
 

 

KvartalsNyt     

November 2022 

 

47. årgang nr. 3 

HÅNDBOLD 
FIVE-A-SIDE 

Vi søger håndboldbegejstrede kvinder 30+ 

som gerne vil have pulsen op + have en bold i hænderne samtidig. 

Lyder det som noget for dig? 

Five-a-side håndbold er:  
*  høj puls og masser af mål 
* korte kampe med høj intensitet 
*  et sjovt og dynamisk spil uden nærkontakt 
*  mange bolderobringer og flotte detaljer 
*  den perfekte opvarmning til 3. halvleg 

Kom frisk  Vi træner om  

onsdagen kl.19-20.30 
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Formandens tanker    

Kære alle, 
Mens jeg skriver nu, har 
vi lige afholdt ÅBEN HAL 
 i Gundsølillehallen i fre-
dags. 
Endnu et arrangement 
som afholdes ved at træ-
ner/ledere afsætter en 
fredag aften, for at vores 
unge mennesker kan få 
en SUPER HYGGELIG 
aften sammen og dette 
ser jeg gerne overtages 
af forældre fremover. 
 
KAN DU undvære 2 ti-
mer? 
Jeg er klar over, at vi alle 
kan føle at vi har nok at 
se til i hverdagen, men da 
det er min opfattelse at 
de frivillige som påtager 
sig træner/leder opgaver 
i GSG&IF har rigeligt med 
at gøre med at træne og 
lede vores børn, derfor 
tillod jeg mig at spørge 
de fremmødte forældre 
om de kunne undvære 2 
timer i løbet af et år til at 
"aflaste" de træner / le-
dere, som i forvejen bru-
ger 2 timer på vores børn 
hver uge, og det var SU-
PER positivt, da 13 ud af 
15 forældre jeg spurgte 
gav deres tilsagn om at 
hjælpe 2 timer til en af 
følgende opgaver, som vi 
har brug for forældre 
hjælp til hvis vi skal fort-
sætte med at afholde  
disse: 

Åben Hal (afholdes 3 gan-
ge om året, hvor der er 
brug for forældre til at 
holde øje med at alle har 
det rart - kan du bare en 

gang er det fint) 

Uddeling af Kvar-
talsnyt:  (skal uddeles i 
dit lokalområde og kan 
gøres på et par timer lo-
kalt 2 gange om året) 

Sportsfest: (1 gang om 
året hvor man kan hjæl-
pe til med at sætte op 
eller tage ned, eller evt 
stå i bod) 

Juletræsfest:  (1 gang om 
året, hvor man hjælper 
en times tid med at sætte 
op eller tage ned) 

Fastelavn:  (1 gang om 
året, hvor man hjælper 
en times tid med at sætte 
op eller tage ned) 

Gymnastikopvisning: (1 
gang om året, hvor 
man hjælper en times 
tid med at sætte op 
eller tage ned) 

SO-ME – gruppe:  (hvor 
man løbende hjemme-
fra hjælper med at få 
vores Idrætsforening 
på sociale medier) 

Sponsor gruppe: (hvor 
man kan hjælpe med at 
finde sponsorer til 
GSG&IF) 

 
Det var bare så dejligt 
at mærke at der var 
tilslutning fra de frem-
mødte forældre, men 
der er brug for flere så 
vi kan sikre at vi ikke 
skal "plage" trænerne/
lederne for at vi kan 
fortsætte med at holde 
ovenstående arrange-
menter. Derfor beder 

jeg dig hermed om:  Hvis 
du har børn i GSG&IF og 
du ikke allerede er træ-
ner eller leder i GSG&IF, 
bedes du skrive til mig på 
mail:    
formand@gsgif.dk  

med dit navn og telefon-
nummer, samt info om 
hvilken af ovenstående 
opgaver som du ønsker 
at hjælpe med. 

Og bare rolig ! - Det er 
ikke bindende, specielt 
da alle datoer for oven-
stående ikke er 100% på 
plads endnu, men det er 
SUPER VIGTIGT, at vi kan 
mærke at du som foræl-
dre støtter de trænere og 
ledere som hjælper dine 

børn hver uge, derfor 
håber jeg meget at høre 
fra dig, så vi ved at vi kan 
ringe til dig når der er 
brug for hjælp til en af 
ovenstående opgaver, 
hvor nogen af dem nok 
er events som du delta-
ger i alligevel  ! 

Ud over at du hjælper 
fællesskabet, ved at afse 
et par timer årligt, så lo-
ver jeg dig en PERSONLIG 
TILFREDSSTILLELSE, ved 
at være en del af oven-
stående da dine børn ser 
dig være med i det som 
de kan lide samt du der-
med også får endnu me-
re at være fælles med 
dem om. 

mailto:formand@gsgif.dk


 

                                                                                                                                                                                
4 

 Gundsølillehallens 
mad er bare lækker! 
HUSK at du kan bestille 
mad fra Gundsølillehal-
len, det koster KUN 55 
kr. per portion, bestil 
via hjemmesiden:  
www.gundsoelille 
hallen.dk 
Det er god dansk mad 
og det smager bare 
godt ! 
 
Kom en tur i hallen og 
nyde en god gang mad 
og mærk samtidig den 
dejlige "summen" af liv 
der er i hallen. Alle er 
velkomne til at komme 
og spise uanset om man 
dyrker sport eller ej! 
Jeg vil opfordre dig til at 
bestille mad fra hallen 

og gerne en gang om 
måneden eller 2, det er 
godt for dig og lokalom-
rådet og du må meget 
gerne fortælle venner 
og familie om mulighe-
den. 
  
Håber at høre fra dig og 
at vi ses i og omkring 
Gundsølillehallen! 

Med venlig hilsen 
Johnny Magnussen 
Formand for GSG&IF 
Mobil:   29 700 000 

Formandens tanker    

https://www.gundsoelillehallen.dk/
https://www.gundsoelillehallen.dk/


 

 

Støt vore  

Annoncører 

 

De støtter os 

Aktiv Mandag er nu godt i gang med 

vinter sæsonen.  

Vi mødes hver mandag fra kl 13.30 til 

kl. 15.30 i Gundsølillehallen. 

Birthe Olsen indleder med ½ times op-

varmningsgymnastik.  

Efterfølgende fordeler vi os efter inte-

resse på følgende aktiviteter:  

Floorball  

Badminton  

Petanque  

Billard  

Så følger en velfortjent og hyggelig kaf-

fepause. Bagefter er der tid til endnu ½ 

times aktiviteter. 

Vi har stadig  plads til nye medlemmer. 

Man er velkommen til at være med 

nogle gange inden endelig tilmelding. 

Kontingent for vintersæsonen er  

2 X 300 kr.  

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte: 

Judith Elmlund tlf. 40 71 06 95 

Lis Pedersen tlf. 28 57 76 28 

Aktiv Mandag 
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Traditionen tro blev den årlige 

sportsfest afholdt i august og sikke 

nogle festlige dage, det var.  

Sportsfestudvalget er utrolig glade 

for, at I har taget positivt imod de 

nye fysiske rammer, der med stor 

hjælp fra vores lokale sponsorer er 

skabt over de seneste år. Vores mål 

var at skabe en festplads med flere 

små hyggekroge og mange flere sid-

depladser. Mange har under dagene 

rost det nye set up for at skabe en 

mere hyggelig stemning, og vi kan 

derfor med et smil på læben konklu-

dere, at vi nu er nået i mål med alle 

vores vilde ideer.   

Festudvalget har desuden evalueret 

årets arrangement, og vi oplevede 

utrolig mange positive tilkendegivel-

ser omkring arrangementet. Særligt 

ballondronningen og børnescooter 

vaskehallen var et stort hit, ligesom 

unge campen blev taget godt imod af 

vores unge mennesker. Aldrig har vi 

oplevet så mange danseglade unge 

mennesker fredag aften til ungdoms-

diskoteket, hvor lokale DJ Miks sør-

gede for en fantastisk stemning.  

Desværre oplever vi, at aktiviteter 

med tilmeldinger i langt højere grad 

bliver fravalgt nu end før corona. Der 

er altså ikke længere opbakning til 

aktiviteter, hvor man skal binde sig. 

Af den grund kigger vi ind i, at flere 

traditioner til sportsfesten ikke læn-

gere bliver en del af programmet 

f.eks. Bakkeløbet, Beboerturneringen 

og Duellen. Så hvis I ønsker, at disse 

ting skal fortsætte, har vi brug for 

jeres opbakning og tilmelding eller 

hjælp til nytænkning af aktiviteten. 

Desuden er festen lørdag aften ikke 

længere så tiltrækkende som tidlige-

re. Vi oplever, at flere hellere vil sid-

de ude på pladsen og lytte til musik-

ken end at være en del af festen i 

teltet. Selvom live musikken fra ”Hit 

Kompagniet” udgjorde en fabelagtig 

stemning, så kan livemusik lørdag 

aften ikke løbe rundt, hvis man ikke 

køber billet. Af den grund er festud-

valget i overvejelser om, hvorvidt 

denne tradition også skal gentænkes, 



 

 

eller måske endda slet ikke være en 

del af programmet længere. Det er 

dog en utrolig trist udvikling, som vi 

helst vil undgå.  

Til gengæld skal der lyde en stor tak 

til de glade mennesker, der valgte 

at deltage lørdag aften. Det kan godt 

være, at vi ikke var lige så mange, 

som vi plejer, men de fantastiske 

mennesker, der deltog, var med til 

at gøre lørdag aften til et brag af en 

fest.     

Sportsfestudvalget vil også gerne 

benytte lejligheden til at sige TAK 

for det store fremmøde og ikke 

mindst stort TAK til alle de frivillige, 

der tog en vagt i boderne, baren 

eller på anden vis gav en hånd med 

både før, under og efter arrange-

mentet.  

Nu er vi på den anden side af 

Sportsfest 2022, og allerede nu skal 

blikket til at rettes mod 2023. Hvis 

sportsfesten skal leve videre som 

tradition, er der brug for hjælp til at 

skabe rammerne for næste år. Fest-

udvalget må erkende, at den nuvæ-

rende arbejdsbyrde med arrange-

mentet efter corona er øget mar-

kant for udvalget, og der er færre 

frivillige hænder. Det har sportsfest-

udvalget taget konsekvensen af, og 

af den grund inviterer vi til et koor-

dineringsmøde d. 8. november kl. 

19 i klublokalet i Gundsølille Hallen, 

hvor planlægningen og aktiviteterne 

omkring boderne skal drøftes, samt 

hvem der har mulighed for at hjæl-

pe 5-10 timer i 2023 med:  

• Opsætning af inventar i bo-
derne i uge 33 

• Indkøb af præmier til fiske-
dammen, pilekast og tombola 

• Indkøb til madboden 
• Koordinering af madboden 
• Koordinering af bemanding til 

boderne  
Hvis vi løfter i flok, bliver arrange-

mentet også mere overskueligt, men 

festudvalget kan ikke løfte arrange-

mentet alene. Ligesom arrange-

mentet ikke kan gennemføres, 

hvis aktiviteter først startes op 

efter sommerferien. Jo flere 

hænder, der er til at hjælpe, jo 

mindre uoverskuelig bliver ar-

bejdsbyrden. Derfor vil vi appel-

lere til, at der er flere frivillige i 

2023, der vil deltage i at løfte 

arrangementet.  

Vi håber, at nogle af jer har lyst 

til at mødes med os. Hvis der er 

spørgsmål, eller man blot gerne 

vil være en mere aktiv part i ar-

bejdet omkring festen, er I meget 
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velkommen til at skrive til:   

sportsfest@gsgif.dk 

Til sidst, men ikke mindst, vil vi gerne 

sende en stor TAK til vores trofaste 

og fantastiske sponsorer.  

Vi håber at se mange frivillige til mø-

det i november, så vi alle har en 

sportsfest at se frem til i 2023.  

De bedste hilsener 

Sportsfestudvalget 

Penelope, Thomas, Pia, Christian og 
Ragna 

 
 
 
GIV arrangerer bankospil i efterår/
vinter i Gundsølillehallens selskabs-
lokaler. 
Alle dage starter vi kl. 13.30; døre-
ne åbnes kl. 12.15: 
Følgende dage hol-
der vi banko:  
 2022 
Den 30. oktober 
den 2o. november 
den 11. december 
2023 
Den 15. januar 
den 5. februar 
den 13. marts 
den 2. april 
Giv er ikke en del af GSG&IF, men 
en uafhængig støtteforening, hvis 
hovedformål er at hjælpe med øko-
nomisk støtte til ungdomsaktivite-
ter i Idrætsforeningen. Til feks. rej-
seaktiviteter, stævner, hjælpetræ-
nerkurser mm.  

GIV 

mailto:sportsfest@gsgif.dk


 

 

Fotos: Lene Gottrup 

Menu uge 45. 

Mandag den 7/11 Boller i karry 

Tirsdag den 8/11 Million bøf med kartoffel 

mos. 

Onsdag den 9/11 Svensk pølseret 

Torsdag den10/11 Fiskefrikadeller med 

kartofler og remo. 

Fredag den 11/11 Fredags smørrebrød 

Menu uge 46. 

Mandag den 14/11 Mørbradgryde med ris 

Tirsdag den 15/11 Kylling panang 

Onsdag den 16/11 Oksekøds Lasagne 

Torsdag den 17/11 Butter chicken med ris 

Fredag den 18/11 Fredags smørrebrød 

Menu uge 47. 

Mandag den 21/11 Flæskestegs sandwich 

Tirsdag den 22/11 Hakkebøf med kartofler 

og sovs 

Onsdag den 23/11 Græsk Musaka 

Torsdag den 24/11 Nakkesteg med fløde-

kartofler 

Fredag den 25/11 Gundsølillehallens 

Juleplatte.  (fredags smørrebrød udgår 

indtil januar) Se juleplattens lækre ind-

hold på side 16. 

.  

 

Gundsølillehallen 
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De to flotte padelbaner ved 
Gundsølillehallen blev indviet 
18. juni og der var flot fremmø-
de og vejrguderne var med os. 
Så banerne blev vist frem i 
bedste stil. Tilslutningen har 
været god og Gundsølille Padel 
er kommet godt fra start. 

Vi har hen over sommeren fået 
over 70 medlemmer. Det er 
skønt at så mange melder sig 
ind for at spille padel i klubben.  

Der har også været godt gang i 
banerne hen over sommeren 

også med Pay&Play. Pay&play 
er løsningen, hvis man ikke øn-
sker at være medlem, men ba-
re ønsker at spille på banerne. 
Se evt mere på gsgif.sk/padel 
eller på Sportyfriends.com-> 
Gundsølille Padel. Bane-
booking kan også ske på Spor-
tyfriends app’en. 

Aktiviteter i Padel  

Lørdag d. 24/9 havde vi besøg 
af en uddannet træner som un-
derviste 3 x 1,5 time på tre for-
skellige niveauer. Det var en 

stor succes, som vi ønsker at 
gentage, så vores medlemmer 
kommer godt i gang med at 
spille Padel og får nogle fif til at 
bliver endnu bedre. 

 

Vi har desuden afholdt et 
par aftener med  små 
turneringer, hvor spiller-
ne blandes ”Americano”. 
Det er en god måde at 
kan lære hinanden at 
kende på og forhåbentlig 
vil det gøre det lidt lette-
re for medlemmerne at 
finde makkere til at spille 
med. 

 

Der er fortsat plads til 
endnu flere medlemmer, 
så går du og overvejer, 
så meld dig ind eller kom 
ned og prøv det. Du kan 
følge os på Facebook 
Gundsølille Padel | Fa-
cebook eller på hjemme-
siden gsgif.sk/padel eller 
på Sportyfriends under 
Gundsølille padel. 

 
Der er oprettet en grup-
pe for spillere på Face-
book, der hedder 
”Gundsølille Padel for 
spillere”. I den gruppe 
kan man skrive ud for at 
finde nogle at spille med, 
hvis man ikke lige ken-
der tre andre, som man 
fast kan spille med. Så 
meld dig ind i grupperne, 
der er masser af friske, 
der gerne vil spille lidt  
padel 

Padel 

https://www.gsgif.dk/padel
https://www.facebook.com/gundsoelillepadel
https://www.facebook.com/gundsoelillepadel
https://www.gsgif.dk/padel


 

 

 

 

 

Kontakt os eventuelt på 
”Gundsølille Padel” på 
Facebook, hvis du har 
forslag eller spørgsmål til 
os. 

 

Kom bare i gang – der er 
mange, der er helt nye i 
sporten ! 

 

Hilsen Padeludvalget 

 



 

                                                                                                                                                                                
12 

SAMARBEJDSPARTNER 

Gundsølille Fitness er medlem af 

"Bevæg dig for livet", som arbejder på 

at styrke og udvikle fitness i foreninger-

ne gennem sparring, rådgivning og ud-

dannelse. Organisationen tilbyder 

blandt andet en række basisuddannel-

ser målrettet vores fitnessinstruktører 

samt en stribe kurser af kortere og læn-

gere varighed, som bygger videre på 

det, vores instruktører allerede har lært. 

 

KURSER 

Følgende DGI kurser er afviklet i  

Gundsølillehallen i efteråret 2022:  

16. oktober 2022 : Tekniktræning - 

Overkrop 

16. oktober 2022 : Tekniktræning - Underkrop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKTØRER I GSG&IF FITNESS 

Alle vores instruktører har gennemgået DGI's 

grunduddannelse til fitnessinstruktør på 40 timer.  

Fitness 

HVORFOR TRÆNE SAMMEN MED ANDRE?  

At træne sammen med en ven, kæreste, kollega 

eller andre gør det nemmere at komme ud af 

døren og fastholde de gode træningsvaner. Vi 

har fem gode grunde til, hvorfor du bør prøve 

vores holdtræning:  

 

Er sjovt og motiverende at træne sammen med 

andre 

Giver større fremgang 

Giver variation 

Er for alle, uanset niveau 

Er godt for kroppen – undgå skader 

 

Tilmelding er ikke nødvendigt. Du møder bare op 

10 min før træningen. 

 

Træn sammen 
med andre 



 

 

 Fitness 
HOLDTRÆNING 

Vi tilbyder lige nu følgende hold:  

 

Unge Fitness 

For elever i 8. og 9. klasse, uanset 

alder 

Instruktør: Patrick 

Tidspunkt: Mandag, kl 15.30-17.00 

Sted: Fitnesslokalerne 

 

Udendørs Fitness  

For alle over 15 år, uanset niveau 

Instruktør: Morten 

Tidspunkt: Tirsdag, kl 19.30-20.30 

Sted: Hallens udenomsarealer 

 

Unge Fitness 

For elever i 8. og 9. klasse, uanset 

alder 

Instruktør: Patrick 

Tidspunkt: Onsdag, kl 15.30-17.00 

Sted: Fitnesslokalerne 

 

PERSONLIG TRÆNING 

Hos GSG&IF Fitness kan alle med-

lemmer gratis for udarbejdet et per-

sonligt træningsprogram. For at op-

nå dine mål, er det vigtigt med mål-

rettet træning. Det kan du få med et 

personligt træningsprogram. 

Alle vores frivillige instruktører har 

gennemgået en fitnessinstruktørud-

dannelse. De kan hjælpe dig med at 

få lagt et personligt træningspro-

gram og give gode råd og vejledning 

i brugen af fitnessmaskinerne eller 

træning med frivægte. Programlæg-

ning er inkl. dit medlemskab. 

Når du har kørt dit personlige træ-

ningsprogram over en periode, får 

du måske brug for flere udfordrin-

ger eller tilpasninger. Vores frivillige 

instruktører gennemgår dit person-

lige træningsprogram og tilføjer 

flere eller nye øvelser, så du hele 

tiden vil opnå den rette udfordring i 

din træning. 

Book en instruktør 

Du booker en instruktør inde på 

vores hjemmeside ved at følge vej-

ledningen. Herefter vil du blive kon-

takte af en af vores instruktører, 

som i samarbejde med dig aftaler 

tid og sted for en træning. 

Læs mere på vores hjemmeside 

https://www.gsgif.dk/fitness. 
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"Unge Fitness" er et tilbud til dig i 8. og 

9. klasse. "Unge Fitness" tilbydes som 

holdtræning med uddannede instruktø-

rer. Du vil derfor altid have en instruktør 

at sparre med i din træning. Med et Un-

ge Fitness abonnement får du ingen dør-

kode.  

 

HVORFOR "UNGE FITNESS"? 

Et "Unge Fitness" abonnement giver 

adgang til 2 gange ugentlig fitnesstræ-

ning under opsyn af en instruktør, som 

står klar til at hjælpe og vejlede dig un-

der din træning. 

 

Træningen er lavet med henblik på en 

komplet helkrops styrke- / muskeltræ-

ning. Træningen foregår med egen 

kropsvægt og lette vægte. Træningen 

tilpasses den enkeltes niveau. Vi har 

plads til alle, både piger og drenge. En 

træning kunne være sammensat som 

følgende: 

Opvarmning med øvelser, hvor vi lærer 

at varme musklerne op 

Øvelser til styrke, hvor vi lære at lave 

øvelser for arme, mave, bryst, ryg 

og ben 

Nedvarmning med øvelser hvor vi lærer 

at strække musklerne, og øge vores 

smidighed 

Det er nemt at komme i gang. Du betaler 

for dit abonnement på vores hjemme-

side, herefter er det blot at møde op til 

træningen uden for fitnesslokalet 5 min 

inden jeres træning går i gang. Husk in-

dendørssko. 

 

Du kan deltage i "Unge Fitness", så 

længe at du går i 8. og 9. klasse. Hvis 

du er over 15 år eller hvis du har et 

junior medlemskab (12-14 år), så er 

Unge Fitness en del af dit almindelige 

medlemskab. Du møder derfor bare 

op til træningen uden for fitnessloka-

lerne og venter sammen med dine 

klassekammerater. 

 

SKAL JEG TILMELDE MIG HVER GANG 

JEG ØNSKER AT TRÆNE? 

Tilmelding er ikke nødvendigt, du møder 

bare op uden for fitnesslokalerne. Her vil 

I blive lukket ind af instruktøren. 

Unge Fitness 

 
Støt vore  

annoncører 

 

de støtter 
os 

Kunne du godt tænke dig en rundvisning for at se vores faciliteter inden 

du melder dig ind eller have en snak om vores fitnesstilbud, så kan du 

booke en rundvisning på hjemmesiden https://www.motivu.dk/ find 

Gundsølille Skytte Gymnastik og Idrætsforening under sportsgren Fitness. 

Har du spørgsmål, så send en mail til formanden på fitness@gsgif.dk. 



 

 

Udendørs Fitness 
"Udendørs Fitness" er et tilbud til dig der 

gerne vil træne under åben himmel og 

bruge naturen i din træning. "Udendørs 

Fitness" tilbydes som holdtræning med 

uddannede instruktører. Du vil derfor 

altid have en instruktør at sparre med i 

din træning. 

 

 

HVORFOR "UDENDØRS FITNESS"? 

Træning og frisk luft er naturlige partne-

re og en universel formel til at føle sig 

godt tilpas. Du kan forbedre din konditi-

on i fitnesscenteret, hvis du er dedike-

ret, men du vil 

sommetider opleve 

at føle dig indeluk-

ket og uoplagt til at 

træne. "Udendørs 

Fitness" giver dig 

mulighed for at 

træne i et frisk nyt 

rum, mens du ind-

tager naturen om-

kring dig. Nøglen til 

at forbedre din 

kondition er at holde dine træning 

spændende. 

HVORDAN FOREGÅR  

TRÆNINGEN? 

Træningen vil være en kombination af 

styrke- og pulstræning. Øvelserne vil 

primært være ved brug af egen krops-

vægt eller lette vægte efter behov. Vi 

kombinerer også træningen med øvel-

ser fra crossfit og HIT træning. Så vi 

lover dig, at det bliver ikke en kedelig 

træningstime.  

 

Øvelserne tilrettelæggelse til deltager-

nes niveau, så alle kan være med uanset 

alder og dagsform.  

 

Træningen vil også omfatte udflugter i 

lokalområdet til f.eks. Grusgraven ved 

Himmelev Skov, Bolund eller Salvad-

parken.  

 

SKAL JEG TILMELDE MIG HVER GANG 

JEG ØNSKER AT TRÆNE? 

Tilmelding er ikke nødvendigt, du 

møder bare op uden for hallen. Her 

vil du blive mødt af instruktørerne 

 
 

Indtryk fra kold opstart af 

outdoor fitness i 2018 
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Vi går efteråret i møde, og mange 

aktiviteter er igen flyttet indendørs. 

Dejligt med liv og glade mennesker i 

Gundsølillehallen. 

Vi har fået renoveret vores toiletter 

ved Selskabslokalerne, så de nu er 

mere tidssvarende og præsentable. 

Næste projekt er nyt tag på klub-

huset (fitness bygningen) Arbejdet er 

planlagt til uge 42+43. Betales af 

Gundsølillehallen a.m.b.a. 

Vores byggeprojekt arbejder vi sta-

digvæk på, planen er at bygge til for 

enden af klubhuset ned mod cykel-

stien/paddelbanerne. Hvis det lyk-

kes at føre projektet ud i livet, ville 

det løse en del udfordringer for os. 

Bygningen bliver i 2 etager uden 

søjlegang, hvilket vil sige 2 store 

rum på hver ca. 320 m2. Fitnesscen-

tret kunne flyttes til bedre lokaler, 

små hold så som bordtennis, dans, 

gymnastik ville ligeledes kunne 

flyttes ud i nye lokaler, det vil bety-

de at vi så får ”frigjort” den store 

hal til større hold, samt mulighed 

for mere fordelagtige træningstider. 

Vi ville også få vores ”gamle” klub-

lokaler igen, hvilke vi i den grad 

mangler som det ser ud i dag. Så vi 

håber meget at det hele kommer til 

at gå op i en højere enhed. 

I cafeteriet kan vi se en lille frem-

gang ift. Salg af ”dagens ret”, dejligt 

det går i den retning. Vi er dog sta-

digvæk ikke oppe på det niveau 

som er fundamentet for ordningen, 

så vi håber interessen forbliver posi-

tiv. 

Hvad gør vi så for at opnå dette? 

Vi har reklamer kørende ved Go On 

tanken, vi har lavet opslag på Insta-

gram samt FB. Fra uge 44 og frem til 

uge og med uge 51, tilbyder vi 12 

faste ”Bestseller” retter som vil køre i 

loop, så må vi se.  

Samtidig tilbyder vi Juleplatte i de-

cember måned (fredags smørrebrød 

udgår). Juleplatterne vil kunne bestil-

les fra d. 28/11 2022. til d. 

23/12 2022. 

Juleplatten skal bestilles 2 

dage før levering. 

Med venlig hilsen 

Gundsølillehallen 

 

 
Juleplatten vil bestå af: 

 Karrysild 
 Dyrlægens natmad 
 Æg & rejer 
 Roast beeef 
 Røget laks m. ægge stand & 
 asparges 
 Hjemmelavet frikadeller m. 
 rødkål og surt 
 Ost m. druer 
 Brød, smør & fedt. 

Pris: 155.- Take Away 165.- 

 Der er mulighed for tilkøb af  
 Risalamande m. kirsebærsauce for 
 15.- pr. kuvert. 

Gundsølillehallen 



 

 

Bordtennissæsonen blev skudt i 
gang i midten af september, og 
der har været høj aktivitet lige 
siden – d.v.s. der er masser af se-
niorspillere, men endnu ikke så 
mange ungdomsspillere, så vi har 
stadig plads til flere. Men delta-
gerne har det sjovt, se selv her: 

Mikkel (i baggrunden, i den hvide 
T-shirt) er vores nye ungdoms-
træner. 

 

Vi er startet op på turneringerne 
og har igen i år et serie 3 hold og 
et serie 4 hold, og afhængigt af 
efterspørgslen kan vi måske få lov 
at starte endnu et seniorhold op, 
hvis vi er hurtige. Til gengæld er 
der endnu ikke basis for et ung-
domshold, men der bliver invite-
ret til ”pointstævner” som er mål-
rettet nybegyndere, og hvor alle  

 

 

 

kan være med. 

Bordtennis stillede som vanlig op 
til sportsfesten i Ågerup, til Linde-
bjergskolens Idrætsdag, og vi del-
tager også i ”Åben Hal” – arrange-
menterne. Og det er bare sjovt at 
spille og lege bordtennis, selv når 
man ikke er ret go` eller øvet i det 
– og jeg skal hilse og sige, at jo 
bedre du bliver, jo sjovere bliver 
det også! 

 

På grund af vores deltagelse i 
Roskilde Festival har vi stadig mu-
lighed for at holde kontingentpri-
sen dér, hvor alle kan være med: 
Det koster kun kr. 620, + 4 timers 
”frivilligt” arbejde, at deltage i en 
hel sæson fra september til april. 
Det skal nemlig under ingen om-
stændigheder være prisen, som 
holder nogen væk fra verdens 
hurtigste (og sjoveste) sport. 

 

Find os på GSG&IF´s hjemmeside, 
eller på fb:  

www.facebook.com/Gundsølille-
Bordtennis 

 

 

Bordtennis 

Vi glæder os til at se DIG 
også til bordtennis, i 
Gundsølillehallens sel-
skabslokaler, tirsdage kl. 
18.30 – 19.45 for ungdom 
og 20 – 22 for seniorer. 

Den Gamle Formand 
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Gymnastik  

"Nyt fra gymnastik 

Vi har for få frivillige i bestyrelsen. Der er derfor ikke 
noget nyt. 

Ønsker du at være frivillig i gymnastikforeningen så 
henvend dig til bestyrelsen."  

Mvh Magnus og Kimie 

 

Offentlige foredrag 
i Naturvidenskab 
Vi er i gang igen med livestreamingerne fra 
Aarhus Universitet. 
Foredragene vises i Klublokalet i Gundsølil-
lehallen og starter præcis kl. 19:00, så vær 
klar lidt før. 
Det er gratis og alle er velkomne. 
Mere info: https://ofn.au.dk/sted/463. 
 
Ved forudbestilling er der mulighed for at 
købe og spise din aftensmad i cafeteriaet 
inden foredraget og mulighed for at gå i 
cafeteriaet og få yderligere forsyninger i 
pausen. 
https://gundsoelillehallen.dk/mad-
bestilling/. 
 
Mere detaljeret beskrivelse af foredraget 
findes her: 
https://ofn.au.dk/sted/463. 
De sidste 3 foredrag i denne sæson er disse: 
Mvh. Penelope 

https://ofn.au.dk/
https://ofn.au.dk/
https://ofn.au.dk/sted/463?fbclid=IwAR1YnxaUaNS6lnsyQ-nM7k5Wb8wLQGO9Xv-n9k1ZXzJL-rS_msvTryf6CAA
https://gundsoelillehallen.dk/mad-bestilling/
https://gundsoelillehallen.dk/mad-bestilling/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fofn.au.dk%2Fsted%2F463%3Ffbclid%3DIwAR3JYKZ_zpzshR6e_oEghq1sy2hKpsficfduMOUo4y1aBwrdMMtIEyVezi4&h=AT3GHvHPSx1vXjzJ4QcI2XajJGFsnRWYrZ4p5dFYQ5_CZQXLG5T-M7UZrIQPVF72MwcfgHV675qeifDK6WC4_H3UdzimOSgpzaFL1q98HV9boJZrSLGw


 

 

 

Så er sæsonen så småt ved at lak-
ke mod enden. Træningen et slut 
for i år, men starter selvfølgelig 
op igen næste forår. Sæsonen 
afhænger af vejret, og vi håber vi 
kan fortsætte til november lige-
som sidste år.  
 
Vi havde d. 17/9 en slags klub 
turnering, hvor alle spille mod 
alle. Vejret var med os og solen 
skinnede fra start til slut. Vi 
sluttede af med at grille en pølse 
og slukke tørsten.  

En rigtig fin dag i tennissens tegn.  

Tennis 
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Vores håndboldspillere har nu 
begyndt træningen igen efter 
sommerferien og vinterturnerin-
gerne er så småt ved at starte 
igen. Vi har desværre sagt farvel 
til mange U9-mix spillere, så 
dette hold er ikke blevet oprettet 
efter sommerferien, ligesom der 
er meget få spillere på vores U11
-U13 hold. Vi har fået en ny træ-
ner for damesenior, og det er vi 
meget glade for. Velkommen til 
Ann. 

 Årgangen U5 – U8 mix består i 
dag af 12 spillere fordelt på alle 
aldersgrupper. Der leges med en 
bold og der spilles håndbold til 2 
mål, hvor alle vil være målmand/
kvinde. Skulle andre børn i den 
alder have lyst til at prøve hånd-
bold, spilles det tirsdag fra kl. 16 
– 17. 

Drengene i årgangen U11 – U13 
er desværre en smal trup, som i 
dag kun består af 6 spillere som 
flittigt kommer til træning 2 gan-
ge om uge. På grund af den 
smalle trup har vi ikke rigtig væ-
ret i kamp endnu. Skulle der væ-
re nogle drenge eller piger i alde-

ren 11 – 13 år som har lyst til at 
prøve håndbold, er de velkomne 
tirsdag fra kl. 17.15 – 18.30. Alle 
kan komme til gratis prøvetræ-
ning 3 gange. 

 

Damesenior hold spiller nu i se-
rie 2, bl.a. på grund af afgang af 
spillere, truppe består i dag af 12
-14 spillere. Hvis du har lyst til at 
spille håndbold eller vil tage bol-
den op igen efter en pause er du 
meget velkommen i hallen tirs-
dag fra kl. 20 - 22. 

 

Vores oldgirls er begyndt at spil-
le five-a-side, der er en relativt 
ny håndboldvariation, der er for 
dem, som stadig har lyst til at 
spille håndbold uden for meget 
kropskontakt, og lyst til action og 
boldspil med meget bevægelse. 
Vi har lavet facebook opslag 
m.v., hvilket p.t. har givet os 6-7 
nye spillere, nogle har spillet før, 
andre har aldrig spillet håndbold, 
så der er plads til alle der er fyldt 
”lyv-og-tyve” (30+). Five-a-side 
spilles onsdag fra kl. 19 – 20.30. 

Den 11/11, 18/11 og 25/11 skal 
håndboldafdelingen på Margre-

theskolen og være med i Idræt 
ind i skolen fra kl. 8.10 – 9.10, 
hvor vi spiller håndbold med 2 
klasser fra 0. årgang.  

I disse tider med nedgang i med-
lemstal skal der stadig penge i 
kassen, så søndag den 11. sep-
tember mødtes vi 14 børn og 
voksne for at samle affald for 
Ren Natur, hvor vi samlede 
affald langs Lindebjergstien til St. 
Valby og ved Lindebjergskolen. 
Det blev til en hyggelig eftermid-
dag i lokalområdet, ca. 10 sække 
med affald og et godt tilskud til 
klubkassen. 

 

Håndbold 



 

 

Badminton 

Ny sæson 2022-2023 

Badmintonsæsonen er også startet i 
Gundsølillehallen.  

Vi spiller badminton igen, og hvis du 
kunne tænke dig også at spille med, 
så kom og prøv to eller fire sammen.  
Vi har primært ledige baner kl. 21.00 
– 22.00 i øjeblikket.   

Udover at spille sammen i Gundsølil-
lehallen er der også muligheder for 
at deltage i motionsturneringer mod 
andre klubber gennem sæsonen. 

 

Spil for voksne  

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 perio-
derne mandage kl. 19.00 – 22.00.  

Priser for sæsonen til 2023 :  
Singlebane pr. spiller  : kr. 1200,- 
excl. bolde (kontingent 750 + samlet 
baneleje 900) 

Doublebane pr. spiller: kr. 975,-  
excl. bolde (kontingent 750 + samlet 
baneleje 900) 

 

 

 

Spil og træning for børn og unge 
under 25 år 

Børn og unge spiller mandage kl. 
18.00 – 19.00. 

Pris for sæsonen til 2023 med træ-
ning og spil for børn og unge : :  
kr. 350,- incl bolde 

Har du spørgsmål om badminton, 
tilmelding og spil i Gundsølillehallen, 
kan du skrive en mail til  
fjerbold.gsgif@gmail.com  

Skriv også gerne med ønsker, idéer, 
eller hvis du skulle have en træner 
for børn og unge gemt i dig.  

Vi tilbyder gerne uddannelse og kur-
sus eller lignende efter behov og øn-
ske. 

mailto:fjerbold.gsgif@gmail.com
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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 

3038 0352   

2575 4884  

fitness@gsgif.dk  
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 

Morten Rasmussen 

    2575 4878 
    2987 7066 

jl.trade@hotmail.com 

mprasmussen@gmail.com 

GIVs bestyrel-

se 

Fmd. Jette Palmquist  

Kass. Ole Kristoffersen 

4678 2033 

 

jpok@digmail.dk 

Idræts-

tankens 

bestyrelse 

Fmd.  Per Lassen  

Kass. Hanne Egholm 

6120 0413 

4021 0411 

per@gsgif.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 

 
Køb dit brændstof i Ågerup  

og støt Gundsølille SG&IF 

 
Støt vore  

annoncører 

 

de støtter os 

Kvartalsnyt udkommer  

næste gang  

ultimo marts 2023 

Deadline for indlæg er  

d. 27. februar 2023 til  

kvartalsnyt@gsgif.dk 

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

