
Blistrup Skytte- og Idrætsforening (BSI) 
 
Idrætsforeningen er hjemmehørende i og omkring Blistrup Hallen og i gymnastiksalen på 
Blistrup gamle Skole. Foreningen har 6 afdelinger med ca. 700 medlemmer tilsammen. 
 
Blistrup Skytte- og Idrætsforening blev stiftet 18. februar 1883 som en Skytteforening.  
Men tag ikke fejl BSI er en forening i konstant udvikling! 
 
Idrætsforeningen har en hovedbestyrelse, der består af et forretningsudvalg (formand, 
næstformand, kasserer og sekretær) og formændene for de seks afdelinger.  
 
BSI Forretningsudvalg : 
Formand Per Roswall – per@roswall.dk - 21 24 03 87 
Næstformand Palle Vistisen -palleogjonna@email.dk - 28 34 96 83 
Kasserer Bo Andersen – ka.ba@mail.tele.dk - 30 66 90 51 
Sekretær Karin Andersen – ka.ba@mail.tele.dk - 26 85 60 33 
 
Sidste skud på stammen er fitnessafdelingen, der blev oprettet for 2 år siden, og de har nu ca. 
150 medlemmer. 
 
 
BSI Badmintonafdeling  - www.blistrup.dk 
 

Badmintonafdeling har spillested i Blistrup Hallen og på den gamle Blistrup Skole. 
Afdelingen har godt 200 medlemmer, der fordeler sig mellem ungdoms-, senior-, veteran- og 
motionsspillere i næsten alle aldre.    
BSI kan tilbyde...  
· En målrettet seniorafdeling med seriøs indstilling og prof. træner, der sikrer god og 
spændende træning i samarbejde med Helsinge Badmintonklub under Gribskov Badminton, 
som man også kan læse mere under på hjemmesiden: http://www.gribskovbadminton.dk/ 
· En bred talentfuld ungdomsafdeling, hvor nøgleordet er udvikling og tryghed.  
· En stor og spændende motionsafdeling med mulighed for fællestræning, deltagelse i 
holdkampe og træningsarrangementer.  
· Et godt klubliv på tværs af alder og spillestyrke. 
 
 
BSI Fitnessafdeling -  www.BSIfitness.dk   
 

September 2015 åbnede vi et nyt foreningsfitnesscenter, med helt nye maskiner, 11 
uddannede frivillige fitnessinstruktører, og ikke mindst en flot udsigt. Afdelingen har ca. 150 
medlemmer, og der er plads til endnu flere.  
Som noget nyt er der startet hold træning med vægt på styrketræning. 
Næste etape bliver indoor-cycling i et nyindrettet lokale. 
 
 
BSI Fodboldafdeling  
 

Fodboldafdelingen kan kontaktes ved henvendelse til formanden Nicolai Egebjerg Jensen – 
nicolaiegebjergsprivate@gmail.com - 51 51 11 64 
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BSI Gymnastikafdeling – www.blistrup-gymnastik.dk 
 

Blistrup Gymnastik  tilbyder et bred udvalg af gymnastik til børn og voksne på motionsplan. 
Vi starter sæsonen mandag den 4. sept. 2017 i Gymnastiksalen på Blistrup Gl. Skole og i 
Blistrup Hallen med disse hold: Puslinge, RytmeSpringerne, Power Zumba Kids, Jumping for 
Kids, Spring Cirkus og Akrobatik, Cross Dance med toning, Jumping fitness, Yoga, Pilates, 
WorkOutMoves, Bækkenbundstræning, Ryggymnastik, Muntre Motionsdamer, Motionsherrer 
og Sundhedsidræt/seniortræning. Se programmet på vores hjemmeside: www.blistrup-
gymnastik.dk 
Kom og prøv holdene - 1. gang er en gratis prøvetime. 
 
 
BSI Håndboldafdeling  
 

Afdelingen har kun et hold et motionsdame hold. De får masser af motion og har det rigtig 
hyggeligt sammen. Der er altid plads til en til på holdet. Kontakt Heidi Dahm på 
mokken@dahmhuse.dk eller 40 75 75 87. 
 
 
BSI Skytteafdeling -  www.blistrup-skytteforening.dk 
 

Skydning er en målrettet idræt, der gør dig bedre til at fokusere og koncentrere dig.  
Gå til riffelskydning, pistolskydning eller biatlon og find ro i dig selv, selv om du er aktiv. 
Skydning er en idræt, som udfordrer din evne til koncentration, præcision og ro. Samtidig er 
skydning en idræt med masser af action, der sætter dine evner til at præstere under tidspres 
på en prøve. Skydning er også en idræt for hele familien, som I kan dyrke sammen uanset 
alder og niveau. 
 

Hos Blistrup Skytte og Idrætsforenings Skytteafdeling tilbyder vi i inde sæsonen (Tirsdage fra 
September 2017 til og med April 2018 kl: 18-20) 15 meter skydning med både salon riffle, 
pistol og revolver. Vi er muligvis den eneste skytteforening i Nordsjælland, der tilbyder 
indendørs skydning med 9mm og 38 speciel grov kaliber ammunition. 
 

Se www.blistrup-skytteforening.dk for yderligere information og hvordan vores formand 
Thomas Holmbæck kan kontaktes, skulle du være interesseret i en prøveskydning. 
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