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I 2016 har der igen været medalje høst i Gadstrup IF afdelingerne. GIFGymnastik, Gadstrup Motion og
Team Gym har i den grad bidraget til dette i 2016. Det er blevet til deltagelse og medaljer ved nordiske
mesterskaber, europamesterskaber, verdensmesterskaber. Det er vi i GIF stolte af at kunne bidrage til og
opnå i de faciliteter 4621 rummer i de nuværende omstændigheder. Endnu engang stort tillykke
medaljetagere.
Haludvidelsen: GIF har i det forgangne år holdt skruen i vandet i forhold til samarbejdet omkring en
haludvidelse af Ramsø Hallen. I den forbindelse skal det nævnes, at der var en del arbejde især for
halbestyrelsen i at få kommunaliseringen af Ramsø Hallen på plads til alle brugeres gavn og udbytte. Det
faldt endeligt på plads i løbet af foråret, hvorefter man igen kunne fokusere på den nødvendige
haludvidelse. Men, men, men så kom der lige en halbrand på tværs. I maj måned brændte hal 2 i Ramsø
Hallen, hvilket i den grad har udfordret sommeren og efteråret for især gymnastikafdelingerne men også
skolen og natsport har skulle tilpasse sig dette. Nød lærer nøgen kvinde at spinde, hedder det i eventyret og
ordsproget. Kommunen har i den grad været i spil i forhold til at fastholde og ikke mindst opretholde
gymnastikken som stærk aktivitet i foreningslivet i 4621 Gadstrup. Det lykkedes at finde en løsning, som
ikke er optimal, men som kan fastholde medlemmer og engagement i begge gymnastikforeninger til gavn
for alle. Det er vi i GIF rigtig glade for, da det vil være et stort, stort tab, hvis ikke der forsat kan være
gymnastik for alle i og omkring 4621 Gadstrup. Haludvidelsesplanerne kunne herefter forsætte om end der
nu var sat en lidt anden dagsorden ift. prioritering af ønsker om udvidelsen. Det ændrer dog ikke på det
samlede oplæg, som vi forventer falder på plads i løbet af 2017. Forløbelig er der tilsagn omkring at få hal 2
genopbygget og udviklet til at rumme de nødvendige gymnastikfaciliteter, som især GIFG vil få brug for i
mange år fremover. Så mangler vi ”bare den anden ende”, nemlig implementering af motionsafdelingen, så
de forsat kan udvikle sig i den rivende fart afdelingen har i øjeblikket.
Lokale samarbejder: Der var i 2016 en udskiftning i Dagli’ Brugsen, hvilket jo i høj grad også er medvirkende
faktor til det lokale foreningsliv. Heldigvis virker den nye brugsuddeler også en foreningsmand, hvilket har
gjort at GIF forsat har et godt fornuftigt samarbejde med Brugsen.
Skolen var også i stormvejr, da den nye skoleleder valgte at få nyt job midt i sommerferien. Der har derfor
ikke været grundlag for at samle op på skolesamarbejdsaftalen fra 2015 førend en ny skoleleder var fundet,
hvilket først blev en realitet ved årsskiftet. Samarbejdet er nu på god kurs igen og jeg håber, at 2017 vil
afspejle dette på mange områder.
Trænerspiren er nyt valgfag i skolen, igangsat af ungdomsskolen og båret af DGI og skolen. Processen har
langt fra været optimal i skoleåret 2016/2017, men jeg er fortrøstningsfuld omkring denne indledende
omgang og at udfaldet, samarbejdet og ikke mindst udbyttet for GIF som helhed er værd at kæmpe for. Der
er masser af uudnyttet potentiale i det koncept, som kan bringes i spil i langt højere grad.
Åben skole var lidt en lukket klub…….da det kun var to skoler i Roskilde, som afprøvede dette koncept i
2014-2016. Men kommunen har nu åbnet op for, at alle skoler kan være med i puljen og få stærkere
samarbejder med mulighed for økonomisk støtte og kompensation. Hvad det helt præcis kommer til at
betyde for GIF og afdelingerne får jeg forhåbentlig et overblik over i løbet af april måned. Der ligger også
her mange spændende muligheder for bedre samarbejde på tværs af foreninger af alle slags og skolen,
hvilket vil bidrage godt til det samlede lokalsamfund i 4621.

De lokale institutioner: Klub Roskilde Syd og ungdomsskolen har vi været lidt involveret i igennem bl.a.
Natsport. I 2016 forløb natsport uden den store involvering af GIF, hvilket egentlig var intentionen, at der
skulle være et lidt bedre samarbejde. Konstateringen på nuværende tidspunkt må være at natsport er sjov
og hygge i frie miljøer uden faste aktiviteter for børn og unge fra 4 klassetrin til 18 år som varetages af
ungdomsskolen og Klub Roskilde Syd i deres eget samarbejde. Vi har ikke officielt meldt ud, at vi ikke ser os
som en del af det, men blot en konstatering af udviklingen og intentionerne.
Gnisten blev også kontaktet og besøgt i 2016. På deres årsmøde i foråret deltog jeg og holdt et kort indlæg
omkring GIF. De fleste ved jo godt, hvad det er men det gav da anledning til spørgsmål og nysgerrighed fra
de ældre i forsamlingen. Skaber det noget på kort sigt, nej, men jeg er bestemt af den overbevisning, at der
på den lange bane er langt større sandsynlighed for succes for både GIF og lokalsamfundet, hvis vi får
profileret os hos flere forskellige parter.
Sponsorer er en sjov ting og størrelse. Hvad er en sponsor for GIF, og hvordan kan vi profilere disse
sponsorer. Hvordan hjælper man hinanden, og hvordan sikrer man ”noget for noget”? Markedet for
sponsor ændrer sig i takt med at forenings og erhvervslivet ændrer sig. Hvad den endelige opskrift er, ved
jeg ikke, men er glad for den sponsor/samarbejdsaftale som i 2016 kom på plads med Ramsømagle
forsamlingshus. En simpel ting ift. at profilere sponsor og samarbejde er bl.a. at bruge hallens opslagstavle
noget mere, hvilket jeg vil forsøge at få sat i værk snarest.
OK aftalen er en god stabil løsning sammen med faste gode relationer til både Viby Genbrug og Lions, som
sikrer en god stabil økonomi i GIF hovedforening til udvikling af nye tiltag.
Om der kommer nye sponsorer eller samarbejder i 2017, må tiden vise.
I 2017 ser GIF frem til at få sløjfet et par tiltag af, som har været i støbeskeen igennem 1-2 år.
Aktivruten er et af de fælles tiltag. Den er nu så langt i planlægningen, at det forventes, at de sidste
grundejere samt kommunen vil blive ansøgt om de sidste tilladelser mv. snarest. Planen er, at der skal
markeres en rute rundt i Gadstrup på hhv. 2,5 km. og 4,5 km. Med skiltning af ruten og indlæringsmoduler
for skolen samt øvelser til de aktive folk i Gadstrup. Hvis alle økonomiske ansøgninger falder på plads, vil
der også blive placeret et antal træningsredskaber på ruten rundt i Gadstrup. Tak til Louise for at tage teten
på dette initiativ.
Multibane har været et ønske igennem 1 års tid. Multibane til gavn for alle medlemmer i GIF, men også et
gevaldigt løft til Gadstrup Skole’s større elever, da placeringen vil blive tæt på skolen. Den endelige
placering afhænger tildels af, hvordan den endelige haludvidelse ender. Økonomien er næsten kommet på
plads, vi venter pt. i spænding på byrådets endelige godkendelse i af midler i idrætsfacilitetspuljen. Og så
bliver det en realitet i løbet af 2017. Og herefter kan der arbejdes videre på helheden af området. Masser
af ideer, i første omgang at få etableret en klatrevæg/tårn i samarbejde med Gadstrup Spejderne. Men
mulighederne er mange 
Men kan vi gøre mere for at imødekomme fri leg og bevægelse? GIF forventer i 2017 at iværksætte Åben
Hal til familie idræt og bevægelse. 1-2 gange om måneden vil hallen blive ”åbnet” til gratis brug for alle
størrelser og aldre med forskellige aktiviteter, leg og bevægelse med fokus på at være sammen som familie.
Og hvad er GIF egentlig for en størrelse. GIF består forsat af 8 afdelinger: Fodbold, håndbold, badminton,
tennis, billard, motion, Gif gymnastik og Roskilde Team Gym. Alle afdelinger har masser af tilbud til
aktivitet, fællesskab og bevægelse. Uanset om man er til fredagshygge med billard, fuld smæk på

circlecross, zumba, mor-far-barn gymnastik, senioridræt, spinning, børne fodbold, håndbold, badminton, så
er der noget for enhver smag og temperament.
Men vi er også en størrelse, som gør, at vi skal finde vores rette leje af antal afdelinger, tilbud, aktiviteter og
samarbejde. Og samarbejder er nødvendige. Det kan vi se især i holdsporten. Både håndbold og fodbold
har etableret konkrete samarbejder for at opretholde disse to aktiviteter især i Gadstrup, men også Viby
kan trods deres størrelse by mærke presset på holdsporten.
Samarbejde kommer også til udtryk igennem fælles aktiviteter og tiltag i og omkring Ramsø Hallen.
Fastelavn blev igen en god succes og GIF SPASdag blev igen gennemført med fornuftig deltagelse. Mange
ting gjorde sig gældende for at vi måske ikke kom helt ud og fik ramt alle målgrupper, men dagen er
etableret og et godt GIF tiltag for foreningen, afdelingerne og især lokalsamfundet. For 2017 skal vi ligge os
i selen for at komme endnu bedre ud til borgerne med et endnu mere relevant program for dagen.
Et samarbejde, som der i forretningsudvalget dog er til overvejelse, er ERFA møderne. Der er forsat noget
sparring at hente, men som møderne falder ud og har gjort det det seneste års tid, er overskuddet til også
at være med her, knap så stort, desværre.
RIU har igennem året holdt repræsentantskabsmøde og 90 års fødselsdag. RIU er som alle andre en
gammel forening, som også løbende skal tilpasse sig forandring og samfundstendenser. RIU er forsat til
støtte og sparring for idrætsforeninger i hele Roskilde kommune, og der har været rigeligt at se til i 2016.
Alle ender og kanter af Roskilde kommune skal finde løsninger til idrætterne, som er konstant i udvikling
eller forandring. RIU ønsker i øjeblikket at få en klarere definition fra kommunens side ift. sparring,
høringspart, bisidderrollen mv. for at støtte os og kommunen bedst muligt i at sikre idrættens vilkår.
Tak til jer alle i afdelingerne for at imødekomme samfundstendenser og udvikle jeres del af idrætten til
bedst mulige gavn for hele 4621. Foreningslivet er i forandring og det kan være svært at forudse fremtidens
tendenser og muligheder. Men jeg en stor tak til jer er på sin plads fra mig som hovedforeningsformand, så
jeg kan forsætte linjen som hovedforeningsformand med at sikre forhold og samarbejder til vores alles
gavn i idrættens navn. Gi’ jer selv et klap på skulderen, og husk at gi’ det store klap og kram videre til alle
jeres frivillige trænere, ledere, instruktører, vaskekoner, chauffører og alle de andre som bidrager frivilligt
til foreningslivet.
Tak for et idrætsaktivt 2016 og velkommen til endnu et ”bevæg dig for livet” 2017.
Helle Eriksen, formand Gadstrup IF.

