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47. årgang nr. 2 

Nu er det blevet tid til en 

helt traditionel sportsfest 

på sportspladsen i Ågerup - 

forhåbentlig uden Corona-

restriktioner.  

Torsdag d. 18. august ’22 

åbner GSGIF endelig pladsen 

op for alle i Gundsølille og 

omegn til nogle aktivitetsrige 

dage med masser af hygge 

og sjov for både børn og 

voksne. Sportsfesten stræk-

ker sig i år over fire dage og 

afsluttes derfor søndag d. 

21. august ’22.  

Som I kan se i programmet, 

er dagene fyldt op med 

spændende aktiviteter for 

alle.  

Festpladsen bliver dog ikke 

helt, som vi husker den fra 

før Corona, da Festudvalget 

over de seneste år har arbej-

det på højtryk for at få skabt 

nogle nye rammer omkring 

arrangementet. Med hjælp 

fra en række gavmilde 

sponsorer i lokalområdet 

samt fonde og kommunale 

puljer er det lykkes os at nå 

i mål med nye tiltag bl.a. 

nye festtelte, loungeområder 

og campingbar, som alt sam-

men skal være med til at 

skabe rammerne for en fan-

tastisk sportsfest ’22. Og ba-

re rolig i år vil boderne væ-

re opstillet, så man kan 

prøve fiskedam, skydning 

mm.    

Siden sportsfestdagen i sep-

tember ’21 har sportsfestud-

valget udover de fysiske 

rammer haft fokus på en 

række initiativer for at skabe 

nogle hyggelige tiltag for 

både det unge og ældre pub-

likum.  

Derfor vil der i år være indvi-

else af GSGIFs helt egen 

børnescooter vaskehal for 

de mindste, hvor man kan 

køre igennem vaskehallens 

sæbebobler for at få sin 

børnescooter, cykel eller lø-

becykel rengjort. Sæbebob-

lemaskinen vil dog holde et 

par velfortjente pauser i lø-

bet af dagene, men festud-

valget skal nok sørge for, at 

alle vores seje børn kan få 

lov til køre igennem sæbe-

boblerne flere gange i løbet 

af weekenden for at få pud-

set og plejet sit køretøj.  

Som noget nyt vil det også 

være muligt at købe en bør-

nebillet til 100kr. (fra 3-

11år), hvor der inkluderes en 

række aktiviteter på pladsen, 

snacks i forskellige afskyg-

ninger og en gave i form af 

en lykkepose.  

Børnebilletten kan købes 
lørdag og søndag i slikbo-
den. Værdien af billetten er 
140kr. Der er begrænset an-
tal billetter.  

torsdag den 18. august - søndag den 22. august 
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Støt vore  

Annoncører 

 

De støtter os 

Formandens tanker    

Roskilde Festival var tilbage i 

år og GSG&IF var ligeledes 

med boden Eat Beer! Jeg hav-

de desværre ikke selv mulig-

hed for at deltage, men har 

hørt fra min søn som var fri-

villig hjælper og fra Per som 

er medansvarlig for Eat Beer 

at Eat Beer havde en dårlig 

start, men heldigvis kom godt 

med til sidst. Vi kender ikke 

resultatet endnu, men håber 

at det endnu en gang bliver et 

væsentligt beløb til forenin-

gens drift.  

Der skal herfra lyde et KÆMPE 

TAK til Eat Beer udvalget samt 

de mange medlemmer og an-

dre frivillige, der har været 

med til at gøre Eat Beer på 

Roskilde Festival til en succes 

endnu en gang. I har alle ydet 

en stor indsats for alle med-

lemmer i GSG&IF! Foreningen 

kan ikke takke jer nok for at i 

bruger jeres fritid og egne 

ressourcer på at give resten 

af idrætsforeningens medlem-

mer et økonomisk tilskud, Tu-

sind tak for det! Festivalens 

forløb er beskrevet senere her 

i Kvartalsnyt.  

Det næste du kan glæde dig 

til er årets sportsfest i Åge-

rup! Fra den 18. til den 21. 

august 2022, vil Ågerup 

sportsplads igen blive omdan-

net til Danmarks hyggeligste 

sportsfest, med boder, hoppe-

borge, legeplads, idræt, mad, 

fest og meget andet......... 

Hvis du ikke er på ferie, så 

SKAL du bare komme og 

mærke stemningen! Uanset 

om du er medlem i GSG&IF er 

du meget velkommen og 

Sportsfest udvalget ser meget 

gerne hvis du kan give en 

hjælpende hånd, der er super 

mange opgaver så selv den 

mindste hjælp kan bruges. 

Kontakt os gerne via 

www.gsgif.dk hvis du har mu-

lighed for at give en hånd 

med! Programmet for som-

merfesten findes her i Kvar-

talsnyt!  

GSG&IF har også fået 2 nye 

padelbaner. STOR TAK, til ar-

bejdsgruppen som har stået 

for at få de 2 baner klar og 

tak til resten af GSG&IF for at 

støtte op om projektet. Du 

kan læse mere om hvordan 

du kan booke baner på hjem-

mesiden gsgif.dk/padel eller 

booke bane direkte på app'en 

Sportyfriends under Gundsølil-

le Padel  

Vi har en super dejlig forening 

og dette kan kun lade sig gø-

re, grundet alle de frivillige 

hænder som bærer GSG&IF. 

Der er altid brug for en hjæl-

pende hånd, så hvis du kan 

afse lidt tid til at hjælpe så 

kontakt mig endelig, så finder 

vi ud af sammen hvad du kan 

hjælpe md. Alt hjælper, om 

det bare er at rydde op efter 

en juletræsfest, sportsfest el-

ler være træner/leder er ikke 

det vigtige, bare det at du vi-

ser at du også syntes, at vo-

res forening er god og du der-

for gerne vil hjælpe til i det 

omfang du magter er det vig-

tigste. Håber at høre fra dig! 

Fortsat rigtig GOD SOMMER! 

Johnny Magnussen 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gsgif.dk%2F%3Ffbclid%3DIwAR3X_AYG9vptdaJMdc3Hhw36cENCoOr1VvDdpNNCwjNalU4fGooUw35ukIc&h=AT2VnwBY3pSWuZ0CR3bsLJDWqF1FyMh7XzR91PwyBoVGC29-M3XXIBy25enjYCtz8goBugb6vLF3lpekuA48vKgwuYWtu7sLALpsP4pI-6KfRsMfx16dqWU7udmZ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgsgif.dk%2Fpadel%3Ffbclid%3DIwAR3Me1Q1twIh855L3alLSix_jTRj9Oy1gOAu48m47VhYpEcVcrI_msyGrRY&h=AT2VnwBY3pSWuZ0CR3bsLJDWqF1FyMh7XzR91PwyBoVGC29-M3XXIBy25enjYCtz8goBugb6vLF3lpekuA48vKgwuYWtu7sLALpsP4pI-6KfRsMfx16dqWU7udm
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TORSDAG, den 18. august 2022 
 

Kl.18.00:  Pladsen og boderne ÅBNER 

 

Kl.16.30-18.00:  Fælles fodboldtræning på 
   Ågerup sportsplads 
 

Kl.18.00:   Hoppeborgene åbner 
 

Kl.18.00:  Salg af koder til nøglekon- 
   kurrence begynder **/*** 
 

Kl.18.30 -20.00: Tour de Ågerup : Racercykel 
   event med styrthjelm ** 
 

Kl.18.30-21.30: Banko –  
   Pladesalget starter kl. 18 
 

Kl.18.30-19.15:  Dagens dyst i ”Unge camp’en” 
   ** 
   

Kl.21.30:  Festpladsen lukker 
 
 

FREDAG, den 19. august 2022 
 

Kl.18.00:  Pladsen og boderne ÅBNER 

 

Kl.18.00:   Hoppeborgene åbner 
 

Kl.19.00-21.00: Beboerturnering – Rundbold *
  
 

Kl.19.30-21.30:  Sodavandsdiskotek op til  
   7.klasse m/DJ Miks 
 

Kl.20.30-21.30: HAPPY hour i loungen **/*** 
 

Kl.21.30-22.00:  Dagens dyst i ”Unge camp’en” 
 

Kl.21.30-24.00:  Disko m/DJ Miks fra 8.klasse 
 

Kl.24.00:  Festpladsen lukker 

LØRDAG, den 20. august 2022 
 

Kl.9.30:  Pladsen og boderne ÅBNER 

 

Kl.9.45-10.30:  Håndstandskole, Akrobatik- 
   og vejrmølledyst ** 
 

Kl.10.00-17.30: Guldgraverpladsen, Lego-
   teltet, hoppeborge 

   og øvrige aktiviteter åbner 
 

Kl.10.00-12.30:  Mountainbike tur i Boserup 
   Skov – Vi mødes på   
   sportspladsen * 
 

Kl.10.00-16.00:  Fodbold- og håndboldstævne 
 

Kl.10.30-11.00:  Åbning af børnescooter vaske
   hal m/besøg af Ballondronnin
   gen ** 
 

Kl.10.00-14.00:  Spejderhygge med bål og an
   dre aktiviteter 
 

Kl.10.00-14.00:  Massage på pladsen v/klinik 
   Krop og Sind 
 

Kl.11.00-15.00:  Biblioteksboden åbner 
 

Kl.11.00-15.00: Airbrush tatoveringer 
 

Kl.11.00-12.00: Bakkeløbet og Boot Camp 
   Challenge */** 
 

Kl.12.00-14.00:  Duellen mellem afdelingerne 
   anno 2022 
 

Kl.13.00-13.45: Dagens dyst i ”Unge camp’en” 
 

Kl.13.00-15.00:  GivLiv kursus v/  
   Hjerteforeningen i teltet */**
    

Kl.17.00 -18.00: HAPPY hour i loungen **/*** 
 

Kl.18.30:   Fest m. middag og dans til 
   Hitkompagniet */**/*** 
 
 
 
 

 
Kl.01.00  Festpladsen lukker 

Køb Børnebillet (3-11 år) – NYHED 
Kun til Gundsølille- og omegns seje børn, 
der er klar til en super sjov sportsfest. Gå 
på oplevelse på festpladsen og prøv bl.a. 
fiskedam, tombola, pilekast, lykkepose, 
Stryhns Grovhaps, slikpose, Sun Lolly og 
meget mere med børnebilletten i hån-
den. Kan købes lørdag og søndag i slik-
boden. Pris 100 kr. Værdi op til 140 kr. 
Der er begrænset antal billetter. 



 

 

SØNDAG, den 21. august 2022 
 

Kl.10.00:  Pladsen og boderne ÅBNER 

 

Kl.10.00-13.00: Guldgraverpladsen, Lego- 
   teltet, hoppeborge 

   og øvrige aktiviteter åbner 
 

Kl.10.30-11.30: Nøglekonkurrence slut –  
   Vindere findes i teltet. 
 

Kl.10.30-11.00:    Dagens dyst i ”Unge camp’en” 
 

Kl.11.00-11.30: Introduktion til Padel v/  
   Gundsølille Padel 
 

Kl.11.00-13.00:  Ansigtsmaling 
 

Kl.11.30-13.00: Frokostbord m/smørrebrød  
   **/*** 
 

Kl.13.00  Festpladsen lukker   
   NEDTAGNING for alle! 

 

*Denne aktivitet kræver tilmelding 
** Læs mere på sidste side af programmet 
*** Der er betaling for aktiviteten 

 

I år vil programmet indeholde en række sjove akti-
viteter og nyheder: 
 

Nøglekonkurrence - NYHED 

Køb en nøglekode til 25,- pr. stk. eller 5 stk. for 100 
kr. allerede fra torsdag i baren og se om du vinder 
én af de mange præmier. Vinderne findes søndag 
d. 21. august kl. 10.30. 
 

Tour de Ågerup: Racercykel event m/styrthjelm 

Kom op på pladsen torsdag aften kl. 18.30 i din ly-
cra, spænd hjelmen og cykel med. 
 

Håndstandsskole, Akrobatik- og vejrmølledyst - 
NYHED 

Hvor længe kan du stå på hovedet? Hvor høj en 
menneskepyramide kan vi bygge sammen? Hvor 
mange vejrmøller kan du lave i træk? Du kan få de 
allerbedste fif til at lære at stå – og gå – på hænder. 
Vi deler os op, så der er udfordringer nok til alle. 
 

Åbning af børnescooter vaskehallen - NYHED 

Medbring løbecykel, børnescooter el.lign. og få dit 
køretøj ”shinet” op i GSGIFs nye børnescooter va-
skehal. Ågerups helt egen ballondronning kom-
mer og uddeler balloner til alle børn. 
 

Bakkeløbet og Boot Camp Challenge for hele 
familien 

Kom og vær med til Bakkeløbet sammen med he-
le familien. Startskuddet går kl. 11 fra sportsplad-
sen. Tilmelding kan ske i campingbaren. Hvis du 
ikke har lyst til at prøve kræfter med bakkeløbet, 
kan du i stedet deltage på Boot Camp Challenge 
på pladsen, hvor Charlotte og Martin fra GSGIF 
Udendørs Fitness vil sørge for sved på panden. 
 

Unge camp’en - NYHED 

Klub Impulsen og 6.-8. årgang etablerer i år en un-
ge camp på pladsen. Campen er venligst sponso-
reret af Go On tanken. Hver dag afholdes dagens 
dyst, hvor de forskellige klassetrin konkurrerer 
mod hinanden. Se tidspunkter i programmet. 
 

HAPPY hour i loungen 

I år gentages succesen med happy hour i camping
-baren både fredag og lørdag. Happy hour tilbud-
dene bliver annonceret på pladsen. 
 
 

Introkursus i genoplivning v/Hjerteforeningen - 
NYHED 

I år vil det være muligt at deltage i Introkursus i 
genoplivning. OBS: Tilmelding senest d. 13.aug. ’22 
til sportsfest@gsgif.dk angiv navn og mailadresser 
på hver deltager. 

Den store FESTAFTEN - Billetter købes hos fest-
udvalget på pladsen! 
Der vil være fest i teltet lørdag kl. 18.30 med udde-
ling af pokaler. Der bydes på lækker grillmenu og 
bandet ”Hitkompagniet” spiller op til dans. Pris 
250kr. pr. person. 
 

Frokostbord m/smørrebrød - NYHED 

Traditionen tro vil der søndag blive arrangeret fro-
kostbord i teltet. I år serveres 3 stk. smørrebrød til 
65 kr. pr. person. Sidevogn (snaps) kan tilkøbes.  

 
 

mailto:sportsfest@gsgif.dk
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PADELBANE  
ÅBNINGSFEST 

Vejret viste sig fra sin bed-
ste side da ca. 150 gæster 
var forbi de nye padelba-
ner lørdag d. 18. juni 
2022. Mogens Hallager fra 
Kultur- og idrætsudvalget i 
Roskilde kommune indvie-
de banerne og derefter var 
der to showkampe. En med 
sponsorerne: Jesper 
Stiesen fra Mølbak 
Landinspektører, Kristina 
Ringstrøm fra SparNord, 
Peter Wibholm fra Wibholm 
Aut. Elinstallatør og Marie 
Klaustrup fra Idrætstanken 
på bane 2 og en med nogle 
af de erfarne fra 
Arbejdsgruppen. 

 

Projektet med padelbaner i 
Gundsølille startede for 
godt et år siden d. 25/5-21 

med en interessegruppe 
blandt klubbens medlem-
mer. Gruppen var en udlø-
ber af at medlemmerne i 
klubben var blevet spurgt 
hvad de mente kunne være 
mest interessant for klub-

ben og dem selv, hvis 
idrætsforeningen skulle in-
vestere i noget fornyelse.. 
Dette var i kølvandet på at 
klubben ikke fik tilsagn fra 
Roskilde kommune om 
driftstilskud til projektet 
med en Hal 2 og dermed faldt 



 

 

vores egenfinansiering af en 
ny hal på gulvet. 

 

Nu har klubben brugt nogle af 
de opsparede midler gennem 
mange år til etablering af to 
nye padelbaner. 

 

Padel-arbejdsgruppen arbej-
dede hurtigt med at få ind-
snævret ønsket til banerne og 
fik indhentet flere tilbud. D. 
24-06-2021 godkendte besty-
relsen at arbejdsgruppen 
kunne gå videre med mere 
seriøse forhandlinger og få 
aftaler i hus.  

Arbejdsgruppen består af 
Morten Rasmussen, Kim An-
dersen, Carsten Stroustrup, 
Bo Hansen, Christian Kjær 
Ostenfelt, Johnny Magnussen 
og Penelope Andersen. Ind-
ledningsvis også assisteret af 
Jesper Seerup og Jørgen Hyt-
tel Büring. Kæmpe stor tak til 
hele arbejdsgruppen for en 
formidabel indsats! Det har 
været en stor fornøjelse at 
være en del af. Der er lagt 
helt vildt mange timer i dette 
projekt fra utrolig mange! 
Hatten af for at det er lykke-
des os på under et år fra vi 
fik godkendelse af bestyrel-
sen. 

 

Gruppens har drevet hele 
projektet, som dækker alt fra 
forhandlinger, kontrakts ind-
gåelse, byggeansøgninger, 
statiske beregninger, godken-
delser hos kommunen, koor-
dinering mellem entreprenø-
rerne, bookingsystem- og 
hjemmeside set-up, låsesy-
stemer lysstyring mv. 

Ud over dette, så leverede de 
fleste også 1½ dags brolæg-
gertjans så vi kunne få lagt 
fliser og ordnet arealet om-
kring banerne uden at det 
skulle blive endnu dyrere for 
foreningen. 

  

Vi har ligeledes haft et fanta-
stisk samarbejde med vores 
lokale erhvervsfolk på opga-

ven: Evers Entrepre-
nør, Mølbak og Peter 
Wibholm. Kæmpe stor 
tak til vores samar-
bejdspartnere og 
sponsorer: Roskilde 
kommunes Kultur og 
idrætspulje, Idræts-
tanken GO’ON i Åge-
rup, SparNord Fon-
den, Mølbak, Evers 
Entreprise, Wibholm 
Aut. Elinstallatør og 
DGI for økonomisk 
støtte. 
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Eat Beer 2022 
Tilbage i september 2021 blev der 
holdt et møde, som havde til for-
mål at afklare om foreningens go-
de gamle Eat Beer bod på Roskil-
de festival kunne vækkes til live 
oven på corona. De tilstedevæ-
rende mente at det ville være 
synd ikke at gøre et forsøg.  

Heldigvis var Johannes Michelsen 
klar på at stå for det praktiske 
med opbygning af boden og byg-
geholdet. Per Lassen var også 
klar på at tage et år mere som 
rekrutterings- og medarbejderan-
svarlig. Morten Rasmussen meld-
te sig til at tage overblikket over 

køkken og menu 
med hjælp fra køk-
kenudvalget, Anne 
Hossey, Tine Øster-
gaard og Susanne 
Grøndahl. Jens Lar-
sen tog bolden vedr. 
det overordnede 
ansvar overfor festi-
valen. 

Hermed startede 
forberedelserne. Der blev i no-
vember afholdt prøve madlavning 
og menukortet fik et par forslag til 
justeringer. Menuen i år blev fast-
sat til: Chili con carne, Chili sin 

carne, Asian porter chicken, Asian 
porter veggie soup, Hvidløgsbrød, 
Havregrød og Yoghurt med 
chiafrø samt drikkevarer. 

Stigende priser på råvarer og 
corona-træthed har presset 
tingene hen i mod at boden 
skulle åbne lørdag den 25. Juni 
på festivalpladsen camping 
Vest. Det lykkedes og vi byde 
de første gæster velkomne…. 

MEN - der kom nærmest ingen 
kunder !!!!  De første tre-fire 
dage af festivalen, som plejer 
at være de bedste dage, lå om-
sætningen kun på 45% af nor-
malen. Det var lidt af et chok. 
Samme oplevelse var der hos 
nabo boderne. Kombinationen 
af forhåndsbookning af telt-
pladser og en lettere ændret 
indretning af pladsens vestlige 
del er nok de største årsager til 
at kunderne udeblev. Bodens 
placering er bestemt pkt. 1. på 
evalueringslisten. Vi havde 
møde med festivalledelsen om-
kring mulige tiltag, men det er 
svært at ændre på så meget 
når festivaltoget er rullet i 
gang. 

Vi har undervejs iværksat en 
ny Instagram side, en TikTok 
profil samt at der blev produce-
ret klistermærker i forsøget på 
at lave noget markedsføring på 
campingområderne og inde på 
selve festivalpladsen. En helt 
ny situation når man er vant til 
at kunderne selv indfinder sig. 
Tak til Lena 
og Johanne 
som gav den 
gas på 
TikTok. Se 
eat.beer.  

mailto:eatbeer@gsgif.dk


 

 

Muligt, det virkede, for de føl-
gende dage lå omsætningen på 
ca. 5-10% over de tilsvarende 
dage i 2019. 

Vi har haft nogle hektiske dage 
og et godt samarbejde, hvor 130 
medarbejdere har løftet i flok for 
at nå samlet i mål. 

Kendetegnet for i år må være 
“valgfrit tilbehør”: Jalapenos, 
røde chili, creme fraiche, æble-
kanel eller syltetøj :-) 

Vi håber på alligevel at kunne 
lande et overskud, men desvær-
re ikke i samme størrelsesorden 
som foregående år.  

Ved du allerede nu, du kunne 
tænke dig at bidrage i 2023 er 
du velkommen til at kontakte 
eatbeer@gsgif.dk 

På arbejdsgruppens vegne 
Morten Rasmussen. 

Eat Beer 2022 

mailto:eatbeer@gsgif.dk
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Bordtennis 

Efter den lange Coronaned-
lukning er der igen åbnet for 
bordtennis, men lige nu er 
der sommerpause. Efter som-
merferien starter vi en ny 
sæson TIRSDAG DEN 13. 
SEPTEMBER. 
Nye medlemmer, både ung-
dom og senior, er meget vel-
komne! 

 

Vi tilmelder igen 2 seniorhold 
til BTDK – turneringen, 
(BTDK står for BordTennis 
DanmarK) og så må vi se om 
der bliver medlemmer nok til 

et ungdomshold og et senior 
begynderhold også? 

 

Efter manglende indtægter 
fra Roskilde Festival i 2 år 
kan vi ikke længere være helt 
så large overfor medlemmer-
ne, som vi har været. Men 
klubben vil stadig betale tur-
nerings – og holdgebyrer 
m.m., så du skal kun selv be-
tale 500 kr. + 4 timers 
”frivilligt arbejde” i klubkon-
tingent, og så licens hvis du 
vil spille stævner eller på 
hold. Og så tillægger vi stadig 

120,- i særlig opsparing til en 
ny ”hal 2”, som vi håber 
snart kommer. 

Det er stadig UNDER HALV 
PRIS i forhold til f. eks. Ros-
kilde BTK, som opkræver ca. 
det samme pr halvår! Og det 
er der en særlig grund til: 
Det skal nemlig ikke være 
økonomien, som afholder for-
ældre fra at sende deres un-
ge (eller dem selv) til bord-
tennis, så vi vil gerne holde 
kontingentet så lavt som mu-
ligt. 

 

 

Herover er der et foto 
fra vores afslutning i 
april, hvor børn, unge 
og voksne hyggede sig 
og legede, efterfulgt af 
sodavand og kage. 
(Endnu en af vores go-
de traditioner)   :-) 

Bordtennissæsonen 
starter som skrevet 
tirsdag den 13. sep-
tember: Unge op til 14 
spiller kl. 18.30 – 20 
og unge/senior fra 14 
og op spiller fra kl. 20 
– 22. Alle er velkomne 
til et par gratis prøve-
aftener, bare duk op! 
Klubben har både bol-
de og bat til udlån. 

Og du kan holde dig 
orienteret på GSG&IFs 
hjemmeside eller på     
f: Gundsølille Bordten-
nis! 

Vi ses den 13. septem-
ber! 

 

Venlig hilsen, 

Den Gamle Formand 

Johannes Michelsen 



 

 

Gundsølille U9 og 

U10 fodbolddrenge 

har været aktive til 

forårets stævner.  

De deltog med 2 

hold til årets Lagka-

geCup i Farum og til 

Brøndby Mini Cup 

vandt de pokaler 

med et ubesejret 

stævne.  

Efter sommerferien 

skal drengene spille 

8 mands fodbold og 

alle drenge i årgang 

2012 og 2013 er vel-

komne til vores træ-

ning mandag og 

torsdag kl. 16-

17.30. 

Kontakt træner Si-

mon Lund tlf. 

40270283 

Fodbold 
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Aktiv Mandag er et idrætstilbud 

til pensionister, der gerne vil 

møde ligesindede både til idræt 

og socialt samvær.  

Vi har forskellige idrætstilbud, og 

her kan alle være med. Vi har 

hverken førstehold eller deltager 

i turneringer. Til gengæld holder 

vi altid en hyggelig kaffepause, 

og har fælles frokost et par gan-

ge om året. 

 
Sommersæsonen: 

I sommer sæsonen spilles petan-

que hver mandag fra kl. 10 – 12.  

Der spilles på banerne ved hallen 

ved siden af de nye padelbaner. 

Sommersæsonen er nu godt i 

gang, men der er stadig plads til 

flere spillere. Hvis du er interes-

seret i at være med så møde ba-

re op ved banerne.  

Kontingent for sommersæsonen 

er 230 kr. 

 
Vintersæsonen: 

I vintersæsonen, der starter d. 

5. september mødes vi hver 

mandag fra kl. 13.30 – 15.30 i 

Gundsølille Hallen. 

Birthe Olsen indleder med en 

halv times fælles opvarmnings 

gymnastik.  

Derefter kan vi vælge os ind på 

følgende aktiviteter: Badminton 

– Floorball – Billard – Bob – 

Petanque. 

Flere aktiviteter kan eventuelt 

komme med f.eks. Bordtennis. 

Efter med en halv time med di-

verse spil har vi en velfortjent 

kaffepause, og så kan man slutte 

af med endnu en halv times spil. 

 
Kontingent for vintersæsonen er 

Aktiv Mandag 

2 X 300 kr. 

Vi hilser nye medlemmer vel-

kommen. Man møder bare op i 

klublokalet, og kan deltage 

nogle gange inden endelig til-

melding. 

Vel mødt til alle. 

 
Husk 5. september starte vi 

blidt op kl. 12.00 til fælles 

spisning af egne velsmurte 

madpakker. 

12. september tager vi fat 

på alle aktiviteterne. 

. 

Hvis du vil vide mere, kan du 

kontakte Judith Elmlund  

tlf. 40 71 06 95  eller                                                                 

Lis Pedersen , tlf. 28 57 76 28 

 



 

 

 Fodbold 

Holland 2022 
Tusind tak til ‘Tanken’ for støtten 
til 21 U15 drenges fodbold-tur til 
Holland. 

Det blev til en flot 3. plads ud af 
24 hold, fra flere forskellige nati-
oner. Og dermed kunne drenge-
ne tage stolte hjem med Bronze 
medalje og Pokal. 

Turen har budt på fodbold og 
endnu mere socialt samvær.  

Højdepunktet for mange af dren-
gene var en rundvisning på Ajax 
arena. 
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GSG&IF 
Gymnastik 

Sæson 2022 / 2023 

Så er tilmeldingen til en ny 

gymnastiksæson 2022/2023 i 

gang, og du kan på vores 

hjemmeside melde dig til et 

eller flere hold – alt efter ener-

gi og lyst. Følg samtidig også 

med på vores Facebook side 

og under gsgig.dk / Gymna-

stik, hvor vi lægger information 

op, hvis der løbende sker æn-

dringer. 

Vi har stadig masser af plads 

til nye hold, så hvis du går 

med en trænerambition i ma-

ven eller kender en der har, så 

tag endelig fat i os – det kan 

være alt fra yoga, børne yoga, 

kampsport, seniorfitness, pila-

tes eller rytmisk gymnastik – vi 

byder alle forslag velkomne. 

.Vi glæder os alle til at byde jer 

velkomne til sæson 

2022/2023. 

 

Gymnastikforeningens besty-

relse  

Familiefræs er gymnastik for de 
mindste og deres forældre. Vi 
skal alle lege, tumle og øve at 
krybe, kravle, svinge, dreje, 
hoppe, løbe og meget mere. 
Tanken er at det skal være en 
aktiv time for både børn og 

voksne i hallen.  

Kan dit barn gå og har du lyst 
til at være aktiv sammen med 
dit/dine børn så håber jeg vi 
ses til familiefræs i hallen.  

På gensyn fra Lise og hjælpe-
trænerne. 

Onsdag kl. 17.15-18.00 

Har du lyst til at gå til gymna-
stik uden dine forældre så er 
Ramasjang lige holdet for dig. 
Vi skal øve en masse gymna-
stikfærdigheder så man er klar 
til at komme op på de små 
springere. Det gør vi ved at 
lave en masse forskellige be-
vægelser til musik, øve en be-
stemt bevægelse hver gang og 
lave en masse sjove redskabs-

baner og lege.  

Husk at sætte jeres smukke 
lange hår op ellers kan vi godt 
komme til at rive jer i håret.  

Vi glæder os til en masse sjov 
gymnastik i hallen. 

Forældre må meget gerne 
hjælpe med at sætte redska-
ber op inden vi starter og hjæl-

pe til på redskabsbanen un-
dervejs.  

Træner: Lise og hjælpetræne-
re 

Onsdag kl. 16.30-17.15 

 

Mangler du et Yoga hold eller er dansehold og har du lyst til at være træner i den kommende 
sæson, så send en mail til kimienielsen@gmail.com 

Familiefræs 

Ramasjang 

mailto:kimienielsen@gmail.com


 

 

Dancefit/Zumba er gymnastik-
foreningens dansehold - et 
hold for dig, der gerne vil ha-
ve sved på panden og et smil 
på læben. Der vil danset sim-
ple koreografier indenfor flere 
forskellige stilarter, primært 
med fokus på, at vi skal have 

det sjovt, få pulsen op og 
sved på panden. Du behøver 
ikke at have danset før – hol-
det er for alle, uanset om du 
er nybegynder eller har dan-
set før. 

 

 

Onsdag kl. 18.00-19.30 i sel-
skabslokalet 

Instruktør: Malene Bjørn 
Lundberg 

Spring, leg, styrke og sjov er 
nøgleord på dette hold. Vi fyl-
der hallen med god stemning 
og super sammenhold. Hop, 
rul, rotér, løb, skru – vi leger 
teknikken ind, så alle lærer 
nye færdigheder og spring. Vi 
forventer at dele gymnasterne 
ind i mindre hold, så vi kan 
differentiere undervisningen 
og sikre at alle bliver dygtige-
re til deres spring – og måske 
lærer nye?  Vi øver også 
akrobatik med hinanden. Vi 

skal blandt andet øve hånd-
stand, vejrmøller, salto, flik 
flak og meget mere.  

I løbet af året vil der være 1-2 
ekstratræninger. Sæsonen 
slutter vi af med en opvisning 
hvor vi viser hvad vi har arbej-
det med i løbet af året. 
Vi  øver akrobatik med hinan-
den. Vores motto: Alle red-
skaber skal bruges! Glæd dig. 
Det bliver SÅ sjovt!!  

 

Vi er klar med et rutineret træ-
nerteam bestående af  

Pernille, Franz og Lene + 
hjælpetrænerne: Christoffer, 
Caroline, Silje, Gustav, Ma-
thilde, Frida 

 Tidspunkt: Mandage 16:00 – 
18:00. Forældre er velkomne 
til at se med fra hallens cafe-
teria.  

Mvh Lene 

Klar til en ny springsæson? Vi 
skal give den gas med en 
masse spring – både kendte 
og nye.  

Vi lægger vægt på fælles-
skab, differentieret træning og 
et godt læringsmiljø - der-
for deler vi os ofte op i mindre 
grupper, så alle får sprunget 
så meget som muligt. Ud over 

den ugentlige træning arran-
gerer vi 2-3 ekstra træninger i 
løbet af sæsonnen (en af dem 
med overnatning) og slutter 
sæsonen af med en opvis-
ning. Det er også muligt at 
tage på springcamps på Sorø 
Efterskole sammen med dine 
holdkammerater – mere om 
det når vi ses til august!  

Vi glæder os til at se jer!  

Mange hilsner trænerteamet: 
Agust, Marius, Jacob og Lene 

  

Tidspunkt: Mandage 16:30 – 
18:00. Vi starter med opvarm-
ning i selskabslokalet i Gund-
sølille hallen og springer fra 
17:00 – 18:00 i hallen.  

Spring 0. – 3. klasse 

Dancefit/Zumba – for alle 

Spring 4. – 7. Klasse 

Blid bevægelse 

 Har du smerter, gamle skader, 
stress, livsstilssygdomme, over-
vægt - eller trænger du bare til at 
komme stille og roligt i gang med 
at bevæge dig. Vores helt nye 
hold BLID BEVÆGELSE er for 
dig, der har lyst til en time med 
supernemme, skånsomme men 

effektive øvelser, hvor vi blidt mo-
biliserer og vækker kroppens led 
og muskler. Alle kan være med, 
og du kan fx bruge timen som re-
habilitering, opvarmning eller 
"mindfulness i bevægelse". Du får 
færre smerter, større bevægelig-
hed, mere ro på nervesystemet - 

og en øget lyst til at komme i 
gang med at bevæge dig. Og ja - 
vi hygger og griner også under-
vejs. 

Mandag kl. 17.00 – 18.00 i sel-
skabslokalet  
Instruktør: Lene Byriel 



 

                                                                                                                                                                                
16 

 

Håndbold 
I håndboldafdelingen er vi nu 
færdige med sæsonen 21/22 
og starter snart op på næste 
sæson 22/23. Vi starter sæso-
nen tirsdag den 9. august kl. 
16, og vi afholder ekstra træ-
ning for vores ungdomshold 
lørdag d. 13. august kl. 10 – 
16. Lørdag d. 20. august er 
nogle af vores aktive forældre 
med, når vi spiller håndbold 
med U6-U11 til sportsfesten i 
Ågerup, hvor vi håber på 
mange gode oplevelser og 
fælles håndboldglæde for vo-
res børne-/unge- spillere. I 
sæsonen 22/23 har vi følgen-
de hold, hvor tilmelding fore-
går via foreningens hjemme-
side www.gsgif.dk. Opdatere-
de træningstider er også på 
hjemmesiden: 

 

U5 - U8,  

U9 mix 

U11 – U13 drenge 

Dame senior Serie 1+2 

Oldgirls / five-a-side 

 

Som i mange andre forenin-
ger kan vi mærke effekten af 
coronapandemien, der har 
betydet færre aktive spillere 
og frivillige. Vi er i gang med 
at lede efter nye trænerkræf-
ter til vores dame senior hold, 
som er rykket ned fra kval-
række til serie 1, på grund af 
færre spillere, skader m.v, og 
vi håber det falder på plads 
inden sæsonen starter. Vi ar-
bejder på flere fronter for at få 
nye spillere primært i børne-
rækkerne. Vi har været ude at 
besøge de lokale skoler, og 
skal ud igen i dette skoleår.  

 

Flere af ungdomsholdene har 
fra tid til anden brug for en 
ekstra hjælpetræner eller aflø-
ser, og hvis man som foræl-
der har lysten til at hjælpe, er 
man altid velkommen til at 
spørge i bestyrelsen eller træ-

nerne på de enkelte hold. 
Hvis vi stadig ønsker at der 
skal være lokale idrætstilbud 
til vores børn, er det nødven-
digt at vi også som småtravle 
børnefamilier, kan bidrage til 
at skabe rammerne for et godt 
og aktivt foreningsliv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi er taknemmelige for den 
arbejdsindsats, I forældre og 
aktive allerede lægger i vores 
arrangementer f.eks. sports-
fest, ved dommerbord, til 
stævner og kampe, men vi 
kan altså ikke få nok af jeres 
selskab! 

http://www.gsgif.dk/


 

 

Fitness 
Velkommen til GSG&IF 

Fitness 

GSG&IF Fitness er det lokale 

fitnesscenter i GSG&IF, som i 

øjeblikket tæller små 260 med-

lemmer. Vi er organiseret i for-

eningsregi, hvilket betyder at 

du som medlem er ”medejer” 

og har mulighed for medindfly-

delse på udviklingen via din 

stemmeret på vores årsmøde. 

Fitnesscentret drives og ledes 

af frivillige, som alle arbejder 

ulønnet.  

Vi arbejder ud fra principperne 

om:  

Træning for alle: Vi har plads til 

alle, uanset kondition og 

træningserfaring. Vores 

medlemmer fordeler sig fra 

alt fra motionisten til det 

øvede fitnessmedlemmer, 

som har trænet på eliteplan.  

Fællesskab: Vi hjælper hinan-

den. 

Det sunde valg: Motion er godt 

for mange ting, bla. din 

søvn, dit helbred, din energi 

i hverdagen mv. 

GSG&IF Fitness er gennem 

DGI og DIF omfattet af Anti Do-

ping Danmarks regler, hvilket 

bl.a. betyder, at Anti Doping 

Danmark kan komme på uan-

meldt besøg. Vi er en del af 

Bevæg dig for livet-

fitnesssamarbejdet under DGI 

og DIF. 
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Holdtræning 

Vi tilbyder en række forskel-

lige hold, hvor der er plads 

til alle – Vi har også plads til 

dig! 

Vi tilbyder:  

Unge fitness mandag og fre-

dag fra kl 15.30-17.00 for 

elever i 8. og 9. klasse – 

Der er også plads til dig. 

Du møder bare op om-

klædt foran fitness kl 

15.30, så kommer der en 

instruktør og lukker dig 

ind. Medlemskab koster 

kun DKK 50 om måne-

den.  

Udendørs fitness tirsdag fra 

kl 19.30-20.30 for dig, 

der kan lide at træne 

udendørs – Der er også 

plads til dig. Du møder 

bare op omklædt foran 

hallen kl 19.30, så kom-

mer der en instruktør og 

tager dig med. Medlem-

skab koster fra DKK 50 

om måneden (hvis du 

kun vil deltage i dette 

hold) eller medlemskab 

mellem DKK 75-125 om 

måneden, hvor du også 

kan træne i hele vores 

åbningstid.  

 

Personligt trænings-

program 

Hos GSG&IF Fitness kan 

alle medlemmer gratis for 

udarbejdet et personligt træ-

ningsprogram. For at opnå 

dine mål, er det vigtigt med 

målrettet træning. Det kan 

du få med et personligt træ-

ningsprogram. 

Fitness 



 

 

 

Alle vores frivillige instruktører 

har gennemgået en fitnessin-

struktøruddannelse. De kan 

hjælpe dig med at få lagt et 

personligt træningsprogram og 

give gode råd og vejledning i 

brugen af fitnessmaskinerne 

eller træning med frivægte. 

Programlægning er inkl. dit 

medlemskab. 

Når du har kørt dit personlige 

træningsprogram over en peri-

ode, får du måske brug for flere 

udfordringer eller tilpasninger. 

Vores frivillige instruktører gen-

nemgår dit personlige træ-

ningsprogram og tilføjer flere 

eller nye øvelser, så du hele 

tiden vil opnå den rette udfor-

dring i din træning. 

Book en instruktør 

Du booker en instruktør inde 

på vores hjemmeside ved at 

følge vejledningen. Herefter vil 

du blive kontakte af en af vores 

instruktører, som i samarbejde 

med dig aftaler tid og sted for 

en træning. 

Læs mere på vores hjemme-

side https://www.gsgif.dk/

fitness. 

Åben træning for 8. til 9. 

klasse 

Lørdag den 11. juni 2022 af-

holdte vores instruktør Pa-

trick, som underviser mandag 

og fredag i Unge Fitness, 

åben træning for alle i 7. til 9. 

klasse, som havde lyst til at 

komme og se om træning på 

Unge Fitness kunne være no-

get for dem.  

Vi planlægger at afholde ny 

åben træning i efteråret. Hold 

øje med vores hjemmeside 

for dato og tid. Det vil være 

gratis at deltage og tilmelding 

er ikke nødvendt.  

Hvad er Unge Fitness? 

Unge Fitness er holdtræning 

for elever i 8. og 9. klasse, 

hvor der vil være en uddannet 

instruktør tilstede til at vejlede 

i udførelsen af de enkelte 

øvelser, så vi sikre korrekt ud-

førelse af øvelser for de unge.  

Unge Fitness træner mandag 

og fredag i tidsrummet kl. 

15:30 – 17:00.  

Har du spørgsmål til Unge fit-
ness, så send en mail til for-
manden på fitness@gsgif.dk. 

Fitness 
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Så er tennis sæsonen 
kommet godt i gang. Vi 
havde standerhejsning  
d. 30/4, hvor der blev budt 
på grill pølser og lidt vådt 
til ganen. Nettet blev sat 
op og banerne blevet klar-
gjort, så nu kunne sæso-
nen skydes i gang.  

 

Vi træner hver torsdag 
mellem kl. 17:30-20:30 

Begyndere kl. 17:30-19 
Øvede fra 19-20:30 

Vores dygtige træner er 
igen i år Peter Karlsen.  

 

Hvis du er nysgerrig og 
tennis har din interesse, så 
kig ned på banerne en 
torsdag. Her vil der altid 
være en der kan hjælpe 
dig med spørgsmål mv, el-
ler du kan ringe til Tine 

Wibholm på tlf 4078 
2063 eller maile til          
tinewibholm@gmail.com. 

 

Tennis sæsonen kan vare 
helt til november, dette af-
hænger selvfølgelig af vej-

ret, men en dejlig efterårs 
sæson er i vente. 

Med venlig hilsen  

Tine Mikkelsen Wibholm  

Tennis 



 

 

 

Rundvisning 

Kunne du godt tænke dig en 

rundvisning for at se vores fa-

ciliteter inden du melder dig ind 

eller have en snak om vores 

fitnesstilbud, så kan du booke 

en rundvisning på hjemmesi-

den https://www.motivu.dk/ find 

Gundsølille Skytte Gymnastik 

og Idrætsforvening under 

sportsgren Fitness. 

 

 

 

NYT TILTAG -  

Juniortræning 12 – 14 år 

Pr. 1. august 2022 åbner vi op 

for at unge mellem 12 – 14 år 

kan træne sammen med en 

voksen over 25 år fra deres 

husstand i hele vores åbnings-

tid. Derudover vil den unge, 

hvis vedkommende går i 8. og 

9. klasse, have mulighed for at 

træne sammen med en in-

struktør på vores hold Unge 

fitness mandag og fredag.  

Pris og tilmeldingsinstrukser 

kommer til at fremgå af vores 

hjemmeside https://

www.gsgif.dk/fitness senest 1. 

august 2022.   

Har du spørgsmål til Junior-
træning, så send en mail til  

 

formanden på 
fitess@gsgif.dk. 

Fitness 
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  Telefon: Email: 

Formand 

Næstformand 

Kasserer 

Sekretær 

Udv. Medlem 

Suppl. 

Suppl. 

Johnny Magnussen 

Anne Hossy 

Susanne Grøndahl 

Karina Hou Larsen 

Bo Michael Hansen 

Penelope Andersen 

Morten Rasmussen 

2970 0000 

2962 8619  

2927 3045 

2615 5461  

5325 5525  

2787 5656 

2987 7066 

formand@gsgif.dk 

Hossy-vange@privat.dk 

sg.krica@hotmail.com 

Karina@gsgif.dk 

bonypost@gmail.com 

penelope.andersen@gmail.com 

mprasmussen@gmail.com 

Aktiv mandag

  

Fmd. Judith Elmlund 

Medl.ansv. Lis Pedersen 

4071 0695 

2857 7628 

judith@elmlund.dk  
jolis@privat.dk 

Badminton Fmd. Bo Michael Hansen 

Medl.ansv. Joe Pedersen 

5325 5525 

2013 8524 

bonypost@gmail.com 

joe@flemming.net  

Bordtennis  Fmd. Johannes Michelsen 

Medl.ansv. Vagn R. Hansen 

3042 2885 

3011 0668  

johannesmi@yahoo.com 

vagn.r.hansen@gmail.com 

Fitness Fmd. Kristina Grøndahl Larsen 

Medl.ansv. Jens Larsen 

2288 9748  

2575 4884  

kl_krica@hotmail.com 

jl.trade@hotmail.com 

Fodbold Fmd. Nicolaj Pergi  

Medl.ansv. Dorte Grøndal  

4028 3750 

 

formand@gundsolille.dk 

kasserer@gundsolille.dk 

Gymnastik Fmd. Kimie Nielsen 

Medl.ansv. 

5071 0540 kimienielsen@gmail.com 

Håndbold Fmd. Magnus Rohde  

Medl.ansv. Susanne Grøndahl      

  2992 2980   

  2927 3045 

magnus.rohde@gmail.com  

sg.krica@hotmail.com 

Skydning Fmd. Poul Lamhauge 

Medl.ansv. Morten Rasmussen 

4119 2007  

2987 7066 

poul@lamhauge.dk 

mprasmussen@gmail.com 

Tennis Fmd. Tine Mikkelsen Wibholm  

Medl.ansv. Gurli Vittrup 

4078 2063 

2019 8065  

tinewibholm@gmail.com 

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 

Sportsfest Ragna Hjelmgaard 2629 8112 sportsfest@gsgif.dk 

Festivaludvalg 

Eat Beer 

Jens Larsen 

Per B. Lassen 

    2575 4878 
    5146 5170 

jl.trade@hotmail.com 

eatbeer@gsgif.dk 

GIVs bestyrel-

se 

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 

Gundsølillehal-

len 

Store Valbyvej 248A,  

4000 Roskilde 

4678 7064 

2374 7064 

kontor@gundsoelillehallen.dk 

www.gundsoelillehallen.dk 

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

Bestyrelsen 

Kvartalsnyt udkommer  

næste gang  

primo november  2022 

oplag: 2000 

Deadline for indlæg er  

d. 1. oktober til  

kvartalsnyt@gsgif.dk 

 
Køb dit brændstof i Ågerup  

og støt Gundsølille SG&IF 

 
Støt vore  

annoncører 

 

de støtter os 

https://118.dk/?what=22889748
tel:40283750
https://118.dk/?what=29922980
mailto:magnus.rohde@gmail.com
mailto:tinewibholm@gmail.com

