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Årsberetning 2014 
 
"2014 har desværre ikke givet mesterskaber til LUI Håndbold. Men der har været mange gode 
oplevelser alligevel. 
 
Vi ligger meget stabilt mht medlemstallet, som svinger svagt omkring 160 medlemmer.  Den store 
udfordring for os, er at skaffe trænere til vores ungdomshold, hvor vi - lig de fleste klubber - skal 
rekruttere blandt egne medlemmer og forældrekredsen.  
Det er ikke optimalt, at forældre skal træne egne børn, men det er desværre den virkelighed vi 
lever i pt.  
Det har været glædeligt, at vi i året har oplevet tilgang i årgangen U9- piger og drenge og U-12 
piger og drenge. Særligt glædeligt har det været, at vi som en af få klubber på sjælland, har haft 
hold i både U9-piger og U9-drenge.  
I 2014 valgte vi efter vedtagelse på sidste års generalforsamling, at vi ændrede klubfarverne fra 
rød/grøn til rød/sort. Der vil gradvist blive udskiftet til disse farver på de enkelte hold, efterhånden 
som de skal have nyt tøj. Næste hold vil være U4-6 og U8, som forventes iklædt de nye farver i 
løbet af kort tid. 
 
I 2014 rettede vi henvendelse til DGI og deres håndboldkonsulent Rune Hansen, for ad den vej få 
input til hvordan vi kan udvikle LUI Håndbold og særligt hvordan vi kan tiltrække og fastholde isæt 
trænere og ledere.  
 
Èt af resultaterne af denne henvendelse er etableringen af et netværk med Allerød Håndbold og 
Blovstrød Håndbold. Netværket har løbende afholdt møder i løbet af 2014. Vi har sammen fore-
stået afviklingen af håndboldkampene i forbindelse med skolernes Klassekamp. Vi har i september 
måned afholdt en fælles træningsweekend med deltagelse af ca 100 børn i alderen 9-13 år. I 
netværket snakkes om idèer til rekruttering af spillere, trænere og ledere, og der deles erfaringer 
ift disse områder. Der snakkes om træningssamarbejde, visioner for håndbolden i Allerød 
kommune mv. 
 
I 2014 har LUI Håndbold i forbindelse med DGI`s afvikling af Sportsfestivalen på Lynge Stadion i 
juni måned, forestod håndboldafdelingen afviklingen af Mini-VM sammen med DGI med stor 
succes. ! 
 
I 2014 har vi tilmeldt os DHF`s Knæk-kurven kampagne, men i skrivende stund er vi ikke blevet 
kontaktet af håndboldkonsulenterne vedrørende særlige tiltag. Det skyldes en overvædende 
interesse for kampagne, som har bevirket, at DHF`s ressourcer må anvendes lidt ad hoc. 
 
I 2014 har vi deltaget i sommerturneringen med flere hold. Desværre må vi sande, at 
sommerturneringen er uddøende som følge af manglende tilmelding og meget stor forskel på 
holdenes niveau. Det er besluttet, at vores deltagelse i sommerturneringen vil blive meget 
minimal, og der satses i stedet på strandhåndbold og græssommerstævner. 



  LUI Håndbold 

 Idrætsvej 14 

 3540 Lynge 

 

         

 

 www.lui.dk 

 

   

 
 
 
 
 
I 2014 fortsatte vores holdfællesskab med Blovstrød vedrørende herresenior, og vi indgik aftale 
med Sebastian om varetagelse af trænerrollen for holdfællesskabets 2 hold. 
 
Derudover har vi tilknyttet ham i en rolle hvor han hjælper og støtter op omkring 
ungdomstrænerne. STOR tak til Sebastian for denne hjælp. ! 
 
I 2014 har Sebastian sammen med Tonny sat kolorit på kampafviklingen for ungdomsholdene i 
vinterturneringen med lysshow, musik og speak!  Stor tak til Sebastian og Tonny for indsatsen! 
 
Stor tak skal lyde til alle de frivillige trænere og ledere, der har involveret sig omkring 
ungdomsholdene. 
 
En stor tak skal også lyde til de sponsorer, som år efter år yder uvurderlig støtte til håndbolden i 
LUI med påklædning til holdene. 
 
En stor tak skal også lyde til hallens personale, som altid yder en fantastisk service og samtidig er 
med til at sikre, at Lyngehallerne er blandt de allerbedste og det klart reneste idrætsanlæg på 
Sjælland! 
 
En stor tak skal også lyde til SportsCafèen for fantastisk service og imødekommenhed. 
 
Og endelig en særlig stor tak til LUI`s Venner og den økonomiske håndsrækning i yder til 
håndboldafdelingen år efter år!  Uden den støtte vil det uden tvivl være yderst tvivlsomt om vi kan 
tilbyde vores ungdomsspillere de oplevelser, som jeres støtte giver mulighed for. Tusind Tak! 
 

Planer for 2015 

 
I 2015 vil der komme en ny bestyrelse, som skal forme det fremtidige LUI Håndbold.  
 
I 2015 vil vi sammen med DGI den 28. marts 2015 afprøve et nyt spillekoncept, som en del af nye 
tiltag for at lokke og fastholde børn og unge i håndboldsporten. 
 
I 2015 i påskedagene vil vi sende 40 ungdomspillere og trænere til AGF-Cup i Århus. 
 
I 2015 vil vi igen sammen med DGI være en aktiv del af Sportsfestivalen på Lynge Idrætsanlæg i 
juni måned. 
 
I 2015 vil der være mere fokus på tilknytning og engagement, også hos forældrene til 
ungdomsspillerne 
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I 2015 vil LUI Håndbold igen være en aktiv del af kommunens håndboldtilbud, og via netværket 
med Allerød Håndbold og Blovstrød IF Håndboldafdeling, fortsætte dialogen om tiltag for 
synliggørelse af håndboldsporten i Allerød kommune. 
 
I 2015 vil der blive satset mindre på sommerturneringen, men mere på strandhåndbold og 
stævner. 
 
I 2015 skal modellen for holdfællesskabet med Blovstrød IF revurderes og fintunes. 
 
I 2015 skal det fortsat være sjovt og også udviklende, at spille håndbold i LUI. 
 
I 2015 skal der igen være særlige arrangementer i forbindelse med kampafviklingerne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


