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Selskabslokaler 
 
Udlejningspriser: 
 

Selskabslokaler inkl. Køkken   Kr. 4.500,- 

Pris for andelshavere i Gundsølillehallen 

a.m.b.a.       kr. 3.500,- 

Andelsbevis kan købes ved henvendelse 

til halinspektøren. Pris pr. andelsbevis kr.    100,- 

 

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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Formandens tanker    

Så er vintersæsonen kommet godt i gang. 
Det mærkes blandt andet ved at Gundsølillehallen summer af liv! 
GSG&IFs mange underafdelinger så som Fitness, gymnastik, håndbold, fodbold, 
skydning, bordtennis og Badminton, er alle godt i gang med deres vintersæson i 
hallen. 
 
Fitness afdeling er snart over 350 medlemmer og som noget nyt hos dem kan 8 - 9 
klasser nu også træne med hos Fitness.  
 
Boot Camp, er noget nyt som vi vil teste af 1 lørdag hver måned, til at starte med, 
for at finde ud af om der er god tilslutning til dette. Derfor vil det i første omgang 
foregår lørdag morgen, i tidsrummet kl. 8.00 - 9.00 i hallen, på følgende datoer: 
14. dec. 2019, 25. jan. 2020, 15. feb. 2020 og 14. marts 2020. 
Boot Camp er funktionel træning med forskellige styrketræningsøvelser som op-
varmning. Der bliver herefter sat en bane op med forskellige stationer, som vi tager 
på skift. Vi tænder for alle de forskellige tilgængelige redskaber i Hallen. Træning 
og leg. 
Alle kan komme og deltage. Øvelserne kan tilpasses til alle.  
Tag endelig Familie og børn med og få en sjov oplevelse sammen. 
Vær klar og omklædt kl. 8.00. Husk evt. indendørs sko. 
Vi er færdige og har ryddet op igen til. kl. 09.00. 
Vil du vide mere om Boot Camp – da kontakt: 
Morten Peter Rasmussen, mail: mprasmussen@gmail.com, Tlf.: 29877066 
 
Gundsølillehallen bestilling af mad 
Gundsølillehallen har ansat ny "madmor" Berit! - Hvilket allerede nu er en stor suc-
ces! 
Dette betyder at alle kan bestille mad via www.billetsalg.dk/gmad 
Her bestiller du mad som du enten kan spise i Gundsølillehallen eller tage med 
hjem derfra! - Prisen er 45 kr. pr. portion når du spiser i cafeteriet eller 50 kr. pr. 
portion ved Take Away. Det er god dansk mad og det smager bare godt ! 
Jeg håber meget at vores nye madmor kan få flere som ikke i dag kommer i Gund-
sølillehallen til at gå en tur ned i hallen og nyde en god gang mad og samtidig mær-
ke den dejlige "summen" af liv der er i hallen. 
Alle er velkomne til at komme og spise uanset om man dyrker sport eller ej! 
 
Åben hal: 
GSG&IF har sammen med Impulsen iværksat Åben Hal, i Gundsølillehallen. Det 
første Åben halarrangement løb af stablen fredag den 6. september 2019, man kan 
prøve forskellige sportsgrene og ellers bare hygge sig. Alle er velkomne uanset om 
man går til sport i GSG&IF og det er gratis. Det er både for børn og voksne! 
Det næste Åbne halarrangement er den 15. november 2019.  
Læs mere på:  www.gsgif.dk/aaben-hal-15-nov-2019 

mailto:mprasmussen@gmail.com
http://www.billetsalg.dk/gmad
http://www.gsgif.dk/aaben-hal-15-nov-2019
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Lørdag den 7. december 2019, fra kl.: 14:30 - 17:00 
holder vi Juletræsfest i Gundsølillehallen, og det bliver bare godt: 
 
I år afholdes juletræsfesten i samarbejde med kirken, og det er efter sigende en tradi-
tion, der´blev startet for 101 år siden, som vi nu genoptager.  
Alle er inviteret til Juletræsfest, og det er gratis at deltage! 
 
- STORT juletræ, 
- Underholdning med BAND, - "Allan og underdrengene" 
- Julemand ug vores nissepiger med gratis godteposer, 
- Kristian Gylling fortæller lidt om julen 
- klippe og klister... 
 
HUSK at tage en ven eller bekendt med, da det er for alle i vores lokal område! 
Hjælp os gerne ved at skrive om det på din skoles intranet, i jeres børnehave,  
på din Facebook side eller andre steder, da vi håber at se så mange som muligt, både 
nye og gamle ansigter! - Læs mere på:  www.gsgif.dk/juletraesfest-2019 
 
Med venlig hilsen 
Johnny Magnussen 

Formandens tanker    

http://www.gsgif.dk/juletraesfest-2019
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Badminton 

Vi spiller også badminton i Gundsølillehallen. 
Har du lyst til at spille badminton fast med en eller flere venner, kan du gøre det enten mandag 
eller torsdag. Hvis du vil spille fælles kampe med flere makkere kan du også gøre det torsdag. Hvis 
du måske har børn der gerne vil spille badminton er der også mulighed for dem om mandagen. 
 

Spil på faste tider mandag 
 

Du kan leje baner, hvis I 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. 900,- excl. bolde (kontingent 500 + samlet baneleje 800) 
Doublebane pr. spiller: kr. 700,-  excl. bolde (kontingent 500 + samlet baneleje 800) 
 

Spil fællespil eller fast sammen torsdag 
 

Du kan også leje baner om torsdagn, hvis I 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. 950,- excl. bolde (kontingent 500 + samlet baneleje 900) 
Doublebane pr. spiller: kr. 725-  excl. bolde (kontingent 500 + samlet baneleje 900) 
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Du kan også spille fælles kampe med forskellige makkere om torsdagen. Ring til formanden eller kassere-
ren hvis du vil høre nærmere om det. 
 
Pris for hele sæsonen :  
Pr. spiller  : kr. 1100,- incl bolde (kontingent 500 + andel af baneleje samt bolde 600) 
 
VI MANGLER FLERE SPILLERE OM TORSDAGEN, KOM GERNE OG PRØV OM DET ER NO-
GET FOR DIG!! 

 
 

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 
 
 
Ring til kasserer Joe Petersen på tlf. 20 13 85 24 eller skriv til mail joe@flemming.net,  
hvis du vil leje faste baner eller høre nærmere om tilmelding, ledige baner og tider 
 
Har du spørgsmål i øvrigt om badminton, tilmelding og spil i Gundsølillehallen, kan du også 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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Støt din sag 

Søndag den 29. september inviterede vi til Støt-Din-Sag for fjerde gang. 
Denne gang var der også: Ponyridning, bumperballs, fodbolddart, fodtennis, børne-
sumodragter, fedtmulesko og hamsterbolde. Der var rigtig mange sjove ting at kaste 
sig over, ud over at man kunne se de mange unge mennesker som løb for at støtte 
deres holdkasser samt velgørenhed. Alt lige fra U11 til Seniorer var i gang med at 
løbe!  
Støt-Din-Sag-løbet, går ud på at deltagerne løber på en opmålt rundstrækning, og den 
sponsor, som hver deltager selv har fundet, betaler så et aftalt beløb per omgang. 
 
Begivenheden tager sit udspring for fire år siden, da en gruppe otte-årige fodbold-
spillende drenge gerne ville støtte deres leukæmiramte holdkammerat. Siden da har 
arrangementet samlet mere end 100.000 kroner ind til fx Børnecancerfonden og Dan-
ske Hospitalsklovne. 
 
Hvor det de tidligere år kun har været en Gundsølille-begivenhed, så er det i år også 
en Gundsømagle-begivenhed, fordi flere af holdene i de to små fodboldklubber er 
slået sammen. 
 

Eventparken åbnede klokken 11, klokken 12.30 var der Støt-Din-Sag-Løbet, og 
klokken 14 er der koncert med popsangeren Alex Ambrose. 
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Støt din sag 

Vi har samlet set, fået lidt over 100.000 ind på dagen!  
Det er simpelthen så utroligt flot!  
Alt lige fra boder, kagebagning, tællere, legepark, ponyer, og ikke mindst musik og 
lyd, gjorde det bare så fedt! Jeg er sikker på, at dette er noget vi sammen kan gøre 
fremover, omend ikke, endnu vildere!  
- Man kunne bare gå bananas i eventparken, og det var der rigtig mange der muntre-
de sig med. Det her er slet ikke et arrangement, som kun er for fodboldafdelingen. 
Betragt det som en lille ekstra byfest oven på vores sommerfest her i Ågerup, lyder 
det fra Henrijette Lindholm, som er en af personerne bag eventet. 
Johnny Magnussen 
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Bordtennis 

Bordtennissæsonen er nu i fuld gang, og der er høj stemning i selskabslokalerne om 
tirsdagen, og et tilsvarende aktivitets- og støjniveau. Men der er også aktivitet på 
andre tider i ugen – for eksempel er seniorerne meldt til holdturneringer i ØBTUs 
serier 3 og 4, og børne- og juniorspillerne bliver også inviteret til pointstævner og 
breddestævner og meget mere. Så der er hele tiden nye tilbud og udfordringer. 
 
Vi har igen i år valgt at tilbyde medlemmerne, at stævne- og turneringsdeltagelse – 
også endda også spillerlicensen - er gratis. På denne måde håber vi, at endnu flere 
børn og unge vil melde sig til stævnerne! Vi har mulighed for dette, fordi vi har fået 
del i overskuddet fra GSG&IFs deltagelse på Roskilde Festival; så nu kommer pen-
gene medlemmerne til gode på denne måde. 
 
Som noget nyt i 2019 valgte seniorerne at tage på en fælles klubtur i stedet for 
landsmesterskaberne. Vi tog til Alicante, hvor den lokale bordtennisklub tog imod 
os… eller, det gjorde de så alligevel ikke! For 2 dage før afrejse fik vi tilsendt et 
afbud, fordi vi ankom et par uger før den spanske sæsonstart. 
I stedet lavede vi andre fælles aktiviteter, og det blev en KANON klubtur med i alt 
18 deltagere, som alle gerne ser gentaget i 2020, hvis det bliver muligt :-) Se selv 
billederne! 
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Men når vi nu har tilgodeset seniorerne, skal ungdommen heller ikke snydes. Så 
mon ikke der kommer et godt tilbud i løbet af sæsonen om en ungdoms – klubtur?  
 
Når du, efter at set billederne og du har læst dette, har fået lyst til at prøve at spille 
lidt bordtennis… så er du velkommen til at ringe til Den Gamle Formand (Johannes 
Michelsen) på tlf. 30 42 28 85, eller komme på besøg i selskabslokalerne i Hallen. 
Der er god plads lige nu, og vi plejer at tage pænt imod alle nye :-) 
De unge spiller kl. 18.30 – 19.45 og de voksne 20 – 22 hver tirsdag, og vi har bat til 
udlån! 
 
Johannes Michelsen 

Bordtennis 
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Håndbold 
I den forgange tid: 
Med hensyn til sommerfesten i Ågerup kontra håndboldboden forløb denne relativt 
smertefrit, tak til alle frivillige der støttede op om endnu engang at være en del af 
dette. 
Hånd boldspillet på banerne denne dag, bragte også en masse glæde og mange posi-
tive kommentar fra ude holdene omkring et veltilrettelagt arrangement såvel hånd-
bolddelen som hele selve sportsfesten. 
Håndbolden sender en hilsen videre til Sportsplads-festudvalget. 
Hedebo turneringen: 
I år valgte vi at tage til Hedebo Turnering i Tune primo september frem for den årli-
ge håndboldskole. Disse weekendtuneringer har vist sig, at skabe et godt sammen-
hold på kryds og tværs af årgangene.  
Endnu engang opnåede vi en masse glade og trætte børn og trænere…  
Resultatet var følgende: 
U11 – Ubesejrede 
U13 P – Vandt finalen i deres årgang 
U 13 D – Vandt finalen i deres årgang 
U 15 P – 3 plads i deres årgang 
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Håndbold 
Godt gået, vores håndbold børn og trænere er såååå seje og meget dedikeret... 
Tak for indsatsen såvel til deltagere, trænere og hjælpsomme forældre …. Alle hu-
sket ingen glemt. 
 

Alle årgange går en hektisk tid i møde, vi sender følgende hold afsted i forhåbentli-
ge hyggelige og sjove turneringer: 
U 5-9 mix med Susanne ved roret 
U 11 mix med Janus ved roret 
U 13 P med Fie, Pernille og Simone ved roret. AG slutter sig til senere. 
U 13 D  med Christina, Frederik og Jesper ved roret. 
 U 15 P med Louise og Vibeke ved roret 
Glæder os til at følge dem alle, og vi håber på stor forældre opbakning, lige som det 
plejer… ☺ 
Ekstra træning - Lørdag 07.09.2019 U6-9 mix: 
Denne lørdag var der ekstra træning for U6 - U9 fra kl. 10 -  14.  
 Årgangen blev opdelt i grupper, hvor der blev lavet forskellige ting, som driblin-
ger, kast og gribe øvelser, skud på mål og meget. Der var arrangeret frokost til bør-
nene, som Gudmunda sørgede for, dette  blev serveret i klublokalet. Vi sluttede af 
med flødeboller og sendt nogle trætte børn hjem til forældrene. 
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Håndbold 
U 5-9 mix: 
Holdene har hver deltaget i et enkelt C-Stævne. 
Den 28.09.19 havde vi et U9 C-stævne på kortbane, hvor vi havde 3 kampe som 
forløb tilfredsstillende. Børnene skulle lige vænne sig til den nye banestørrelse, 
samt der var lidt længere ind til målet, når der blev skudt på mål.  
Tak til August og Mads (U13 D), som passede dommerbordet. 
 

Den 06.10.19 havde vi et U7 - U8 C-stævne i Roskilde Hallen, vores egen hal var 
optaget, da vi meldte ind. 
Holdene fik 2 kampe hver, der blev vundet og tabt. Men børnene fik spillet hånd-
bold, og vi havde nogle hyggelige timer.  
Tak til forældrene som hjalp med dommerbordet. 
Medietræning for HRØ: 
Lørdag d. 05. Oktober afholdt HRØ træner kursus, og til dette var der mødt 15 
glade børn op i alderen 13-15 år. 
Dette forløb planmæssigt og vores lille klub bidrog på bedste vis.  
Pokalturnering U 13 D A: 
I år har vi forsøgt at melde vores U13 A drenge til en pokal turnering, som fungere 



 20 

Håndbold 
som vind eller forsvind. Det bliver spændende og se hvad denne bringer… knæk og 
bræk  
PS. 1 kamp vundet med 30-25 til Gundsølille mod Greve 
I tiden der kommer: 
I år har klubben valgt at sælge lodder til jul som støtter Børnehjælpen, håber I alle 
vil støtte op med salg af disse, da det går til et godt formål. 
Info: 
Juletræssalget sidste år udløste et kæmpe arbejde i forbindelse med at få træerne 
stillet frem og ryddet væk. Derfor er det blevet fravalgt i år, idet arbejde og den 
samlede fortjeneste ikke stod sig til mål arbejdet der skulle til.  
 

Billeder fra kampe 
En opfodring fra bestyrelsen skal lyde på, at sende jeres fine billeder fra kampe til 
pernille.nybo.soerensen@hotmail.com, så vil disse billeder blive lagt på vores Face-
book side…. 
Dette var lidt information om de kommende måneder, vi glæder os til at tage hul på 
denne sæson.  
Må alle hold få god vind i sejlene… ☺ 
 

Træningstiderne for spillerne fra uge 43 til uge 52 er følgende: 
Tirsdag: 
 U5-U9 drenge/piger  kl. 16-17 
U11 drenge/piger kl. 17-18:30 
U13 piger  kl. 17-18:30 
U15 piger  kl. 18-20 
Damer kval. + S3 kl. 20-22 
Onsdag: 
U13 drenge  kl. 18-19:30 
Dame Serie 4  kl. 20-21 
Herre  kl. 20-22 
 

Torsdag: 
Fysisk træning U11-U15 Dette er pt. ikke afklaret hvor det bliver afholdt, 
nærmere information følger. 
 
Dette var lidt information om de kommende måneder, vi glæder at se en masse gla-
de håndboldspiller i efteråret…. 
 
Mange hilsner 
Håndbold bestyrelsen 
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Åben hal 

Åben Hal er et samarbejde mellem GSG&IF og Klub Roskilde Nord – Im-
pulsen.  
Arrangementet henvender sig til ALLE børn og unge fra 3.klasse til 9.klasse. 
Formålet er at tilbyde børn og unge en aften i sporten og legens tegn. Aktivi-
teterne der tilbydes er et udpluk af idrætsgrene som tilbydes i foreningen 
blandet med aktiviteter der henvender sig til mere fri leg. Dertil er der musik 
og lys i den mørke hal. Forældre er velkomne og har også mulighed for en 
gratis prøvetime i fitness.  
Børnene/de unge er delt op i 2 hold: 
3.-5.klasse i tidsrummet 19-21 
6.-9.klasse i tidsrummet 21-23. 
Der er gratis vand/saft og agurk i cafeteriet og der kan bestilles mad på 
www.billetsalg.dk/gmad  
De første Åben hal arrangementer løb af stablen fredag d.6.september og 
d.15.november og der vil løbende komme datoer ud på de næste. 
 

http://www.billetsalg.dk/gmad
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Eat Beer  
Med 135 medarbejdere, hvoraf ca. 50 kom fra GSG&IF (medlemmer eller pårøren-
de) lykkedes det også i år at skabe et imponerende flot resultat i Eat Beer, der jo er 
vores madbod på Camping West på Roskilde Festival. Ud af en omsætning på lidt 
over en million, lykkedes det at skabe et overskud på 320.000, der nu er blevet 
fordelt mellem hovedforeningen og de involverede afdelinger. En meget væsentlig 
del af det økonomiske grundlag for idrætsforeningens aktiviteter. 
I 2020 er det 50-året for Roskilde Festival, og det bliver da utvivlsomt markeret 
med en endnu mere spændende og oplevelsesrig festival, hvor idrætsforeningen 
naturligvis også vil være med. Vi er så heldige, så langt de fleste af vores ledere 

allerede nu har lovet at tage en tørn mere, 
og det tyder allerede nu på, at interessen 

for at være frivillige i 2020 er særdeles, så 
vi håber, det bliver nemt at skaffe medar-

bejdere til næste år. Festivalen finder sted i 
dagene 27/6 til den 5/7 2020. Vi åbner for 

tilmelding engang i januar måned (og skri-
ver naturligvis først til dem, der gjorde det 
så godt i 2019), men hvis du også vil med, 

skal du sende en mail til eatbeer@gsgif.dk, 
så skriver vi, når vi åbner for tilmelding. 

Per Lassen 

mailto:eatbeer@gsgif.dk
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Håndbold 
Five-a-side 
Fredag den 11.10.19 fra kl. 18 - 19.30 havde håndbold-afdelingen besøg af 
Morten Juhl fra HRØ, som informerede os om Five-a-side som er et nyt tilta-
ge inde for håndbold. 
 
Vi var en blandet flok på 10 spiller, som bestod aktive spiller børn og voks-
ne, tidligere aktive spiller og nogle som aldrig havde spillet håndbold før. 
Der blev spillet med bold på 2 forskellige måde til opvarmning og til sidst 
spillet til 2 mål på den nye kortbane samlet i ca. 1 time og alle fik sved på 
panden. 
 
Five-a-side kan være et spille kun for voksne hvor der arbejdes på at lave 
små turneringer i HRØ. Vi syntes Five-a-side skal være et familiespil, så 
børm på +10 og forældre kan spille sammen. Vi arbejder på at finde en time i 
hallen, hvor vi kan spille Five-a-side. Nærmere info vil komme på hjemmesi-
den www.gsgif.dk/håndbold samt på Facebook. 
 
Grøndahl  

http://www.gsgif.dk
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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 
lader 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. 
 

Gymnastik 

Alle hold i Gymnastik er kommet rigtig godt i gang, der bliver øvet, svedt og grinet en masse, 
for allerede nu ser de fleste hold frem mod den årlige Gymnastik opvisning, som i 2020 bliver 
lørdag 28/3 i Gundsølillehallen, sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
Vi har stadig ledige pladser på de fleste hold, undtagen Yoga, Blid Bevægelse og Dancefun-
kers, som er fuldt booket. Du er velkommen til at komme og prøve et par gange, inden du 
beslutter dig for om holdet er noget for dig. 
Og så en lille bøn… Når vi en gang imellem skriver ud at vi har brug for hjælp, til f.eks. ban-
ko eller sportsfesten, så er det fordi at alt her i foreningen foregår på frivillig basis, og er vi 
flere der giver et nap, så bliver det til at klare for alle ☺ 
GIV yder ofte tilskud til os, sidst fik vi et ret flot beløb til den nyindkøbte airtrack, som mange 
børn (og voksne) har glæde af i mange år fremover, derfor skylder vi også at træde til, når de 
afholder deres banko søndage, så vi håber at flere vil tilbyde deres hjælp i løbet af året. 
 
Du er altid velkommen til at kontakte os fra bestyrelsen, hvis du har spørgsmål, ønsker eller 
måske selv gerne vil være en del af os, enten som træner eller i bestyrelsen. Find os på hjem-
mesiden gsgif.dk. 
 
Husk at følg os på Facebook, Gundsølille Gymnastik, her lægger vi nyheder og billeder op i 
løbet af sæsonen. 
Herfra ønskes alle et dejlig efterår, vi glæder os til at byde dig velkommen på et af vores man-
ge hold. 
 

http://guldaeblet.dk/
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Fødder for livet - hele livet 



 28 

Aktiv Mandag 
Vintersæsonen er nu kommet godt i gang.  
 
Nye medlemmer er stadig meget velkomne.  
Du må meget gerne komme og afprøve nogle af vores mange aktiviteter, 
inden du endelig tilmelder dig. 
 
Vi mødes i Gundsølillehallen fra kl. 13.30 til 15.30 
Først har vi fælles gymnastikopvarmning ved Birthe Olsen. 
 
Herefter fordeler vi os efter interes-
se på følgende aktiviteter: 
 
 

Badminton 
Petanque 
Billard  
Bob  
Floorball 
 

 
Floorball er vores nye tilbud, det 
er et spil der giver sved på pan-
den og smil på læben. 
Floorball kan spilles af alle uan-
set om man tidligere har deltaget 
i boldspil. Her får også nybegyn-
dere pulsen op. 
Vi mødes alle til velfortjent kaffe 
og te mellem aktiviteterne. 
 
Kontingent 450,00 kr. (2 x 
225,00 kr.) 
Hvis du vil vide mere, kan du 
kontakte 
Judith Elmlund tlf. 40 71 06 
95 (formand) 
Johannes Hansen tlf. 46 78 
70 66 (kasserer) 
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Bestyrelsen i GSG&IF 
  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 
2615 5461  
5325 5525  

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

Aktiv mandag  Fmd. Judith Elmlund 
Kass. Johannes Hansen 

4071 0696 
4678 7066 

judith@elmlund.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 9787 
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  

jeanette@dannow.dk 
gurli.vittrup@gmail.com 

Materialeforv. og 
leje af flag 

Poul Nielsen 2812 0037 fiepoul@gmail.com 

Fanebærere Palle Jensen 
Vagn R. Hansen 

2010 1186 
3011 0668  

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

Sommerfest Pernille Nielsen 6060 4851 jonnille@hotmail.com 

Festivaludvalg 
Eat Beer 

Henriette Krüger 
Per B. Lassen 

6118 8069 
5146 5170 

hk.henriettekruger@gmail.com 
eatbeer@gsgif.dk 

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 

lars@dannow..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  1700   

Kvartalsnyt udkommer næste gang den 5. april 2020 
Deadline for indlæg er d. 7. marts til kvartalsnyt@gsgif.dk 

tel:40283750
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