulighed for at 
avancere i rækken som er tæt. 
 
Vi sender hold afsted til C stævner senere i marts og det gælder U5, U6 og 
U8, hvor de får mulighed for at få spillet en del kampe – held og lykke med 
det. 
 

Håndbold 
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Stævner ved siden af turneringen 
Igen i år sender vi nogle hold afsted til stævne i påsken og denne gang bli-
ver det i Hillerød. Sidste var det en stor succes og det forventer vi også det 
bliver i år og alle glæder sig allerede. Der er som sidste år god opbakning fra 
forældrene og Hillerød er valgt dels pga geografien og også ud fra en økono-
misk betragtning for den enkelte. 
 
I den forbindelse vil vi også takke GIV for altid at bakke op når vi beder om 
tilskud til at vore unge mennesker kan deltage i stævner gennem hele sæso-
nen. 
 
Supersøndag 
Som noget nyt har vi i denne sæson indført at afholde det vi nu betegner 
som Supersøndag. Det er en søndag hvor alle eller de fleste af vores hold 
spiller hjemmekampe. Alle hold løber på banen til høj musik i røg og til klap-
salver fra alle i hallen. Målscorere og gode redninger bliver råbt op i hallen 
og der er præmier til kampens spiller for begge hold. Det er virkelig noget 
som skaber en super fantastisk stemning i hallen. Næste supersøndag er lige 
efter påske, så hold øje med vores Facebook side. 

Håndbold 
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Mødested: Gundsølillehallen, Store Valbyvej 248 A, 4000 Roskilde. 
 
Hver mandag kl. 13.30 - 15.30. 
Aktiviteter:  
Fælles opvarmningsgymnastik under ledelse af Ruth, der har mere end 50 
års gymnastik-erfaring. 
Herefter: badminton, petanque, billard og bob. 
Der serveres kaffe og the mellem aktiviteterne. 
Vintersæsonen slutter 30. april med fællesspisning kl. 12.  
SOMMERSÆSONEN (maj - august) starter 7. maj. 
Hver Mandag: kl. 10-12 
Udendørs: spilles petanque 
Indendørs: spilles billard og bob. 
Pris: Medlemmer, der ikke deltager i vintersæsonen kr. 150,00. 
Henvendelse: 
Formand Ole Villumsen tlf. 46 78 71 17 
Kasserer Johannes Hansen tlf. 46 78 70 66 
Læs mere på vores hjemmeside www.gsgif.dk 

Aktiv Mandag 
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Gundsølillehallen har nu til glæde for Aktiv Mandags billardspillere fået 
istandsat den gamle pejsestue med støjdæmpende beklædning på loft og 
vægge, ligesom de to billardborde har fået ny beklædning og justering. 
Bordene er i vater, så nu er det ikke bordenes skyld, når der bliver lavet 
skæve ☺. Der spilles billard mandag kl. 13.30 og torsdag aften kl. 19.00, 

og der kan godt være lidt flere ved bordene. 

Aktiv Mandag 
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Oprykning 
I sidste sæson rykkede vores 1. hold for første gang op i serie 1. Og nu 
gjorde de det sørme igen, så fra næste sæson hedder det Kval rækken – et 
kæmpe tillykke. 
Oprykningen blev sikret allerede i udekampen mod Vipperød, så der var lagt 
op til en fest til hjemmekampen mod Raklev som ligger på 3. pladsen og der 
var så mange tilskuere i hallen som mange af os ALDRIG har set til hånd-
bold, det var så fedt og man kunne fornemme at spillerne også synes det 
var en fed oplevelse. Journalisten fra Dagbladet mente at have talt omkring 
200tilskuere og de kunne høres – men der var især en der havde glædet sig 
ufatteligt meget og jeg tror at det kunne høres, ja os der kom noget før 
kampstart kunne høre ham helt ude på parkeringspladsen – Nicolai ”jeg gi-
ver alle øgenavne i aften” Lomholt var i storform, ja selv dommeren fik et 
med på banen. 
Der var virkelig også gjort en masse ud af denne hjemmekamp – Lars Jør-
gensen hjælpetræner på kvindelandsholdet var der, Mogens Hallager fra 
Roskilde Kommune var der og Lars Kimer fra Dagbladet, som også havde en 
fotograf med. 
Kampen er ikke den bedste pigerne har spillet men de vandt og det er vel 
det som det handler om. Efter kampen fik de ”guldhår” overrakt af Mogens 
Hallager efter en kort tale, Lars Jørgensen holdt også en tale og overrakte t-
shirts til spillerne, John fik holdt en tale og gav øl – oprykker øl med egen 
etiket – til Jens Ole og Peter fra hallen og til speakeren himself. 
Og han var jo ikke færdig med at tale så Nicolai holdt også en tale fra besty-
relsen en super festlig aften og hvornår det sluttede vides ikke men det har 
helt sikkert været rigtigt hyggeligt. 
Endnu en gang et kæmpe tillykke med oprykningen, både til Serie 1 holdet 
og Serie 4 holdet. 
Det bliver spændende at følge den kommende sæson. 

Fotograf: Sune Lyster  

Håndbold 
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Fastelavn 
Den 11. februar afholdte Idrætsforeningen fastelavnsfest for næsten 400 
mennesker i Gundsølillehallen. Stemningen til festen var rigtig god, og alle 
10 tønder blev slået ned af slagkraftige børn. Igen i år havde vi mange for-
ældre, der hjalp med gennemførelse af arrangementet, og I skal have man-
ge tak for assistancen. 
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Idræts-tanken 
Tanken i Ågerup forpagtes af Idræts-
tanken, der som en støtteforening dri-
ves af frivillige og hvis overskud alene 
kan gå til formål i idrætsforeningen.  
I 2017 har vi givet støtte til 4 hold fra 
fodbold, der deltog i Ø-cup, nye klæ-
der til billardborde til Aktiv Mandag, 
Bidrag til vores nye fitness-center, 
støtte til bordtennis samt støtte til ar-
rangementet Kidz Sport Awards, som 
GSG&IF afholdte sammen med Roskil-
de Idrætsunion for hele kommunen. 
I alt blev det til 66 tus. i 2017. 
 
Når du køber brændstof på Go’on tan-
ken i Ågerup, støtter du Idrætsforenin-
gen, og hvis du endda bruger Go’on 
kortet, giver hver eneste tankfuld 
brændstof ekstra kroner til foreningens 
arbejde. Tag folder om Go’on kort på 
tanken. 
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Outdoor Bootcamp træning 

Nyt tilbud fra Gundsølilles gymnastikforening:  
 
Christina Lund Hirsbak er ud-
dannet sygeplejerske og hjem-
vendt efter 3 år i Schweiz hvor 
hun har dyrket denne form for 
træning. 
 
Hun har nu fået lyst til at opstar-
te et hold hver tirsdag fra 19.30
-20.30 hvor der skal trænes 
styrke og puls øvelser udendørs 
for voksne over 16 år. Der er 
allerede 12 m/k´ere, som møder 
op i al slags vejr, og de fortsæt-
ter med træningen frem til som-
merferien. 
 
Er du vild med at træne i det fri? Ellers kan du blive det. Udover den seje 
træning, får du fornøjelsen af den friske luft, mens du træner. Omdrejnings-
punktet for Bootcamp Outdoor er intervalløb, pulsøvelser og mange andre 
øvelser med egen kropsvægt. Og så inddrages desuden de redskaber, der 
findes i naturen undervejs – det kan være en bænk, et mønster i terrænet 
eller din makker, og simple redskaber som sjippetov, elastikker, bolde mm. 
 

Øvelserne i Bootcamp involverer flere muskelgrupper på én gang og har fo-
kus på kernestyrke, kondition og styrkeudholdenhed, og der er garanti for 
hårdt arbejde og sved på panden.  
 
Uanset vejret trænes 4 serier hver gang bestående af 3 øvelser i hver, 2 
styrke og 1 puls, som gentages 3 gange.  
Iklæd dig tøj efter vejret og husk handsker.   
 
Træningen er startet, men der er plads til flere, vi træner hver tirsdag fra 
kl.19:30-20:30, vi mødes udenfor hallen. 
 
Du kan kontakte Christina, hvis du har spørgsmål 
på christina.lund.hirsbak@gmail.com eller 51929981. 

Første aften: 8 grader frost, det bliver kun bedre! 

Gymnastik 

mailto:christina.lund.hirsbak@gmail.com
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Fødder for livet - hele livet 

Altmuligmand  
 

Rudolf Steiner  
Børnehave/vuggestue  
Guldæblet i Ågerup, 

  
søger en pensionist til alt forefal-
dende arbejde.  
 
Vi har brug for hjælp 2-3 timer om 
ugen, vi søger en frisk person med 
hænderne skruet rigtig på, vi laver 
meget selv men kan ikke nå det 
hele. 
 
Ring eller skriv til os. 
Telefon: 46782369 
Mail guldaeble@outlook.dk 
 
Der vil blive indhentet straffeattest.
( ifølge dansk lovgivning). 

mailto:guldaeble@outlook.dk
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Så er tennissæsonen så småt på vej og vi håber på en fantastisk ten-
nissommer. 
 
Som noget nyt i tennis holder vi standerhejsning: 
 
Fredag den 4. maj kl. 18.00 
 
Vi byder på pølser, øl og vand, så kom glad og få en hyggelig aften i 
tennisklubben. 
Vi håber at se både nye og ”gamle” medlemmer denne aften. 
 
 
Med venlig hilsen 
Jeanette Dannow 
Tennis 
61 36 57 00, jess@paradis.dk  
 

Tennis 

mailto:jess@paradis.dk
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Bestyrelsen 
I starten af februar havde vi årsmøde og i år var der flere bestyrelsesmed-
lemmer der takkede af så det var spændende at se om der var opbakning til 
at nye kunne/ville træde ind i bestyrelsen. Det var der og der var samtidig 
historisk stort fremmøde. Der skulle genplaceres 5 pladser og det lykkedes, 
vi ønsker de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen og ønsker dem held og 
lykke fremover – godt med nye øjne til at se nye muligheder. 
 
Vi vil gerne samtidig sige tak til alle de frivillige der har givet en hånd med 
som trænere, ved dommerbord, sommerfesten, loppemarked, kagebagere 
og mange andre opgaver, uden jer ville vi ikke kunne gøre de mange ting til 
og for vore medlemmer. 
 

Facebook 

Det er stadig en stor glæde at se hvor mange der benytter sig af at poste 

ting på Facebook, dejligt medie og bliv endelig ved med at lægge ting op – 

da det er vores klare indtryk at det bliver læst. 

Håndbold 
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Nu er vintervejret heldigvis ved at være slut. Og dermed også bordtennissæsonen!  
Men der er dog endnu nogle uger tilbage, og du er velkommen til at komme de sidste 
gange og prøve det hurtige spil med den lille plastikbold. 
Et hårdt fysisk styrke / opvarmnings - program til ungdomstræningen, fortsætter og 
har vist gode resultater. Men seniorerne beder diskret om tekniktræning i stedet for 
styrketræning... 
Mens dette skrives, starter klubmesterskabskampene, og vi offentliggør klubmestrene 
i de respektive rækker på hjemmesiden og på vores facebook side: Gundsølille Bord-
tennis, så snart mesterskaberne er færdigspillede. Klubmestrene hyldes ved vores 
afslutningsfest, den 17. april. 
Så skal vi – traditionen tro – slutte sæsonen med Landsmesterskaberne i Vejen, og 6 
personer drager til Jylland 6. – 8. april for at hygge, lege, have det godt socialt; og 
ikke mindst spille en hel masse spændende bordtenniskampe.  
I sommerferiepausen er bordtennis så engageret i Roskilde Festival – se mere herom 
andetsteds i bladet! – og vi ses igen til sportsfesten i Ågerup til august, før den nye 
sæson starter tirsdag den 11. september. 
Igen i år vil vi, hvis vi kan booke selskabslokalerne, lade tirsdagsaftenerne i sommer-
pausen være tilgængelige for ”fri træning”, d.v.s. at medlemmerne kan komme kl. 19 - 
22 hver tirsdag og selv stille borde op (og tage dem ned igen), og spille; uden et obli-
gatorisk træningsprogram. Sidste år var det en begrænset succes; men vi tror, at det 
er en god vedligeholdelse af teknikken i den lange sommer, vi håber at få 
Vi ses til: Roskilde Festivalen, Sommerfesten i Ågerup og Sæsonstart den 11. 9.! 
 ”Den Gamle Formand” 

Bordtennis 
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Så er vintersæsonen ved at være slut, og vi 
glæder os til det bliver forår. Her i Gundsølil-
lehallen kan vi berette om en særdeles travl 
sæson. Der er sket rigtig mange positive 
ting både sportsligt men også rent arrange-
mentsmæssigt, sportsligt kan nævnes det 
nye Fitness center som er kommet rigtig 
godt fra land, det har samtidig gjort, at der 
hver dag stort set er ”liv i hallen” fra tidlig 
morgen til sen aften, det er en virkelig dejlig 
fornemmelse for os ansatte. Fra hallens side 
har vi haft Linedance, en begivenhed som 
vender tilbage år efter år, i alt 250 linedan-
sere fra ind og udland giver den gas i hele 8 
timer, så det er en sjov dag og aften. Så har 
vi igen holdt fastelavn sammen med idræts-
foreningen og Jeg tror det var rekord i år, i 
alt 396 betalende gæster, så opbakningen 
er også her optimal. Et kæmpe skydestæv-
ne er også overstået, hele hallen samt sel-

skabslokaler blev på 8 timer omdannet til et top moderne skydeanlæg. 
Stævnet som bl.a. var EM udtagelses stævne strakte sig over 3 dage. Også 
her var der deltagere fra udlandet, hvilket betød at vi denne gang måtte 
tilbyde overnatning med fuld forplejning. De tre dage forløb i øvrigt helt 
fantastisk, og der er allerede booket til stævne igen i 2019. Som noget nyt 
er Voltigering  kommet som et årligt arrangement, en noget anderledes 
sportsgren end man er vant til, men igen et par eksempler på hvad vores 
dejlige hal også kan bruges til. 
 
Multihal. 
Vi er i skrivende stund ved at godkende det seneste reviderede byggepro-
gram og skitseforslag fra vores arkitekt, og er nu så langt i processen at vi 
mener, det resultat som vi i fællesskab med GSG & IF og Lindebjergskolen 
er nået frem til, er det mest fordelagtige for alle parter, spændende ser det 
i hvert fald ud. Planen er at det i løbet af marts måned skal afleveres til 
Roskilde Kommune, som forhåbentlig vil tage sig kærligt af det og møde os 
med positivitet, hvilket de foregående møder kraftigt har indikeret. Den ef-
terfølgende fase er naturligvis økonomien, men der ligger flere modeller og 
ulmer lige på det punkt, så mon ikke også det vil løse sig hen ad vejen. En 
ny multihal ser vi som en kæmpe gave til vores lille lokalsamfund, som i 
øvrigt ikke er så lille længere. En sådan bygning vil øge aktivitetsmulighe-
derne helt enormt, squash, spille teater, koncerter, foredrag osv.  
 
Gundsølillehallen afholder ordinær generalforsamling den 5. april 2018 
kl.19.00 i klublokalet Gundsølillehallen St. Valbyvej 248 A. 
Halinspektør Jens Ole Villumsen   

Gundsølillehallen 
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Guldæblet er en Rudolf Steiner børne-
have og vuggestue, beliggende i smukke 
landlige omgivelser nord for Roskilde i 
Ågerup, 
 
 
 
 

Vi har plads til 26 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. 
Vi er 8 faste voksne. 
Vores pædagogik bygger på Rudolf Steiners menneskesyn og 
pædagogik, hvor vi værner om barnets naturlige væsen og la-
der barnet leve i en verden af fantasi og eventyr. 
 
Besøg vores hjemmeside http://guldaeblet.dk/ eller ring for  
at aftale et besøg på 46782369 

med venlig hilsen Guldæblets personale. 
 

Cafeteria 
 
Her har vi brugt en del penge på forbed-
ring af akustik, og resultatet af anstren-
gelserne er helt fantastiske, og dejligt når 
investeringer giver mening. Som noget 
nyt har vi ansat Jordana til at lave mad til 
os 4 dage om ugen, hun møder ind om 
efter middagen og tilbereder maden, så 
sælger vi det fra kl.17.00 og frem til ca. 
20.00 med mindre andet er aftalt. Vi til-
stræber at kunne tilbyde et fornuftigt 
måltid til en fornuftig pris, men projektet 
har endnu ikke kørt i så lang en periode at vi kan evaluere 100 % på det, 
dog kan vi se, at selvom opbakningen er enorm, så ligger vi nok lige i un-
derkanten rent indtjeningsmæssigt, så vi må lige se det an lidt endnu. Jor-
dana er ansat i en prøveperiode frem til sommerferien 2018, herefter eva-
lueres der endeligt. Men kæmpe tak for den store opbakning som har vist 
sig indtil nu, tak. Ønsker man at benytte sig af tilbuddet vil det være dej-
ligt hvis I bestiller først, så kører I ikke forgæves. Så gå ind på Facebook 
under Gundsølillehallen a.m.b.a. og meld jer på, eller giv os et kald eller 
send en sms. 

Gundsølillehallen 

http://guldaeblet.dk/
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Vi fortsætter med at vokse, og er nu over 300 medlemmer. Tusind tak for 
opbakningen, det er skønt at lave frivilligt arbejde, når man bakkes sådan 
op af medlemmerne. 
På trods af at vi er så mange, oplever vi kun sjældent pladsproblemer i træ-
ningslokalerne. 
Vi kan se at der er en del der træner før de skal på arbejde, så kommer 
dem der ikke er aktive på arbejdsmarkedet længere, og når vi runder mid-
dag så er det lidt mere blandet hvem som kommer, før der igen bliver stor 
aktivitet hen over eftermiddagen, og aftenen. 
Men skal vi tilbyde noget spændende og fastholde vore medlemmer, så skal 
vi udvikle os, også selvom vi ikke er et år gamle endnu. 
Der har været nogle meget indledende møder omkring hvad vi kan tænke 
os, og hvordan vi får plads til det, men det tager forhåbentlig fart når vi 
kommer hen over sommeren, hvor vi forventer at have tilbagebetalt det vi 
havde lånt til investeringen i udstyr. 
 
Jeg vil til slut, på utallige opfordringer, opfordre til at vi passer godt på vo-
res center, og det gøres bedst ved, kun at træne i rene indendørssko i fit-
ness-centeret. 

Fitness 
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På Skytternes årsmøde skulle der vælges en ny formand, da Jens Kristian 
Andreassen, efter mange år på posten, havde meddelt at han trak sig som 
formand. 
Den øvrige bestyrelse ville gerne fortsætte, og som ny formand blev under-
tegnede valgt. 
Først og fremmest vil jeg gerne på hele foreningens vegne sige   
Jens Kristian tak for lang og tro tjeneste. 
Ny formand er også lig med nye fokusområder og ideer. På det første besty-
relsesmøde blev det bl.a. vedtaget at starte processen omkring elektroniske 
skiver på skydebanen. Så der er nu afsendt ansøgning til kommunen, om 
tilskud, og inden udgangen af marts er der også søgt midler hos Skydebane-
foreningen Danmark, og øvrige steder. Vor plan er at have de nye baner klar 
inden vi starter indendørs til september. 
Som noget nyt vil vi fortsætte med at træne under Gundsølillehallen i som-
merhalvåret. Fokus bliver lagt på 10m luft, der er den Olympiske disciplin, 
men andet vil også kunne lade sig gøre. Sommertræningen bliver mandage 
kl 18,15, og første træningsdag bliver mandag d. 16. April. 
Vil man hellere skyde 25 eller 50 meter udendørs, finder vi også ud af det 
på Skydebane Vest i Hedehusene 
Poul Lamhauge 

Skydning 
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Vil du spille badminton så er der stadig nogle måneder tilbage af sæsonen, 
der løber til 1 juni. 
 
Hvis du vil spille med en eller flere venner kan du gøre det enten mandag 
eller torsdag. Hvis du har børn der gerne vil spille badminton er det om man-
dagen der er tid til det. 

Spil på faste tider mandag 
 

Der er mulighed for at leje en bane fast, hvis man er to eller fire m/k’er som 
gerne vil spille sammen. Perioderne er mandage kl. 19.00 – 21.00.  
 
Priser for resten af sæsonen :  
Singlebane pr. spiller  : kr. 350,- excl. bolde  
Doublebane pr. spiller: kr. 175,-  excl. bolde  
 

(fortsættes næste side) 

Badminton 
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Spil på faste tider torsdag 

 

Der er også mulighed for at leje faste baner om torsdagen, hvis man er to eller 
fire m/k’er som gerne vil spille fast sammen en hel sæson. Banerne udlejes i 2 
timer i perioden torsdag kl. 20.00 – 22.00. 
 
Priser for resten af sæsonen :  
Singlebane pr. spiller  : kr. 400,- excl. bolde  
Doublebane pr. spiller: kr. 200,-  excl. bolde  
 
Om torsdagen kan du også bare møde op med en eller flere venner for at spille, 
det koster kr. 100,- kr samlet for en bane i to timer. 

 
 

Spil og træning for børn og unge under 25 år 
 

Børn og unge spiller mandage kl. 18.00 – 19.00. 
 
Pris for resten af sæsonen med træning og spil for børn og unge : : kr. 100,- 
incl bolde 
 
 
Ring til kasserer Joe Petersen på tlf. 20 13 85 24 eller skriv til mail 
joe@flemming.net,  
hvis du vil høre nærmere om tilmelding, ledige baner og tider 
 
 
Har du spørgsmål i øvrigt om badminton, tilmelding og spil i Gundsølillehal-
len, kan du ringe til formand Bo Michael Hansen på tlf. 53255525, eller skrive 
en mail til bonypost@gmail.com. 
 
 
 
Kom frisk til badminton i 
Gundsølillehallen 

Badminton 

mailto:joe@flemming.net
mailto:bonypost@gmail.com
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Lørdag den 17. marts stod i gymnastikopvisningens tegn i Gundsølillehallen. 

Det var en fantastisk dag med et engageret og talstærkt publikum, som blev 

varmet op med lidt rytmer fra vores dancefunkfitness træner Nicolai Lom-

holt. Hele 11 hold viste, hvad de i løbet af året har trænet – lige fra de små 

Minifræs´ere og Ramasjetter over til alderspræsidenterne på Hyggeholdet. 

Gæsteholdet U-turn dance Crew gav desuden lidt inspiration til vores to Hip-

Hop hold med deres superflotte indslag. En stor tak til alle hjælpere, træne-

re, hjælpetrænere samt ikke mindst alle gymnaster, som gjorde det til en 

rigtig dejlig dag. Og en ganske særlig tak til vores speaker Anders, som med 

sikker hånd styrede slagets gang. 

Gymnastik 



 35 

Foråret er så småt over os imens temperaturen langsomt stiger udenfor så glæder vi 
os alle til at komme ud og spille igen. Forhåbentligt bliver banerne åbnet i starten af 
april, men det er afhængigt af vejret. Banerne er først officielt åbnet når der er net i 
målene, på nær banen i Ågerup hvor vi igen har lov til at spille i vinterhalvåret. 
  
  
Egen afholdte indendørs stævner 

 
I weekenden den 3 / 4 marts afholdt vi 
2 stævner. Den 3. var det vores Fod-
bold Fitness hold som arrangerede 
deres første stævne hvor de selv stille-
de med 2 hold.  
Stævnet forløb over alt forventning 
med masser af glade spillere. 1 og 2 
pladsen blev taget hjem af vores eget 
hold, rigtig flot gået og tillykke med 
det flotte resultat. Og sidst tak til Mo-
gens Hartfelt og Vibeke Østerberg for 
at have arrangeret det hele. 
 
 

Den 4. var det Gundsø United U10 som arrangerede 2 stævner på samme dag og 
selv stillede 3 hold. Der blev 
spillet godt 40 kampe i alt og 
dommerbordet styret af Anders 
og Pernille Øhrstrøm sørgede for 
højt humør og stemnings musik 
under hele stævnet. Tak til dem 
og til trænerne Johnny og Ras-
mus for at have arrangeret stæv-
net. 
  
 
Fodboldtur Holland 
Vores U11/U12 hold tager senere i foråret på tur til Holland 
hvor de skal være med i et stort stævne. Det er en tur som 
holdet har sparet sammen til over lang tid og som hele trup-
pen ser meget frem til. Udover hvad holdet selv har skrabet 
sammen så har de fået støtte af GIV og Idræts-tanken til tu-
ren. Vi vil allerede nu gerne sige en stor tak til begge for de-
res hjælp til at gøre turen mulig. I næste udgave af kvartalsnyt 
kan I læse og se hvordan turen forløb. 

Fodbold 
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Bestyrelsen 
 
Ved seneste årsmøde har vi ændret sammensætningen af bestyrelsen. 
Anders Holmsgaard træder ud af bestyrelsen efter 1 år som formand og senest et år 
som næstformand. Tak til Anders for sin indsats og engagement i klubben. 
Andreas Juel Lyng træder ud af bestyrelsen efter 1 år som kasserer. Andreas har 
gjort en meget stor indsats omkring indkørsel af egenbetaling frem for girokort. Det 
har krævet mange timer og vi har i forløbet sat stor pris på den meget hjælp Susanne 
Grøndahl også har ydet. 
Lasse Rey-Andersen skifter fra posten som formand til næstformand, en post han 
har haft tidligere. 
Nicolaj Pergi skifter posten som ungdoms formand ud med posten som formand. 
Dorte Grøndal indtræder som kasserer i bestyrelsen og vi glæder os meget til at ar-
bejde sammen med Dorte. 
Kasper Villumsen indtræder som del af bestyrelsen som Senior Repræsentant for at 
styrke kontakten til Senior holdet. Vi ser meget frem til at arbejde sammen med 
Kasper og til at knytte klubben tættere sammen på tværs af afdelinger. 

Fodbold 
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Bestyrelsen i GSG&IF 
Forretningsudvalg  Telefon: Email: 

Formand 
Næstformand 
Kasserer 
Sekretær 
Udv. Medlem 

Johnny Magnussen 
Anne Hossy 
Susanne Grøndahl 
Karina Hou Larsen 
Bo Michael Hansen 

2970 0000 
2962 8619  
2927 3045 
4240 9061  
5325 5525  

formand@gsgif.dk 
Hossy-vange@privat.dk 
sg.krica@hotmail.com 
Karina@gsgif.dk 
bonypost@gmail.com 

Post Kontoret GSG&IF Store Valbyvej  248 A, 4000 Roskilde 

Afdelingerne:    

Aktiv mandag  Fmd. Ole Villumsen 
Kass. Johannes Hansen 

4678 7117 
4678 7066 

willumsenpluto@dukamail.dk 
johannes_hansen@mail.tele.dk 

Badminton Fmd. Bo Michael Hansen 
Kass. Joe Pedersen 

5325 5525 
2013 8524 

bonypost@gmail.com 
joe@flemming.net  

Bordtennis  Fmd. Johannes Michelsen 
Kass. Vagn R. Hansen 

3042 2885 
3011 0668  

johannesmi@yahoo.com 
vagn.r.hansen@gmail.com 

Fitness Fmd. Poul Lamhauge 
Kass. Jens Larsen 

4119 2007  
2575 4884  

poul@lamhauge.dk 
jl.trade@hotmail.com 

Fodbold Fmd. Nicolaj Pergi  
Kass. Dorte Grøndal  

4028 3750 
 

formand@gundsolille.dk 
kasserer@gundsolille.dk 

Gymnastik Fmd. Kathrin Kaiser 2749 2303 k.kaiser04@outlook.com 

Håndbold Fmd. Gudmunda Einarsdottir 
Kass. Susanne Grøndahl      

 5121 9798  
2927 3045 

gseinarsdottir@hotmail.com 
sg.krica@hotmail.com 

Skydning Fmd. Poul Lamhauge 
Kass. Morten Peter Rasmussen 

4119 2007  
2987 7066 

poul@lamhauge.dk 
mprasmussen@gmail.com 

Tennis Fmd. Jeanette S. Dannow 
Kass. Gurli Vittrup 

4678 6031 
2019 8065  

dannow@post1.dknet.dk 
gurli.vittrup@gmail.com 

Materialeforv. og 
leje af flag 

Poul Nielsen 2812 0037 fiepoul@gmail.com 

Fanebærere Palle Jensen 
Vagn R. Hansen 

4678 2346 
3011 0668  

pallekrantzjensen@gmail.com 
vagn.r.hansen@gmail.com 

Sommerfest Pernille Nielsen 6060 4851 jonnille@hotmail.com 

Festivaludvalg 
Eat Beer 

Henriette Krüger 6118 8069 hk.henriettekruger@gmail.com 

GIVs bestyrelse Fmd. Jette Palmquist  
Kass. Ole Kristoffersen 

4678 2033 
 

jpok@digmail.dk 

Idræts-tankens 
bestyrelse 

Fmd.  Lars Dannow  
Kass. Hanne Egholm 

6120 0413 
4021 0411 

dannow@post1.dknet.dk 
hanne.egholm@outlook.dk 

Gundsølillehallen Store Valbyvej 248A, 4000 
Roskilde 

4678 7064 
2374 7064 

kontor@gundsoelillehallen.dk 
www.gundsoelillehallen.dk 

Kvartalsnyt Per B. Lassen 5146 5170 kvartalsnyt@gsgif.dk 

Oplag  1350   

Kvartalsnyt udkommer næste gang den 3. august 2018 
Deadline for indlæg er d. 9. juli til kvartalsnyt@gsgif.dk 

tel:40283750


 

Selskabslokaler 
 
Udlejningspriser: 
 

Selskabslokaler inkl. Køkken   Kr. 2.500,- 

Rengøring        Kr.    500.- 

Depositum        Kr. 1.000.- 

 

Udlejning af borde og stole 
 

 
 

 

Bestilling: Halinspektøren - Tlf. 46 78 70 64 
 
Gundsølillehallen email adresse: kontor@gundsølillehallen.dk 

Gundsølillehallens hjemmeside:  www.gundsoelillehallen 
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