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Gadstrup Idrætsforening
fylder 100 år

Vi ønsker Gadstrup
Idrætsforening tillykke
med 100 års jubilæet

VI STØTTER LOKALSPORTEN
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Gadstrup Idrætsforening fylder 100
år 12. september 2012 og det i bedste
velgående. Foreningen er kun blevet
større og stærkere med årene. Gadstrup IF er en paraplyorganisation med
ca. 1500 medlemmer fordelt på 7 afdelinger: Fodbold, 2 x Gymnastik Håndbold, Tennis, Badminton og Motion.
Igennem de 100 år er der sket en konstant udvikling - med buler på vejen mod ﬂere idrætsgrene, bedre faciliteter
og større præstationer godt hjulpet af en
stor stigning i indbyggerantallet specielt
i halvfjerdserne. Der er udført mange,
mange tusinde timers frivilligt arbejde af
tidligere bestyrelser, trænere og ledere
for at komme hertil, hvor Gadstrup IF
er i dag. Det er sket i samarbejde med
det lokale erhvervsliv, sogneråd og kommuner. Udviklingen stopper selvfølgelig
ikke her, og lige nu ser vi fremad til den
kommende udvidelse af Ramsøhallen,
som vi regner med står færdig om 5 år.
Derudover ligger der også en drøm om
en kunstgræsbane og lurer.
Vi fejrer Fødselsdagen med en tætpakket aktivitetsuge; 8/9 - 15/9, hvor

afdelingerne sammen eller hver for
sig afholder en masse arrangementer
for alle enten som deltager eller som
tilskuer.
Vi håber, der er noget for din smag,
og at du vil støtte op omkring arrangementerne ved at deltage i aktiviteterne, købe billetter til gadeløbet og
jubilæumsfesten, komme til bankospillet eller bare kigge forbi i løbet af
ugen som tilskuer.
Jubilæumsdagen, onsdag den 12. september starter med musikoptog rundt
i byen fra kl. 17.20 efterfulgt af en ofﬁciel reception kl. 18 i Ramsøhallen.
Kl. 19.30 vil Erik Clausen underholde
alle med et foredrag til lejligheden.
Aktivitetsugen afsluttes 15/9 med
fest i Ramsøhallen kl. 18.00 med mad
& dans til musik v/CANTUS Tyrolerne
samt DJ. Her i Pulsen kan du se hele
programmet. Flere detaljer kan ses
på www.Gadstrup-if.dk
VELKOMMEN
til en fantastisk GIF 100 års fest
Merete Olsen, formand for Gadstrup IF
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Beretning om
Gadstrup Idrætsforening
spegede og brogede udvikling
Vi har prøvet at ﬁnde ud af hvordan
et hele startede, godt hjulpet af et
tidligere jubilæumsskrift, en x-formand og den første bog om Gadstrup
og Syv sogne fra 1953.
1869 15. skyttekreds bliver oprettet
1884 Kredsen bliver opdelt og 34.
kreds for Gadstrup bliver til
1901 Gymnastikken begynder i november i Ramsømagle forsamlingshus. 35 unge karle og
lidt ﬂere drenge. Måske blev
Ramsømagle Gymnastikforening oprettet dette år?
1906 Første gymnastikhold for unge
piger
1909 Gadstrup Boldklub ”Expres”
oprettes på et møde på loftsalen på Gadstrup Mejeri
1912 Et fodboldhold fra Gadstrup
vandt et fodboldstævne i Lellinge. Præmien var en faneplade, der blev svunget i triumf,
da hestevognen kørte gennem
byen. Man anskaﬀede en fane
og den blev indviet den 12.
september 1912. Det er det,
4

1941
1946
1947

1949

1950
1951
1957
1960

vi fejrer, som foreningens ofﬁcielle fødselsdag.
Gymnastikken bliver ﬂyttet til
Gadstrup Hovedskole
Boldklubben køber et stykke
jord midt i Gadstrup by
Badminton er blevet en del
af Gadstrup Boldklub et eller
ﬂere år før. Dette år holdes der
også en 35 års jubilæumsfest
den 14. september
Boldklubben forhandler sammen med Ramsømagle Gymnastikforening og Sognerådet om
en fælles idrætsbane – men forgæves. 1. april afbrydes forhandlingerne, og man beslutter selv
at gå i gang. 10. april bliver banen
nivelleret og efter 14 måneder er
banen færdig.
25. juni bliver idrætsbanen indviet. Kaptajn Jespersen holder tale
Boldklubben ændrer navn til
Gadstrup Boldklub
Håndbolden starter ved, at der
bliver købt håndboldmål.
Gymnastikken og boldklubben
slutter sig sammen til Gad-

strup Idrætsforening
1964 Her udvides sportspladsen,
så der bliver mulighed for at
vende fodboldbanen
1965 Der bygges klubhus i forbindelse med den eksisterende
omklædning, toilet og kiosk
1973 De nye idrætsbaner ved skolen
indvies
1975 Ramsøhallen bliver indviet
1982 70 års jubilæumsfest. 70 års
jubilæum blev afholdt med
prompt og pragt i weekenden 11. og 12. september 1982.
Der var udskrevet en ide konkurrence: Tegn et symbol i en
rund cirkel, dim. 8 cm i farverne
blå, sort og hvid.
1987 75 års jubilæum blev afholdt
lørdag d. 12. september med en
helaftensforestilling med underholdning, mad, musik & dans.
1988 Den nye del af Ramsøhallen
bliver indviet
1992 Gadstrup og Snoldelev Badmintonklubber fusionere.
80 års jubilæum blev fejret den
4. + 5. september. Fredag var
der diskotek i den lille hal - ca.
80 børn og unge deltog. Lørdag
deltog ca. 100 voksne til spisning i den store hal + yderligere
50 til den efterfølgende dans.
1997 85 års jubilæum blev fejret
med en ”Idrætsnat” fra lørdag

2002

2005
2006
2006
2009
2009

2012

den 13/9 kl. 20 - søndag morgen kl. 06, hvor man sluttede
af med fælles morgenmad.
90 års jubilæum blev fejret
som et ”Åben Hal” arrangement” lørdag 28/9. Reception
kl. 12 og herefter var der en
masse aktiviteter såvel indendørs i hallerne, men specielt udendørs med klatrevæg
og andre spændende nye idrætstiltag, der trak mange
børn og unge til.
Gadstrup Motion bliver stiftet
og i maj 2007 indvies motionscenteret
Støtteforeningen ”Gifs Venner” optages som medlem i
Hovedforeningen
Tennis (stiftet 1989) bliver
optaget i Gadstrup Idrætsforening
TeamGym bliver stiftet via en
udskilning fra Gadstrup Gymnastik
Gadstrup IF bliver en del af en
erfagruppe med de lokale idrætsforeninger i Roskildeområdet
Gadstrup IF holder 100 års
fest med en aktivitetuge og
en afsluttende jubilæumsfest i
Ramsøhallen
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Fra de gamle protokoller
1934 – 11. december Der forhandledes
opvisningsmusik til pigernes gymnastik. En udgift på hele 26 kr. pr. sæson,
hvoraf en del af udgifterne pålægges
gymnasterne.
1935 – 26. januar Fastelavns mandag
afholdtes fastelavnsridning, såfremt
forårsarbejdet i marken ikke til den tid
er påbegyndt. Spørgsmålet om anlæg
af idrætsplads og svømmebassin drøftedes. Det vedtages at indhente oplysninger om køb af jord m.m.
1936 – 8. juli Tilbud fra tømrer A. Andersen, Ramsømagle om en ﬂagstang
til 8 kr. vedtages.
1936 – 4. december I det forløbne år
havde foreningen haft 112 aktive medlemmer over 14 år og 178 bidragsydende medlemmer. Tilslutningen til
vintergymnastikken havde været særlig god: 16 deltagere på hvert motionshold (mænd og koner), 36 karle, 33
unge piger og 14 småpiger.
1944 – 9. december Der er forslag om at
udvide bestyrelsesmedlemmernes antal
fra 5 til 7 (med en mandlig og en kvinde-

lig), da ungdomsforeningen er ophævet og
gymnastikforeningen skal overtage ungdomsforeningens foredragsvirksomhed.

SKOVBORG SERVICE

1949 – 31. maj Planlægning af udﬂugt
24. juli eventuelt til Zoologisk Museum,
Frederiksborg Slot og Tivoli.
Rabarbersammenkomst 13. juni i forsamlingshuset (grødaften, hvor pigerne
tog frugtgrød og mælk med fra gårdene,
og man bagefter dette måltid legede
”to mand frem for en enke” og lign.)

v/Stig Nielsen
Telefon 22 88 16 93

1950 – 28. oktober Ved foreningens
årlige dilettantforestilling blev det vedtaget at opføre ”Den glade Skomager”
1951 Da det har vist sig, at der på den
nye bane er en del hvidkløver, som efter
sagkyndiges mening vil kunne give ca. kr.
1000,- i frøsalg, har man besluttet først
at tage banen i brug efter frøhøsten
1965 – 18. december Gadstrup IF afholder præmiewhist i Ramsømagle Forsamlingshus.

SUND & SLANK
KOST- OG LIVSSTILSVEJLEDNING

SPORTSMASSAGE
SPORTSSKADETERAPI AKUPUNKTUR KINESIOTAPE

1966 – 5. februar Der er vinterfest med
en folkekomedie i 4 akter.” Alverdens
Harald”. Medlemskort bestilles senest 3
dage før festen. Efter forestillingen: BAL.
Karina Skovgaard Lyseen
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skovborg-service@mail.dk

karina@aktivkrop.dk

telefon 60 94 34 13

GTG – seriøs træning, stærkt
sammenhold og plads til sjov
For tre år siden blev Gadstrup TeamGym (GTG) stiftet som en afdeling under Gadstrup Idrætsforening. Initiativtagerne til GTG ønskede at skabe
en gymnastikafdeling, hvor børn og
unge kan dyrke TeamGym på højt
niveau. Formålet var bl.a. at sætte
Gadstrup tilbage på landkortet, som
en af de førende klubber indenfor
TeamGym i Danmark.
Her i eftersommeren 2012 kan vi i
GTG se tilbage på tre år med stor
udvikling. I sæsonen 2012 var GTG
repræsenteret med hold i 1. division i
seks ud af syv mulige rækker. Det kan
ingen anden forening
i Danmark præstere!
Men GTG er andet
end hård træning og
konkurrencer. Det er
en gymnastikafdeling
fyldt med entusiastiske gymnaster og
trænere, der brænder
for gymnastikken.
Afdelingens
yngste,
mikro- og minigymnasterne, træner med stor
8

energi 2-3 gange om ugen og tager
løbende på camps i forskellige springcentre på Sjælland, hvor de kan indøve
nye og sværere spring. På billedet ses
GTG’s minidrenge, som har været suveræne i deres række de seneste år.
I junior- og ynglingerækkerne kæmper alle GTG-hold med om medaljerne
i 1. division, men der er også plads til
at have det sjovt oveni den seriøse
træning. Vi giver de dygtigste piger
og drenge i ynglingealderen mulighed
for at repræsentere GTG’s mixhold,
som har opnået store resultater i de

seneste tre år. Udover tre sjællandsmesterskaber og to danmarksmesterskaber har mixholdet opfyldt en af de
målsætninger, som blev sat ved etableringen af GTG i 2009, nemlig at GTG
skulle være repræsenteret ved de
nordiske mesterskaber for juniorer i
2012 eller 2014. Det lykkes for GTG
at kvaliﬁcere sig til Junior NM allerede
i 2010, hvor holdet ﬁk sølv, og igen
i 2012.
Vi lægger stor vægt på, at alle gymnaster føler en særlig tilknytning til
GTG, og gør derfor meget ud af at
skabe et stærkt sammenhold. I løbet af afdelingens første tre år er
der opbygget et unikt sammenhold
blandt gymnasterne – både på holdene og på tværs af
disse. Holdene tager
på træningslejre, rejser og laver fælles
opvisninger. Der er
bl.a. tradition for, at
junior- og ynglingegymnasterne tager
på tre dages camp i
Jylland i efterårsferien, og afdelingens
gymnaster mødes i
Ramsøhallen for at
lege sørøverleg og
ønske hinanden

glædelig jul om formiddagen den 24. december.
Afslutningsvis vil vi i GTG ønske Gadstrup Idrætsforening tillykke med
100-års jubilæet! Vi glæder os til at
fejre idrætsforeningens jubilæum
sammen med de andre afdelinger.

Gadstrup Blomster
Biensvej 10
4621 Gadstrup
Telefon 46 19 02 82

Fodboldens jubilæumsskrift ved GIF’s 100 – års
Jubilæum den 12. september 2012

15082012

Få mere plads
i økonomien
/\N_""u\UKXN_PuOX\UUO
PY\NOVOWON-ROMUSXZKUUOX
>SVWOVNNSQSPSVSKVOXOVVO\Zu
XY\NOKNUMROMUSX

Gør det muligt
Viby Sjælland Afdeling
Søndergade 8
46 19 33 33
nordea.dk

Gadstrup fodbolds aner går faktisk
længere tilbage end den 12.september 1912. Det forlyder, at der allerede i år 1906 blev spillet fodbold ved
Ramsømagle Forsamlingshus uden at
man dog havde en egentlig forening.
Året 1912 blev skelsættende for fodboldens etablering i Gadstrup Idræts
Forening – GIF. I løbet af sommeren
blev der i Lellinge ved Køge afholdt et
fodboldstævne, og her vandt et fodboldhold fra en by ved navn Gadstrup
hele turneringen, og ved den lejlighed
var førstepræmien en faneplade, og
sejren blev behørigt fejret ved kørsel i
hestevogn gennem Gadstrup by.
Det gav anledning til spekulationer
om ikke man til fanepladen burde
have en fane, så fanen anskaﬀede
man sig ved en indsamling. Fanen blev
indviet den
12. september 1912, og det er den
dato, vi siden har betragtet som GIF’s
oﬃcielle etableringsdag – Der er
mange anekdoter om årene herefter,
men…..

I 1946 køber klubben et stykke jord
midt i Gadstrup ved Toftevej, og her
etableres efter lange og seje forhandlinger i 1949 med sognerådet en ny
boldbane – Forhandlingerne med
”sognerødderne” dengang var ikke
nemmere end det er med dagens politikere, så det endte som det så ofte
gør i en idrætsforening med, at banen
blev etableret ved frivillig hjælp, og
den stod klar til indvielse den 25.
juni 1950. Her blev der senere også
ved frivillig arbejdskraft bygget et
klubhus, og ”Old Traﬀord”, som vort
stadion blev kaldt i folkemunde, var
11

fodboldens tilholdssted
i 25 år.
I 1975 ﬂyttede vi så til nye omgivelser
i forbindelse med Ramsøhallens indvielse, hvor der også blev anlagt nye
fodboldbaner, som den dag i dag sammen med skolens fodboldbane udgør
vort ﬂotte og velplejede idrætsanlæg,
hvor vi kan spille alt fra 3 – 11-mands
fodbold.
Gadstrup Fodbold har igennem årene
udviklet sig til en velfungerende klub
for lokalsamfundet, som tilbyder fodbold til næsten 350 aktive og til såvel
”drenge som piger” i alderen fra 5
til 75år - Herudover har vi ikke mindre end 35 dygtige, frivillige og engagerede trænere og holdledere.

Målsætningen for Gadstrup Fodbold er,
at skabe de bedst mulige rammer for
at spille fodbold for begge køn i alle aldersgrupper. Vi vil udvikle de fodboldmæssige faciliteter og klubånden – ’Fair
Play’ skal være nøgleord for Gadstrup
Fodbold til såvel træning som i kamp,
og vi vil gennem vort virke være et socialt og lærerigt sted for aktive med interesse for fodbold i nærområdet.
Vi vil med andre ord skabe en fodboldklub, hvor interesser, ambitioner,
loyalitet og samvær går ’hånd i hånd’
med en god fodboldskole, så alle føler
sig velkomne!
Mange Jubilæumshilsner
Gadstrup Fodbold

UNNI’s
TRANSPORT
Grus og sten leveres
Kørsel af affald med grab
Udlejning af containere

Telefon 46 19 04 23
Mobil 25 30 33 23

GIF takker
alle sponsorer
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Se mere på www.gadstruptennis.dk

Tennis for alle
Gadstrup Tennis Club har tilbud til
alle, både til dem der kan spille tennis,
men også til dem der endnu ikke kan,
men som har lyst til at prøve.
Tilbud til voksne
Hver tirsdag mødes vi til hygge tennis. Du skal bare møde op, så prøver
vi at ﬁnde en tennispartner til dig,
som er på samme niveau. Vi arrangerer også træning et par gange i løbet af sæsonen. Hvis du er mellem 18
og 80 år, passer du ind i målgruppen.
Børn og voksne
Hvis du er mellem 7 og 17 år kan du
komme til tennistræning om lørdagen. Vores tennistræner tilrettelægger træningen, så der både er plads
til træning og sjov. Første gang er
naturligvis gratis, inden du beslutter
dig for, om tennis er noget for dig.
Klubben
Gadstrup Tennis Club blev stiftet i
1989 af en gruppe energiske tennisspillere og består i dag af godt 40
medlemmer - men vi vil gerne være
14

Ramsø VVS A/S udfører alle former
for VVS arbejder.
ﬂere. Vi har mange aktiviteter hen
over sommeren som træning, tennis
og grill, klubmesterskaber og masser
af hyggeligt samvær. Har du nye friske
idéer til tennisklubben, er der rig mulighed for at få dem udført hos os.
Banerne
Tennisbanerne ligger bagved Ramsøhallen, og der er sjældent fuldt
optaget. Du kan når som helst møde
op uden for træningstidspunkterne
og booke en bane.

Gas-og oliefyrsanlæg
Solvarmeinstallationer og solcelleanlæg
Jordvarme og varmepumpeanlæg
Boligventilation
Renovering af køkken og badeværelse
Alle former for tag og facadearbejder
Service og vedligeholdelse af eksisterende
installationer

Erhvervsparken 8
4621 Gadstrup
Tlf. 4619 1200

Et lille historisk tilbageblik
på badminton i Gadstrup
Det forlyder at badmintonsporten
havde sin start i Gadstrup i slutningen af 1940’erne. Helt så langt
tilbage har jeg dog ikke tænkt mig at
skrive om – jeg har tænkt mig at begrænse mig med at se tilbage på sidste gang pulsen udkom og en smule
længere – faktisk en kort historie
om hvad der er sket med badminton
– den nyere del af badminton kaldet
Gadstrup Snoldelev Badminton Sammenslutning - siden 90 års jubilæet,
som blev afholdt 28/9 – 2002. Som
”opvarmning” har jeg kigget i gamle
numre af pulsen.
For 10 år siden havde GSBS noget
man kan kalde ”en storhedstid” –
specielt omkring ungdomsafdeling.
På daværende tid var der over 100
ungdomsspillere i foreningen. Samtidig med de mange unge var der også
ca. 180 motionister – GSBS var en
pænt stor afdeling i GIF.
Foreningen havde adskillige hold
– både ungdoms og motionister.
I adskillige år deltog mere end en
håndfuld ungdomsspillere i de individuelle Landsmesterskaber. Flere af
16

ungdomsspillerne spillede i mesterrækkerne.
Antallet af ungdomsspillere og
motionister var så stort at det ikke
var muligt at få haltid nok i Ramsøhallen, hvorfor ca. halvdelen af
medlemmerne spillede andre steder
– hovedsagligt i gymnastiksalen på
ﬂyvestation Skalstrup.
Heldigvis kan man glæde sig over at
mange af motionisterne fra 2002 sta-

dig er at ﬁnde blandt medlemmerne i
GSBS.
Den almindelige samfundsudvikling er
efterfølgende ændret hen imod styrkelse af det individuelle sportsgrene
og det skal foregå på individuelle
tidspunkter. Samtidig var der ﬂere af
de store badmintonidoler på landsplan, som stoppede deres karriere.
Det betød at det gik ned ad bakke for
badminton sporten – og det ramte

også GSBS. Forældreopbakningen til
ungdomsarbejdet svandt og det var
ikke muligt for bestyrelsen at klare
arbejdet alene.
Bestyrelsesarbejde i foreninger er ej
heller det som står øverst på dagsordnen hos de ﬂeste. I 2006 kom det til
at der måtte afholde ekstraordinær
generalforsamling, da det ikke
lykkedes at ﬁnde personer nok til
bestyrelsesarbejdet. Det resulterede
i en omskrivning af vedtægterne så
foreningen kunne forsætte med færre
bestyrelsesmedlemmer og formålet
var at holde foreningen kørende til
glæde for de mange motionister, der
stadig synes at badminton er en herlig motionsform, hvor der er glæde
ved at spille sammen med andre.
Fremtidsvisionen er stadig at holde
foreningen kørende til glæde for
motionisterne og deres sport. Det
kan jo være at badminton får et
landsdækkende opsving, som også
vil smitte af på GSBS – de afholdte
badmintonkampe ved dette år OL har
vist gode takter.
Et andet lille tegn er, at der de senest
2 år har været afholdt klubmesterskaber igen i GSBS, efter en pause på
en håndfuld år.
Jan Madsen, formand
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Program

Program

Her ﬁnder du det store program for hele jubilæumsugen

Her ﬁnder du det store program for hele jubilæumsugen

LØ R DAG

S Ø N DAG

M A N DAG

T I R S DAG

O N S DAG

TO R S DAG

LØ R DAG

LØ R DAG

8. september

9. september

10. september

11. september

12. september

13. september

15. september

15. september

Kl. 10.00-17.30
Gadstrup Fodbolddag

Kl. 8.30-9.30
Udlevering af numre
og chip. Eftertilmeldning til Gadstrupløbet
v/Brugsen

Kl. 09.00-12.00
Krocket: Kom og lær
at spille krocket.

Kl. 15.00-18.00
Tennis Arrangement
for børn

Kl. 16.00-18.00
GIFG: Spring løs
- Springmekka for
skolesøgende børn/
unge (Hal 1+ Hal 2 )

Kl. 17.00-19.00
Håndbold - Ministævne

Kl. 09.30-?
Krocketstævne
- kom og hep på
de lokale helte.

Kl. 18.00-20.00
Tennis for voksne
- dem der har lyst
kan spille

Kl. 10.00-14.00
Åbent hus Gadstrup
Motion, Crossﬁtness,
Indoor cykling.

Kl. 15.00-16.00
Ramsø Spillemandslaug
og Folkedansere
spiller op til dans
udendørs for alle.

Kl. 12.00-16.30
Crossﬁtness
udfordring for alle
Kl. 12.00-13.00
Jiujitsu opvisning
Kl. 10.00-17.30
FDF spejderne laver
forhindringsbaner
plus andet sjov.

Kl. 10.00-10.45
Gadstrupløbet 2,5 km.
Børn til 12 år.
Pris 45 kr. (v/Brugsen)

Kl. 18.00-19.00
Powerstep i Hal 1 v/GIFG

Kl. 11.00-12.00
Gadstrupløbet 2,5 km.,
Kl. 18.00-21.00
5 km. og 10 km. Voksne.
Zumbashoppen sælger
Pris
65
kr.
(v/Brugsen)
Kl. 14.30-15.00
zumbatøj og -udstyr
TeamGym giver
i Hal 1 v/GIFG
Kl. 12.00-12.15
den gas på græsset Gadstrupløbet Præmiemed en opvisning.
Kl. 18.00-20.00
overrækkelse - bedste
Parkour for store børn/
løbere
i
hver
gruppe.
Kl. 18.00-?
unge i Hal 2 Workshop
(v/Brugsen)
Grillfest i teltet.
med Freerun Denmark.
Madbilletter købes på
Kl. 14.00-17.00
Kl. 19.00-21.00
www.gadstrup fodbold.dk GIF Banko - Stort show.
Zumba-Event
Super
gode
gevinster,
Kl. 20.00-22.00
i
Hal 1 v/GIFG
pris 60 kr. for 4 pl.
GIF Party for 3. - 6.
voskne og 30 kr. for 2
Kl. 19.00-21.00
klasserne. Pris 20 kr.
pl.
Børn. (Ramsøhallen)
Crossﬁtness/Åben
Musik DJ Aage
træning udendørs
Tilmeldning til
Kl. 22.30-01.00
eller i Hal 3
Gadstrup-løbet sker på
GIF Party for 7. - 10.
www.gadstrup-If.dk/
klasserne. Pris 20 kr. www.gadstrup-motion.dk
Musik DJ Aage.
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Kl. 19.00-21.00
Håndbold for sjov alle kan komme

Kl. 17.20-18.00
Roskildegarden spiller
fra Toftevej via Stationsvej til Ramsøhallen.
Kl. 17.20-18.00
Præsentation af
sæbekassebilerne,
som skal “køre løb”
om lørdagen
Kl. 18.00-19.30
Jubilæums- reception
i Ramsøhallen
Kl. 19.30-21.30
Foredrag og underholdning ved Erik
Clausen. Gratis entré

Kl. 10.00
Sæbekasseløb
ved Ramsøhallen
Kl. 11.00
Tennis for børn

F R E DAG
14. september
Kl. 14.00-17.30
Gymnastikskole
for børn fra 5 år
og opefter, der
ønsker at være med.
Kl.19.00 -21.00
Galla Gym Show
af TeamGym
incl. Old Ladies Lund

Kl. 12.00
Tennis for voksne

Kl. 18.00-02.00
100 års Jubilærumsfest.
Musik og underholdning v/CANTUS
Tyrolerne samt DJ

Kl. 11.00-14.00
Fodboldlandskamp
Old Master
Gadstrup-Tyskland

Jubilæumsfest:
Billetter á 300 kr.
købes i Brugsen/ www.
gadstrup-if.dk
Sidste frist
den 8. september

Kl. 11.00-13.00
Gadstrup spejderne
er på “banen”.

Billet:
Entré + menu. Se på
www.gadstrup-if.dk

Kl. 14.00-17.00
Gerlev Idrætshøjskole
underholder med
masser af gamle
sportsgrene udendørs
- for alle interesserede.

19

)BSEVCSVHGPSFOSFWJTPS 
TPNFSUJMBUUBMFNFE
Så kontakt Exacata Revision. Vi sætter pris på dialogen med vores kunder og vi tager altid udgangspunkt i vores kunders behov. Hos os, får du revisorbistand på højt niveau og vi går langt
for at hjælpe dig og din forretning.
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ADRESSE Baldersbuen 15 A 1 th., DK-2640 Hedehusene
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CVR NR. 25914481

TELEFON 69 10 66 11

FAX 46 75 00 49

Finn Olsen VVS er din garanti for en gasservice,
der er helt i top. Vi er specialister i alt fra tilslutning
af gaskomfurer til installation af naturgas.
Alt arbejde med gas kræver en autoriseret fagmand
og med vores erfaring, får du ikke en bedre løsning.
Vi gennemfører de påkrævede serviceeftersyn og
skræddersyr en serviceaftale til dit behov, så du
aldrig behøver bekymre dig om gassen.
Finn Olsen VVS er altid klar til at rykke ud, uanset
om det er hverdag eller weekend.
Vi tilbyder vedligeholdelse og servicering af Beretta
og Viessmann gaskedler med enten et serviceabonnement eller tilkaldevagt,
under abonnementet indgår der tilkaldevagt i fyringssæsonen, mellem kl. 8.00-19.30.

WEB exactarevision.dk

Sådan blev
Gadstrup Motion til !!
Gadstrup Motion er opstået i en
naturlig forlængelse af et langvarigt
samarbejde i byen omkring ”Åben
hal”- arrangementerne.
Lysten til at lave alternativ idræt, hvor
alle på tværs af alder, køn og fysisk
formåen kunne deltage, sammenholdt
med at medier og sundhedsvæsen
igennem de seneste år har fokuseret
meget på værdien og betydningen af
motion, gjorde, at nogle ”ildsjæle i
byen” besluttede, at der skulle være
et alternativt tilbud til de øvrige
aktiviteter, der fandtes i Gadstrup
Idrætsforening.
At der var behov for et motionscenter i byen blev bekræftet i forbindelse med en underskriftindsamling
ved DagligBrugsen, der blev iværksat primo 2005. Her tilkendegav 350
borgere, at der var et ønske om at få
et motionscenter i byen.
I første omgang handlede det om
at blive etableret som forening. Der
blev udfærdiget et sæt vedtægter,
som blev godkendt af Kommunen, og
næste skridt var derfor at ﬁnde eg-

nede lokaler til formålet. Det var ikke
let.
I august 2005 blev der afholdt et
møde med Ramsøhallens bestyrelse,
hvor det blev besluttet at opsætte en
pavillon på græsstykket foran hallen.

I juni 2006 lykkedes det at få en kommunegaranti på kr. 500.000, og nu
gik det pludselig hurtigt - vi ﬁk lånt
penge i banken - vi fandt nogle billige
pavilloner, og så skulle der søges om
byggetilladelse.
Bestyrelsen blev udvidet til 7 medlemmer, idet store arbejdsopgaver lå

SALBJERGVEJ 35 • 4622 HAVDRUP
www.finnolsenvvs.dk • Telefon 46 18 57 90
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FEST ARRANGEMENTER · KURSER / MØDER
M A D U D A F H U S E T · N Y TÅ R S M E N U U D A F H U S E T

forude. Der blev nedsat forskellige
udvalg indenfor emnerne: budget- og
administration, byggeri, hjemmeside,
maskinetablering, sponsorer, instruktører herunder tøj og uddannelse.
I februar måned 2007 var vi klar til at
skrive ny historie, idet der var rejsegilde på en 240 m2 stor bygning, og i
de efterfølgende 3 måneder blev der
knoklet hver weekend. I maj måned
2007 blev motionscentret indviet.
Vi kan vist rolig sige, at motionscenteret har været én lang succeshistorie, men det har været hårdt arbejde
for både bestyrelse, de mange instruktører og de medlemmer, der har
ydet en ekstra indsats.

Vi har løbende haft et medlemstal på
ca. 300 pr. år, som danner grundlaget
for en god økonomi. Vi blev i 2009
certiﬁceret igennem DGI, som det
4. foreningsbaseret motionscenter
i Danmark. Vi har modtaget ﬂere
priser – bl.a. Iværksætterprisen fra
Nordea og ”Årets Sundhedspris” fra
Roskilde Kommune, og vi har haft besøg ”udefra”, idet man gerne vil høre
om, hvordan man løber sådan et projekt i gang.
I august 2011 åbnede vi en ny bygning
på 80 m2, hvor der er Indoor Cycling,
og der er nu etableret et mere formelt
samarbejde med Gadstrup Gymnastikafd., hvor der tilbydes træning
i Crossﬁtness og Kettlebell. Derudover har vi også igennem
ﬂere år haft et
tilbud om Power
Walk og en lille
løbeafdeling.
Vi ser frem til de
nye udfordringer,
der måtte komme
i fremtiden.
Anders Pilegaard
Formand/Gadstrup
Motion
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Ramsømagle forsamlingshus ønsker GIF tillykke med 100 års dagen

LYSERØD BRYST FEST d. 29. september
KLARSYN d. 3. oktober
KVINDE FORKÆL DIG SELV DAG d. 7. oktober
JULEFROKOST MED KANDIS d. 7. december

Ramsømagle Forsamlingshus
Syvvejen 29 · 4621 Gadstrup
Telefon 21 29 27 52 · www.ramsoeforsamlingshus.dk

GADSTRUP BUSTRAFIK A/S
ønsker Gadstrup IF tillykke
med 100 års jubilæet
og fejrer samtidig vores eget
50 års jubilæum

Gadstrup Gymnastik Forening
Gadstrup Gymnastik Forening er en
af Gadstrup Idrætsforenings 2 gymnastikafdelinger, som har til huse i
Ramsøhallen, Gadstrup.
Gadstrup Gymnastik Forenings mål
er at tilbyde gymnastik for alle aldre.
Vi tilbyder derfor både konkurrencegymnastik og breddegymnastik for
piger/damer og drenge/mænd.

være tilbud til alle, uanset om man
er til benhård fysisk træning eller mere
rolige træningsformer. Velkvaliﬁcerede trænere vægtes højt, og vi arbejder samtidig på at skabe et godt socialt miljø på holdene.

Vi vil kombinere ambitiøs konkurrencegymnastik med rummelighed. Vi vil
udvikle dygtige gymnaster, der konstant vil blive udfordret, men vil også
altid have plads til, at alle bliver udviklet fra deres individuelle niveau. Vi
tror på at glæden ved og resultaterne
med gymnastik bliver skabt i et godt
socialt miljø, med plads til udvikling
for både de bedste og de næstbedste.

VELKOMMEN i Gadstrup Gymnastik
Forening.

Du kan stadig trække
din tømrer fra i skat...
Vi er specialister i

Energirenovering · Bygningsforbedring · Vinduer og døre

HH
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Tømrermester Hans-Henrik Schmidt
www.hhsbyg.dk · telefon 24 20 20 60

Vores yngste gymnaster skal have 1.
klasses motorisk træning og lære, at
bevægelse er sjovt og udfordrende.
Inden for motions-/voksengymnastikken
tilstræber vi at have et varieret program med hold, der tilfredsstiller
både mænd og kvinder. Der skal

Storbyferie eller
forlænget weekend
i Berlin?
Book vores lejlighed på berlinleje.dk
Lejligheden er et frirum i storbyen og
har plads til 4-6 personer. Lejligheden
har køkken, terrasse og egen have.
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GIF
takker
alle
sponsorer

Velkommen hos

Oles Autoservice ApS
Kom ind og få en snak med din lokale mekaniker...
q
q
q
q
q
q
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-ÆOFCJl
Oles Autoservice ApS
Hovegaden 2
4621 Gadstrup
Tlf.: 46 19 22 20

Håndbold
Dengang da den danske opﬁndelse
håndbolden, i slutning af 1800 tallet, begyndte, var det en typisk vinteraktivitet i byen, mens man på
landet spillede udendørs håndbold i
et hjørne af en mark eller bag en kalveindhegning. Det kunne nemt have
været i Tune, der begyndte i 1930 og
Viby året efter. Først i 1957 kom Gadstrup Håndbold i gang.
Gadstrup Håndbold kunne træne indendørs i Ramsøhallen fra 1975. Træningsforholdene blev dog væsentligt
forbedret, da den lille hal blev taget i
brug af gymnastikken i slutningen af
80’erne.
Da G.I.F. fyldte 75 år i 1987 havde
vi besøg af ”Stjerneholdet”, spillere
som i 1967 var med til at vinde sølv
ved VM. Året efter deltog vi i de uoﬃcielle mesterskaber, i Tarm, for drenge
og piger, hvor Ulrik Wilbek åbenbart
ikke viste den store interesse for den
sjællandske håndboldklub. Han gik,
da Gadstrup skulle spille.
Gadstrup Håndbold havde i mange
år (og har stadig) haft mange unge
(fra 6 til 14 år) og voksne (over 20
år) spillere, der ﬂittigt træner i hal-

len. I 1981 er der for første gang Old
Boys og i 1988 kunne man opleve
Grand Old Boys frem til begyndelse af
90’erne, som en del af klubben. Old
Girls startede op i 1982 og har holdt
ved siden. I perioder har der ikke
været nok tilslutning af unge mellem 16 år og starten af 20’erne. Det
skyldes, at mange unge tager væk fra
Gadstrup for at uddanne sig.

Det frivillige arbejde er en vigtig platform for Gadstrup Håndbold. Vi har
frivillige, der giver et hjælpende hånd
på enten Roskilde Festival, til Roskilde Air Show eller den årlige halfest.
Aktiviteter, hvor folk mødes udenfor
banen og som giver penge til klubben.
27

HALLERUPS
Trænere og holdledere betyder meget for klubbens daglige drift samt alle de
forældre, der vasker spillernes tøj eller kører deres poder til kampe.
Vi lægger vægt på, og er kendt for,
at det skal være sjovt og lærerigt at
spille håndbold, men også være en del
af klubbens fællesskab, både på og

udenfor banen, uanset spillemæssigt
niveau.
Den nuværende bestyrelse arbejder
frem mod, at Gadstrup Håndbold vil
være en del af de sportslige og sociale tilbud nu og fremover i vores
lokalsamfund.

PRIVATALARM

OVERVEJER DU EN ALARM?
- SÅ VÆLG EN ALARM UDEN ABONNEMENT OG SLIP FOR DEN MÅNEDLIGE UDGIFT

KONTAKT MIG OG HØR MERE JEG GIVER ET GODT TILBUD

Formand Susanne Skjold Petersen

Michael Hallerup tlf. 30 48 85 30

Ramsøbakken 6

4621 Gadstrup

privatalarm@hallerup.org

Algebehandling tilbydes fra kr. 1.000,-

Gadstrup Tagrens
Miljøgodkendt rensning
Brian Jensen
Tjørnevænge 5 · Snoldelev · 4621 Gadstrup
Telefon 46 19 11 36 · mobil 20 45 62 52/20 22 62 52
mj@gadstrup-tagrens.dk · www.gadstrup-tagrens.dk
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Kurt’s Auto & Elektro

PULSEN
PULSEN I/S blev stiftet i 1977.
”PULSEN” var navnet på klubbladet for
Gadstrup Idrætsforening i årene 19782003. Pulsen udkom 6 x årligt og blev
trykt i 1250 eksemplarer. Arbejdet med
udgivelsen af klubbladet var på frivillig
basis – fra ansvarshavende redaktør til
piccoline. Trykning mv. af Pulsen, som
med årene blev ﬂottere, med farver og
på glitret papir, var dog ikke gratis. Udgiften hertil blev ﬁnansieret af de mange
lokale erhvervsdrivende i Gadstrup og
omegn, som med deres faste annoncer
støttede foreningens klubblad.
I anledning af 100 års jubilæet udgives
denne særudgave af ”Pulsen” – ligesom
i gamle dage – og igen har de lokale

erhvervsdrivende bidraget ﬂot hertil,
således at det blev økonomisk muligt.
Gadstrup Idrætsforening vil her rette
en speciel tak til alle annoncørerne,
for den graﬁske opsætning v/Karina
Skovgaard samt trykning v/Center Tryk,
Ole Christiansen.

- Vi passer godt på din bil...
HELLA Service Partner
v/Kurt H. Larsen
Tunevej 5, Snoldelev · 4621 Gadstrup
Telefon 46 19 04 93 · Fax 46 19 07 79
Åbningstider:
Man-tors. 07.30 - 16.30 · Fredag 07.30 - 13.00 · Weekend lukket
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GIFs venner

danbolig Helle Lynge ønsker
Gadstrup Idrætsforening
tillykke med 100 års jubilæet.

GIF’s Venner blev i 1967 startet af
købmandsfrue Kitte Jacobsen, mejerist Johannes Larsen og tømrer Anker
Larsen. Ideen til at starte en støtteforening op under Gadstrup IF var,
at skaﬀe ﬂere midler til aktiviteter
i foreningen. Mest nærliggende var,
at kaste sig over bankospil, som var
oppe i tiden. Samtidig kunne spillet
afholdes i Ramsømagle Forsamlingshus, der også havde behov for at få
tilført aktiviteter, for fortsat at kunne
bestå. Det skal nævnes at Kitte var
vild med bankospil, og der gik da heller ikke så længe, før hun deltog i
spillet i stedet for at være hjælper/
opråber.
Det viste sig hurtigt at være en god
ide, der kom penge i kassen og spillerne var glade for det lokale tiltag.
Leif Steen Hansen, der kom til senere, først som hjælper og herefter
som opråber, kom pludselig til at
stå meget alene, da øvrige opråbere
stoppede.
Leif var efterhånden ved at være
godt træt af at opråbe tal søndag
efter søndag, og det var da også en
lettelse, da der kom ﬂere hjælpere

til, som mestrede opråberhvervet.
Leif ﬁk bl.a. hjælp af; Karl Hansen og
Thorkild Fastholm.
I 1979 blev det besluttet at oprette
GIF’s Venner, som en selvstændig
forening med egne vedtægter og bestyrelse. Årsagen var efter udsagn, at
det ikke var så godt, at blande hovedforeningens midler med de penge,
som kom ind ved bankospillet.
En gruppe mente ikke at denne indtægt bare skulle gå ind i idrætsforeningens drift, men i stedet gives til
fremmende aktiviteter, redskaber,
spillertøj mm.
Den 28. februar 1979 blev der afholdt
stiftende generalforsamling i Ramsømagle Forsamlingshus, hvor Jonny
Poulsen blev valgt til formand. Denne
post bestred han indtil 1989.
Herefter blev en markant person for
bankospillet Kate Pedersen valgt som
formand. Kate havde været med som
hjælper siden midten af 70’erne og
stoppede i 2001, så hun havde også
været med i over 35 år, hvoraf de 12
var som formand. I de 12 år Kate var
formand, varetog hun også opråb-

danbolig Helle Lynge ApS
Statsaut. Ejendomsmæglere MDE · Kastanievej 1, 4130 Viby Sj. · Tlf. 46 19 39 00 · viby-sj@danbolig.dk · www.danbolig.dk

33

erhvervet, hvilket efter
udsagn fra nogle af de gamle spillere,
med en enorm sikkerhed og charme.
Herefter blev Hans Nielsen valgt som
formand. Hans havde også været med
hos vennerne i mange år og i 2005
stoppede Hans helt med bankoarbejdet, hvorefter nuværende formand
Henning Riber tog over.
Andre personer, som har gjort en stor
indsats for GIF’s Venners bestyrelse
igennem årene, kan nævnes Jørgen
Bach – Johny Bilyk – Karen Nielsen Lone Bilyk - Lajla Sivgaard - Agnete
Rasmussen og mange ﬂere.
Da GIF’s Venner var på sit højeste
sidst i 80’erne og først i 90’erne, kom
der op mod 200 personer for at spille
banko i forsamlingshuset. Siden er
det gået lidt ned af bakke, men antallet af spillere har stabiliseret sig til
omkring de 100.
Mange støtteforeninger er efterhånden stoppet af forskellige årsager,
men GIF’s Venner holder stadig ved
og bidrager med ca. 60.000 - 80.000
kr. hvert år til forskellige aktiviteter,
som de enkelte GIF-afdelinger ansøger om tilskud til.
GIF’s Venner har været igennem en
stor udvikling, fra da, der i starten
kun blev spillet almindelig banko/20
spil pr. aften, og til over en lang år34

række at have koblet ﬂere og ﬂere
sjove spil på - til glæde for spillerne.
I 2006 blev iscenesat endnu en aktivitet, idet GIF’s Venner startede
med at afholde Sankt Hans bål på den
gamle sportsplads i Gadstrup, hvilket
er blevet en stor succes.
I 2008 blev der indført rygeforbud,
og mange havde dømt banko til lukning, da banko og tobak uvægerligt
hænger sammen. Men GIF’s Venner
prøvede at vende det positivt med en
massiv kampagne, bl.a. i Heden, hvor
spillerne blev tilbudt røgfrit bankospil til fordel for alle, og bankospillet
overlevede!
I 2009 oprettede GIF’s Venner egen
hjemmeside www.gifs-venner.dk som
giver informationer om, hvad gevinster mm. er til kommende bankoaften, ligeledes en generel orientering
om de forskellige spil og foreningen.
I 2010 blev foreningen digitaliseret i
form af en kasseterminal, således at
alt salg registreres gennem kasseapparatet, og bl.a. er med til at give et
mere klart statistisk grundlag for de
beslutninger, der træﬀes af bestyrelsen.
Nuværende bestyrelse består af Lajla Sivgaard , Ulla Jørgensen, Agnete
Rasmussen, kasserer Sonja Nielsen
og formand Henning Riber.
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Gadstrup I.F.
www.gadstrup-if.dk
TeamGym
www.gadstrup-teamgym.dk
Fodbold
www.gadstrupfodbold.dk
Tennis
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Badminton
www.gsbs.dk
Motion
www.gadstrup-motion.dk
Gymnastik
www.gifg.dk
Håndbold
www.gadstrup-haandbold.dk
GIF’s Venner
www.gifs-venner.dk
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