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Formandens tanker 

Igen i år var vi på Roskilde Festival med boden Eat Beer, vi havde desværre  
svært ved at skaffe de 150 frivillige som der normalt skal til for at drive, 
så stor en bod som Eat Beer er. Der manglede 15 frivillige samt der var enkelte  
afbud så alle måtte "løbe" / "arbejde" lidt stærkere, men alligevel forlyder det 
at Eat Beer fik omsat for over 1 million kroner og vi håber derfor at foreningen 
igen i år ("forhåbentligt", vi afventer hvor godt logistikken er forløbet), kan se 
frem til et stort positivt økonomisk resultat for foreningen! 
Der skal herfra lyde et KÆMPE TAK til alle jer som har ydet en stor indsats for at 
alle der har deltaget i årets Eat Beer! - Foreningen kan ikke takke jer nok for at 
i bruger jeres fritid og egne ressourcer på at give resten af idrætsforeningens 
medlemmer et økonomisk tilskud, Tusind tak for det! 
Jeg valgte selv, for første gang, at deltage som vagtleder på Eat Beer, og jeg kan  
kun sige at det var en god oplevelse! - Det at se så mange forskellige mennesker  
arbejde sammen for andres skyld og at opleve festivalen fra denne side er meget 
givende. 
Derfor vil jeg meget gerne opfordre jer alle til, allerede nu, at afsætte tid til at  
blive en del af Eat Beer 2018. Om du vil være almindelig medarbejder, vagtleder 
eller en del af administrationen, vælger du selv, men kontakt mig gerne så vi alle-
rede nu kan få dig noteret. 
 
Det næste du kan glæde dig til er årets sommerfest i Ågerup! 
Du kan finde os på Facebook under:  Sommerfest i Ågerup v/ GSG&IF. 
Sommerfestudvalget satser på en herlig sommerfest fra den 17. til den 20. august. 
Du må meget gerne kontakte os såfremt du har mulighed for at hjælpe med at sætte 
telte m.m. op i weekenden før eller pille ned om søndagen den 20. august 2017. 
Skriv gerne til mig på mail:  formand@gsgif.dk 
 
Vi er blevet bevæg dig for livet – "åben klub” og skal i samarbejde med Linde-
bjergskolen, Margretheskolen og andre ”åben skoler” tilbyde skole elever vores 
idrætsgrene i skoletiden. 
Dette vil betyde at vi som forening vil samarbejde med skoler om at få foreningens 
idrætstilbud ind på skoleskemaet. 
 
Er du ikke allerede en del af vores dejlige forening og går til en af vores  
idrætsgrene eller har børn som gør det, så vil vi gerne tilbyde dig eller  
dine børn at de kan komme og teste vores idrætgrene op til 3 gange gratis. 
På den måde kan du/i nemt finde ud af hvad som er noget for dig/jer. 
Mangler du selv en idrætsgren som du ikke kan se vi tilbyder, så kontakt os,  
så kan vi måske i fællesskab få stablet noget på benene. Vi er meget interesseret i 
nye tiltag, så hvis du har lyst til at løbe, cykle, dyrke e-sport, crossfit osv. så 
kontakt os, vi er åbne for nye ideer og kan sætte både ressourcer og økonomi 
til rådighed. 
Johnny Magnussen 

mailto:formand@gsgif.dk
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Er I der Roskilde? 
 
Jaaa, det var vi. Idrætsforeningen havde endnu engang døgnåbent i boden 
Eat Beer på årets Roskilde Festival. 
 
Det var en forrygende uge, hvor vejrguderne forstod at bruge sommervejrets 
forskellige udtryk til både glæde og skræk for gæster og arrangører. 
I boden var alt tørt og godt, humøret var højt og besætningen mangfoldig. 
Der var medlemmer fra foreningen, bedstemødre til medlemmer af forenin-
gen, mennesker fra Danmark, Tyskland, Italien, Polen, Sverige og Holland, 
mennesker med høre- og synsnedsættelse samt mennesker der har været 
på flugt fra krigen i Syrien.  
 
Det var en broget men meget mødestabil og arbejdsom gruppe, og det vi 
havde til fælles var, at være med til at skabe en god festival samt lysten til at 
knokle igennem for at tjene penge til et fælles mål - idrætsforeningen i 
Gundsølille. 
 
Det første mål lykkedes vi med, og med hensyn til det andet mål kan vi sige, 
at omsætningen var okay. Der går en måneds tid før, vi kender det endelige 
regnskab og resultat. 
Herfra skal lyde et stort tak for indsatsen til alle, der hjalp til før, under og 
efter Roskilde Festival! 
 
Mange orange hilsner 
Pauline Hansen, Catrine  
Bryntesson, Sara Benzon, 
Linda Lund  
og Henriette Krüger 
Årets styregruppe 
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Bordtennis holder sommerpause nu; men mens dette skrives, er vi i fuld 
gang med Roskilde festivalen og sportsfesten i Ågerup, så der er som sæd-
vanlig gang i den. De faste klubmedlemmer får snart en opfordring om at 
hjælpe til sportsfesten, og afdelingsudvalget håber meget på, at vi igen i år 
får alle vagterne dækket af børn og voksne medlemmer. 
 
Siden sidst har vi deltaget i både bordtennis - landsstævner og sommerlejr, 
og nu bliver der ikke spillet mere før den 12. september, hvor sæsonen igen 
begynder i Gundsølillehallens selskabslokaler. 
 
Men vi har stadig nyt fra bordtennis på vores Facebookside: Gundsølille 
bordtennis, og på hjemmesiden www.gsgif.dk; så slå gerne et smut forbi dis-
se portaler! 
Vi glæder os til, at vi ses og starter træning den 12. september! 
Venlige sommerhilsener fra 

Den Gamle Formand 

Bordtennis 

http://www.gsgif.dk
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Aktiv Mandag 

Sommersæsonen er godt i gang: 
Hver mandag: kl. 10-12 
Udendørs: spilles petanque. 
Indendørs: spilles billard og bob. 
Pris: kr. 125,00 

Nye medlemmer søges til 
Vintersæsonen der starter den 4. september 2017 
Hver mandag: kl. 13.30 - 15.30. 
Aktiviteter:  
Fælles opvarmningsgymnastik under ledelse af Ruth, der har mere end 50 
års gymnastik-erfaring. 
Herefter: badminton, bordtennis, tæppecurling, boccia, billard og bob. 
Der er kaffe mellem aktiviteterne. 
Pris: kr. 450,00 (2 x kr.225,00) 
 
Henvendelse: 
Formand Ole Villumsen tlf. 46 78 71 17 
Kasserer Johannes Hansen tlf. 46 78 70 66 

Aktiv Mandag 
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Vil du spille badminton så er der mulighed for det i Gundsølillehallen.  
 
Hvis du har gode ideer eller lyst til bare at finde nogle at spille sammen 
med, så er der mulighed for det om torsdagen, kontakt formand eller kas-
serer for en nærmere snak om det. 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 mandagen der er tid til det. 
 

Spil på faste tider mandag 
 

Der er mulighed for at leje faste baner, hvis man er to eller fire m/k’er som 
gerne vil spille fast sammen en hel sæson. Baner udlejes på timebasis, i 
perioderne  mandage kl. 19.00 – 22.00.  
 
Priser for hele sæsonen :  
Singlebane pr. spiller  : kr. 950,- excl. bolde (kontingent 500 + samlet 
baneleje 900) 
Doublebane pr. spiller: kr. 725,-  excl. bolde (kontingent 500 + samlet 
baneleje 900) 
Den nye sæson 2017 for spil på faste baner starter mandag d. 14 august 
kl. 19.00 
 

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 1½ time i perioden torsdag kl. 20.30 – 22.00. 
(NB. Første og sidste måned sæsonen kan der spilles fra kl. 20.00) 
 
Priser for hele sæsonen :  
Singlebane pr. spiller  : kr. 1050,- excl. bolde (kontingent 500 + samlet 
baneleje 1100) 
Doublebane pr. spiller: kr. 775,-  excl. bolde (kontingent 500 + samlet 
baneleje 1100) 
 
Den nye sæson 2017 for spil på faste baner starter torsdag d. 17 august 
kl. 20.00 

Fitness Badminton 
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Fitness 

 
Spil og træning for børn og unge under 25 år 

 
Børn og unge spiller mandage kl. 18.00 – 19.00. 
 
Pris for hele sæsonen med træning og spil for børn og unge : : kr. 200,- incl 
bolde 
 
Den nye sæson 2016 med spil for børn starter mandag d. 14 august kl. 
18.00 
 
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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Fitness 

Fitnessafdelingen 
  
Det går planmæssigt fremad i Fitness. 
Vi har på nuværende tidspunkt nået følgende milepæle: 

• Etableret afdelingen 

• Valgt en Fuldtallig Bestyrelse 

• Tilmeldt 9 frivillige instruktører til  
 Fitnessinstruktørkursus 1.-2.-3. & 15.-16.-17. september 

• Indkøbt komplet pakke fitnessmaskiner der leveres sidste uge i august 
 

 
Vi er i fuld gang med at klargøre lokalerne, så vi er klar når maskinerne kom-
mer sidst i August. 

 
Vi vil gerne have fat i alle der er interesseret i at blive fitnessmedlemmer så 
hurtigt som muligt, så derfor er det muligt at blive medlem og træne i septem-
ber måned for kun 1 krone. Herefter kan du træne for kun kr.  125 om måne-
den. Unge under 18 år og 65+ kan nøjes med kr. 75 pr måned 

 
Gå ind på www.gsgif.dk, og meld dig ind via Fitness. 
 
Det bliver alletiders mulighed for at træne lokalt, f.eks. mens børnene træner 
noget andet, eller andre scenarier 
 
Hvis du er interesseret i at blive fitnessinstruktør, så kontakt os, og hør om 
der er flere pladser på kurset. 
 
Vi glæder os til at se jer i de nye fitnesslokaler 
 
på Fitnessafdelingens vegne 
Poul Lamhauge, Formand, 41192007  

http://www.gsgif.dk
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Fitness 

 

Foreløbige planer for  
udstyrspakke 
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Sommerfest i Ågerup d. 17.- 20.august 2017 
 
Årets store begivenhed i Ågerup er sommerfesten på sportspladsen. Om du 
er barn eller voksen, ung eller gammel, så garantere vi 4 hyggelige og  
festlige dage, hvor du får mulighed for at møde naboer, familie og venner. 
Programmet i år indeholder både gamle kendinge og nyheder.  
 
Kom og oplev Modeshow, kør på Mountainbike til Boserup, deltag i Bak-
keløbet, oplev Tryllekunstner JungleJim, få en Airbrush tatovering, 
prøv Børneloppemarkedet, prøv en stærk chili til Chiliudfordringen, få en 
Ponyridetur, deltag i Kagekonkurrencen, kom til Dyreskuet eller prøv 
Ansigtsmaling.  
Du kan også deltage i andre aktiviteter som Banko, Vis mig dit køretøj 
eller få en ½ times dejlig Massage. Husk at komme ned på sportspladsen 
og hep på de lokale håndboldhold og fodboldholdshold, som spiller både 
lørdag og søndag. Bliver du sulten eller tørstig undervejs, så kig forbi en af 
de mange hyggelige boder, som tilbyder lækker mad og drikke. 
 
Fredag er der Beboertunering – så kom og spil sammen med dine naboer 
og få chancen for at vinde den prestigefyldte pokal.  
Derefter er der Sodavandsdiskotek og Ungdomsdiskotek for de unge og 
lørdag er der Den Store Festaften med en lækker menu og drikkevarer og 
god musik. 
 
Årets sommerfest slutter søndag kl. 15 og vi håber, at mange vil blive og 
hjælpe med oprydning m.m. 
 
Du finder mange flere aktiviteter i programmet, så kig det igennem og husk 
at nogle af aktiviteterne kræver tilmelding i teltet samt betaling. 
 
Vi glæder os til at se dig på sportspladsen. 
Hilsen  
Sommerfestudvalget 
Pernille, Anita, Malene, Ragna og Mathilde 
 

Sommerfest 
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Vi byder velkommen til  
sæsonen 2017/2018 

     

GSG&IF  
Gymnastik 
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Vi gentager successen… 
  
Kom til Zumba, Puls og Styrke og Yoga M/K event i Gundsølille 
hallen  

Sæt kryds i kalenderen lørdag den 2/9 fra 9:30 til 13:00, hvor vi 
glæder os til at se dig til 3 1/2 time i skønt selskab med 3 dedikere-
de instruktører, som nok skal sørge for højt humør, lækker musik 
og god træning til dig. 
Prisen for dette fantastiske arrangement er 50 kr. incl. vand og 
frugt, som betales enten via mobilepay eller kontant på dagen. 

 På svedigt gensyn! 
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     Minifræs   2-4 år med mor og far 

Onsdage    kl. 17.00-18.00 i Gundsølillehallen  
Sæson:   23. august 2017 til 19. maj 2018  
Instruktør:    Pernille True  
Pris:     550 kr / familie  

Hej alle friske børn og voksne - kom og lad os løbe, hoppe, trille, lege, synge 
og bruge hele kroppen. Vi vil gennem lege og redskabsbaner styrke motorik-
ken, mens vi tilbringer en hyggelig time sammen. Forældre deltager omklædt 

og aktivt.  

Onsdage     kl. 16.00-17.00 i Gundsølillehallen  

Sæson:    16. august 2017 til 28. marts 2018 
Instruktør:         Tanja Holmsgaard 
Hjælpeinstruktører:   Pia Ørnkilde, Sophie Kindvig & Amalie Martedal 
Pris:     550 kr 

Alle sammen lad os så komme i gang - er I klar til fart over feltet i en time hver 

eneste onsdag? Vi skal lege, hoppe, springe, løbe, spille bold, danse til høj 

musik og have det sjovt sammen.  

En times gymnastik, hvor vi er klar til at lege, hoppe og springe sammen med 

dig. Vi vil finde redskaberne frem og styrke motorikken, så du bliver helt klar til 

at rykke op til de små springere.  

Husk gymnastiktøj, gymnastiksko/bare tæer, det lange hår væk fra øjnene og 

godt humør. Max 30 børn på holdet, så skynd dig at få din mor/ far til at melde 

Ramasjang-holdet  4 - 6 år  

Onsdage    kl. 16.00-17.00 i selskabslokalet 

Sæson:    23. august 2017 til 4. april 2018  

Instruktør:    Caroline Honerkar Balle-Larsen 

Pris:     550 kr  

Så er vi snart klar til en ny Tøzesjov-sæson. Jeg glæder mig rigtigt meget til at 

se en masse glade og energiske gymnaster. Vi kommer til at have et år fyldt 

med sjov og ballade, god musik og flot gymnastik.Tag alle dine veninder med 

så vi får et dejligt stort hold!  

Tøzesjov   0. – 2. kl  
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Mandage    kl. 16.00-17.00 i Gundsølillehallen  

Sæson:    21. august 2017 - 7. maj 2018 

Instruktører:   Pernille & Franz Treue, Lene Gottrup  

    + hjælpetrænere 

Pris:     600 kr  

Kom og vær med til at udfordre din og dine venners krop i spring, styrke og 

balance. Vi lægger vægt på at lære de grundlæggende spring, og for at kunne 

få så meget som muligt ud af træningen, deler vi op i mindre grupper. Det gør 

vi for at kunne udfordre både begyndere og de mere øvede – og undgå for me-

get ventetid. Vi glæder os til at se jer og bruge mandag eftermiddag fra 16 til 

17 sammen med jer i hallen, hvor vi nok skal få lært nogle flotte spring og få 

sved på panden.  

 

Mandage  kl. 16.30-18.00 i selskabslokalet og Gund-
sølillehallen 

Sæson:    21. august 2017 til 7. maj 2018 
Instruktører:    Otto, Ágúst, Anton, Camilla og Fritz 
Pris:     600 kr 

Synes du at springgymnastik lige er sagen, og har du lyst til at udfordre din 

krop med forskellige spring, så kom og vær med til at lege, løbe og ikke mindst 

lave seje spring sammen med os.  

Alle instruktører er rutinerede springgymnaster og har dyrket gymnastik fra de 

lærte at gå.  

De små springere  0. -  3. kl. 

De store springere  4. - 6. kl. 
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Onsdage    kl. 17.00-18.00 i selskabslokalet 

Sæson:    16. august 2017 til 4. april 2018  

Instruktør:    Caroline Honerkar Balle-Larsen 

Pris:     650 kr  

Der er fart på og vi fyrer fede trin af til den nyeste musik. Hip hop street inde-

holder mange stilarter af hip hop. Vores instruktør underviser i de forskellige 

stilarter, som passer bedst til hver aldersgruppe og niveau. Vi danser og har 

det super sjovt. 

Bemærk: Nyt hold 

Torsdage    kl. 16.00-17.00 i selskabslokalet 

Sæson:    17. august 2017 til 5. april 2018 

Instruktør:    Ny træner 

Pris:     700 kr  

Hiphop dansen blev født på gaden og bragt ind på dansegulvet og gjort til-

gængelig, for alle som vil være med og efterhånden er hiphop dansen er et af 

de hurtigst voksende danse i verden. En sveddryppende dansestil med mas-

ser af attitude og en alternativ udtryksform. Træningen indledes med grundig 

opvarmning. Vi arbejder med super cool koreografier til tidens hotte beats, 

hvor vi ligger meget vægt på personlig udvikling. 

Bemærk: Nyt hold 

Torsdage    kl. 17.00-18.00 i selskabslokalet 

Sæson:    17. august 2017 til 5. april 2018  

Instruktør:    Ny træner 

Pris:     700 kr  

Hiphop dansen blev født på gaden og bragt ind på dansegulvet og gjort til-

gængelig, for alle som vil være med og efterhånden er hiphop dansen er et af 

de hurtigst voksende danse i verden. En sveddryppende dansestil med mas-

ser af attitude og en alternativ udtryksform. Træningen indledes med grundig 

opvarmning. Vi arbejder med super cool koreografier til tidens hotte beats, 

hvor vi ligger meget vægt på personlig udvikling.     Bemærk: Nyt hold 

Hip Hop begyndere        7—12 år 

Hip Hop Junior  13—17 år 

Hip Hop cadet      7—12 år 
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Onsdage    kl. 18.00-19.30 i Gundsølillehallen og selskabslo-

kalet  

Sæson:    4. oktober 2017 til 28. februar 2018  

Instruktør:    Maja Mikkelsen 

Pris:     500 kr  

Måske vil du gerne blive bedre til at voltigere, forberede dig til træhestecup 

eller blot prøve kræfter med en disciplin hvor du laver akrobatik og dans på 

ryggen af en træhest? Så er træhestetræning lige noget for dig. 

Træningen vil bestå at opvarmning, træhest og fysisk træning. Alle elementer 

der vil gøre dig en bedre voltigør – eller vil få dig i form på en sjov og an-

derledes måde. Vi vil komme til at træne de øvelser som indgår i det obligato-

riske program, og vi vil arbejde med øvelser som du kan bruge i dit frie pro-

gram. Sidst men ikke mindst, så vil vi arbejde med at du får de fysiske forud-

sætninger der skal til, for at blive endnu bedre. 

Jeg har undervist i voltigering i ca. 11 år. Udøverne har været fra 4-20 år og 

haft forskelligt niveau. Jeg har således både undervist begyndere i skridt og 

øvede i galop. Jeg har både undervist individuel voltigering og grupper. 

Grundtræning og træhest er en nødvendig forudsætning, hvis man gerne vil 

være god på hesten. Derfor glæder jeg mig til at undervise både nye og gamle 

voltigører. 

Bemærk: Nyt hold 

 

Torsdage    kl. 10.00-10.45 i selskabslokalet  

Sæson:    28. september 2017 til 15. marts 2018 

Instruktør:    Ruth Jensen 

Pris:     450 kr  

Vi fortsætter også i denne sæson med vores motionsgymnastik. Vi håber at 

se alle de gamle veteraner, og byder hjertelig velkommen til nye.  

 

Voltigering på træhest  - fra 8 år 

Hyggeholdet 
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Mandage    kl. 18.00-19.30 i selskabslokalet  

Sæson:    14. august 2017 til d. 11. juni 2018 

Instruktør:    Thea L. Kaarslev 

Pris:     900 kr  

Puls og Styrke - Effektiv træning for kvinder og mænd – ung som ældre. 

På dette hold får du, som overskriften indikerer, både trænet din kondition og 

dine muskler. Men vi har også altid behagelig og velfortjent smidighedstræning 

på programmet i form af en god omgang udstrækning. Ud over decideret kon-

ditions- og styrketræning muntrer vi os med små aerobicserier, som vi lang-

somt bygger op og udvikler hen over sæsonen. Aerobicserierne har varieren-

de intensitet, og kan både være udfordrende for konditionen og koordinatio-

nen. Indimellem inddrager vi stepbænken i aerobicserierne. Og indimellem 

snupper vi en hel lektion med kun styrketræning, så hele kroppen bliver udfor-

dret. Men som regel har vi lidt af det hele på programmet, så der burde være 

lidt for en hver smag. Det hele udføres til energigivende musik. Så velkommen 

til en ny sæson, hvor du kan forkæle din krop med et velfortjent energi-boost.   

Mandage   kl. 19.45-21.00 i selskabslokalet 

Sæson:    14. august 2017 til 9. april 2018 

Instruktør:    Tina Andersen 

Pris:     850 kr  

Jivamukti betyder frigørelse af den individuelle sjæl. Yogaformen bygger på 

Hatha Yoga og Vinyasa Yoga, Vinyasa er en Yoga form der har et flow, hvor 

øvelserne ikke holdes mere end 3-5 vejrtrækninger.  

I Jivamukti yoga bruger vi også chanting, som en slags små vers man synger 

for at “ tune" ind på at nu er vi her og er klar til at dyrke Yoga. 

Chanting er ikke noget man skal, man kan også lytte.  

Der vil også indgå ca. 5 min meditation som i 3 min vil være i stilhed. En time 

afsluttes altid i Shavasana (guidet afslapning ) i min 5 min. 

Det vigtigste for mig er at lytte og observere hvad det er I som hold og indivi-

duel person kan, vil og syntes er sjovt. Yoga skal nemlig også være sjov. 

.Bemærk: Ny tid og ny træner 

 

Puls og Styrke 

Yoga   - let øvede 
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Onsdage    kl. 18.00 – 19.00 i selskabslokalet 

Sæson:    28. august 2017 til 4. april 2018 

Instruktør:    Line Eghave 

Pris:     850 kr 

Kan du lide at røre dig og få sved på panden til masser af gode rytmer? Så er 

zumba lige noget for dig. Vi vil blande mange forskellige latinamerikanske stil- 

arter og putte lidt fitness ind, så vi rigtig kan få rørt musklerne. Vi vil også prø- 

ve kræfter med lidt håndvægte (zumba toning) og stole-dans (zumba sentao). 

Gennem sæsonen vil der være et par events med andre Zumba instruktører 

samt lidt weekend træning. 

Du behøver ikke at have danset før. Alle er velkomne og alle kan være med. 

Mandage    kl. 19.45 – 20.45 i selskabslokalet 

Sæson:    16. august 2017 til 4. april 2018 

Instruktør:    Stine Kastfelt 

Pris:     850 kr 

Vil du gerne gøre noget godt for dig selv, for sjælen og din kropsholdning, så 

er pilates måske noget for dig. På dette hold er der fokus på det naturlige ån- 

dedræt som en fantastisk samarbejdspartner i øvelserne hvor vi arbejder med 

smidighed, mobilitet før stabilitet, afspænding før opspænding og med balan-

ce. Alt sammen noget der giver en bedre kropsholdning samt øget velvære.  

Jeg er uddannet Balanced Body Instruktør og har selv dyrket pilates i mere 

end 8 år. Holdet er for begyndere såvel som lettere øvede, da vi tilpasser den 

enkelte øvelse så alle uanset niveau bliver udfordret. Medbring gerne et lille 

håndklæde da vi i nogle øvelser bruger dette som hjælperedskab. Måtter fore-

findes i hallen, men vil du gerne medbringe din egen er du velkommen til dette 

også. Kom i tøj du kan bevæge sig i, men uden sko (bare tæer eller strømpe-

sokker).  

Pilates     - begynder og let øvede 

Hold øje med hjemmesiden for opdateringer på holdene.  
Det er også her tilmelding finder sted:  

www.gsgif.dk  

Zumba   (16 år og op) 
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Et stort tillykke til vores Serie 2 damer 
Serie 2 damer har haft en fantastisk sæson og det endte med oprykning til 
Serie 1 et stort tillykke med det. Det er første gang i klubbens historie så det 
skulle jo selvfølgelig fejres og hvordan gør man det som der stod i Dagbla-
det, jo man inviterer Ungarns damelandholdtræner – Kim Rasmussen til en 
træningsaften i Gundsølillehallen. 
Træner John havde breaket inden den sidste kamp at hvis pigerne vandt 
eller fik 1 point ville der komme en gæstetræner for en aftenJ og da de hørte 
hvem der kom måbede de fleste. 
Det blev en aften med en masse guldkorn til både spillerne og de ungdoms-
spillere samt trænere der var mødt op. De to timers intense træning handle-
de både om det fysiske og det mentale. 
Aftalen med Kim Rasmussen kom i stand med hjælp fra en af vore sponso-
rer. En stor tak til Pollux Packaging. 
Og begejstring hos Dagbladet – der blev totalt udsolgt af denne udgave af 
bladetJ 
 
Siden sidst 
Vi havde i påsken en del hold med til Holstebro Cup og det var en super god 
og social tur med gode oplevelser og det er vores indtryk at alle havde en 
rigtig dejlig tur både voksne og børn. Flere har allerede spurgt om der vil bli-
ve en tur igen næste år. 
Det må vi se om det kan lade sig gøre. 
En stor tak til alle frivillige, forældre og sponsorer som har gjort det muligt at 
få denne tur stablet på benene. 
 
Bestyrelsen 
I bestyrelsen byder vi velkommen til Gudmunda, som er nyt bestyrelsesmed-
lem, vi glæder os meget til at arbejde sammen med dig. 
 
Vi vil samtidig sige tak til alle de frivillige der har givet en hånd med som træ-
nere, 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 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. Faktisk har vi næsten ingen trafik på 

vores hjemmeside da næsten al kommunikation foregår på Facebook. 

Håndbold 
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Tennis 

Loppemarked 
I år afholdt vi loppemarked indendørs i hallen 28/5. Der var solgt 35 stande 
og hallen er godkendt til 54 stande og forventningen til at vi nu var inden-
dørs var stor. Der var en del besøgende fra morgenstunden, men ellers var 
det desværre ikke samme antal besøgende OG købende som når det bliver 
holdt ved ”brugsen”. Så det er nok en overvejelse om vi skal tilbage til den 
model. Faktisk var de sidste to timer en ”langgaber ”L 

 

Facebook 

Det er 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. Faktisk har vi næsten ingen trafik på 

vores hjemmeside da næsten al kommunikation foregår på Facebook. 

 

Festivalen 

I skrivende stund er festivalen godt i gang men vi må nok erkende at i år har 

det været meget svært at skaffe nok folk til eat beer boden – det er svært at 

vide hvad det skyldes, men der kommer sikkert en evaluering efterfølgende. 

 

Sommerfesten 

Sommerfesten afholdes den 17-20/8 og her har vi tradition for at være med 

til at sætte boderne op og tage dem ned igen, så der har vi brug for et par 

raske folk M/K til denne opgave. Det er søndag 13. for opsætning og ned-

tagning den 20. Henvendelse til Nicolai, hvis du har lyst til at deltage. 

 

Vi har jo også den traditionelle mad bod hvor vi har et vagtskema der skal 

udfyldes med hjælpere til at lave toast, salat, kaffe te og andre ting. Det ple-

jer at være sjovt at være der i de her dage med godt vejr og højt humør. 

 

Om søndagen er der håndbold for en del af ungdomsholdene fra U4 til U14 

piger og drenge og det er fra kl 10 til 14. 

 

Håndbold 
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Slut på sæson og opstart til ny sæson 

Træningen fortsætter efter turneringen er slut helt frem til uge 25 og vi star-

ter op igen 8/8.  

 

 

Håndboldskole 

Igen i år afholder vi håndboldskole og det bliver den 8,9 og 10/9 og det er 

for U10/U12/U14. Som det ser ud lige nu er der stadig ledige pladser, men 

book nu i god tid så du og dine kammerater kan deltage. 

 

Håndboldkaravanen 
Der afholdes Håndbold”karavane” sammen med Lindebjergskolen den 
22/8 med 0-3 klasse fra kl 9.30 til 13.30. 

Håndbold 
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Danmarks billigste tennisklub? 

 
Som tilflytter fra Søborg til Ågerup for et par år siden 
var et af vores kriterier at der skulle være en god sko-
le, fritidsaktiviteter og ikke mindst gode sports facilite-
ter til hele familien. Valget faldt heldigvis ud som det 
gjorde og vi i familien har nu prøvet gymnastik 
(ramasjang, de små springere og Zumba), fodbold, 
badminton og tennis i vores fantastiske GSG&IF. 
 
Nå men nu til det med tennis. Jeg fik snuset mig frem 
til Gurli's (kasserer) navn som hende man skulle kon-
takte. Det gjorde jeg og da jeg ikke havde nogen at 
spille med på det tidspunkt satte hun en prøvetime op 
med Thorkild. Thorkild er en del af onsdags holdet 
som er en gruppe på ca 14 seniorer (60+) som spiller 
hver onsdag formiddag fra 08:30 til 11:30. Det koster 
DKK 10,- per gang men så bliver der også serveret en 
bajer til slut :) 
 
Jeg mødte Thorkild på 'anlægget', for ja, det er et an-
læg med 2 baner, boldmaskine, klubhus og egen op-
strengningsmaskine. Thorkild og jeg fik spillet prøveti-
men og efterfølgende tilbød han mig en rundvisning 
og det var i klubhuset jeg så listen! Listen bestod af et 
enkelt A4 ark med medlemmer. Dette til trods for de 
fantastisk faciliteter og et årligt kontingent på kun DKK 
600,- samt 5 trænings aftener med træner Peter Karl-
sen fra Roskilde tennisklub. 
 
Derfor en opfordring herfra, vi i tennisklubben vil ger-
ne dele vores dejlige omgivelser med endnu flere 
medlemmer og du kan altid finde en og spille med og 
ikke mindst finde spilletid.  
Kom og vær med! Se mere på http://www.gsgif.dk/
Tennis. Du kan kontakte Gurli på: 20198065 
 
Hilsen en tilflytter og tennisspiller 

http://www.gsgif.dk/Tennis
http://www.gsgif.dk/Tennis
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Fodbold 

Sommerferien er snart slut og Gundsølille fodbold starter op igen 
og byder nye og eksisterende medlemmer velkommen. 
Vi spiller primært på anlægget ved Lindebjerg skolen hvor det er 
let for alle at komme til. 
 
Ungdomsafdelingens målsætning: 
 
Til alle børn, der har lyst til at spille fodbold, skal der gives lige 
muligheder for at kunne deltage, uafhængigt af alder, køn og hvor 
man kommer fra og hvilke færdigheder man har på forhånd. 
 

• At dygtiggøre spillere gennem en målrettet og seriøst træ-
ning 

• At være en klub der har plads til alle 

• At alle vores medlemmer og deres forældre, ser det som en 
positiv oplevelse at være en del af Gundsølille Fodbold 
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Redaktørens hjørne 

Det er da med en vis spænding og ærefrygt, jeg 
hermed udgiver det første nummer af Kvartalsnyt, 
hvor jeg har fornøjelsen af at være redaktør og skul-
le samle stof fra alle vores spændende afdelinger 
og udvalg i Idrætsforeningen. Bladet har i 43 år væ-
ret talerør for Gundsølille Skytte, Gymnastik og 
Idrætsforening og vil fortsat blive omdelt til hele vo-
res lokalområde. Ved siden af Kvartalsnyt bruger vi 
også vores hjemmeside www.gsgif.dk som informa-
tionssted, ligesom mange af afdelingerne benytter 
Facebook til informationsspredning. Jeg håber, I 
fortsat vil få glæde af Kvartalsnyt. 
 
Per Lassen 
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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. Lasse Rey Andersen 
Kass. Anders Juel Lyng 

2210 7197 
2078 4588 

formand@gundsolille.dk 
kasserer@gundsolille.dk 

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

Håndbold Fmd. Susanne Rudbeck 
Kass. Susanne Grøndahl      

4678 6154 
2927 3045 

susanne.rudbeck@jru.dk 
sg.krica@hotmail.com 

Skydning Fmd. Jens Kristian Andreasen 
Kass. Morten Peter Rasmussen 

2119 4802  
2987 7066 

jens@skyttegraven.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  1320   

Kvartalsnyt udkommer næste gang den 18. november 2017 
Deadline for indlæg er d. 22. oktober til kvartalsnyt@gsgif.dk 
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Selskabslokaler 
 

Udlejningspriser: 
 

Pejsestuen + 3 lokaler inkl. Køkken Kr. 2.500,- 

Pejsestuen (4 timer til reception)  Kr.    500,- 

Rengøring        Kr.    500.- 

Depositum        Kr. 1.000.- 

 

Udlejning af borde og stol 
 

 
 

 

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

Gundsølillehallens hjemmeside:  www.gundsoelillehallen.dk 


