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Votteybatt

Fra pause-gymnastik
tfl 1. divfsfon
Det, der i2010 er Lynge Uggeløse Idrætsforenings højeste rangerende hold, LUI
Volleyballs herre- og dameholdi2. division, startede for næsten 30 år siden som
lidt sjov afspænding efter en hård gang gymnastik.

Det var tilbage i sæsonen 1973174 i den store gymnastiksal på Lynge Skole, at
nogle af herre-gymnasteme beglmdte at spille volleyball de sidste 15-20 minutter
af gymnastik-timen.
"Vi kendte ikke reglerne ordentlig, men vi niorede os gevaldig," fortæller Børge
Nissen, som var en af initiativtagerne og som samtidig sad i gymnastikafdelingens
bestyrelse.

"Så hørte vi, at der på Lynge skole var kommet en lærer til fra Esbjerg; han hed
Gunnar Dakin, og han kendte vist reglerne i volleyball. Vi kontaktede ham, og han
lovede at hjælpe os med både gymnastik og volleyball."

Det blev Børge Nissens opgave at starte volleyball under gymnastik-afdelingen.
I den efterfølgende sæson fik man et par timer i gymnastiksalen og under kyndig
instruktion af Gunnar Dakin kom der flere og flere interesserede til - også damer.

Efter Lynge Hallen blev indviet i oktober 1975, kom der for alvor gang i den.
Denne tekst stod.at finde i LUI's vinter-program for sæsonen1975176
"Volleyball har endnu ikke fået sin egen afdeling, men dyrkes forsøgsvis under
gymnastikafdelingen i den kommende sæson lørdage kl. 0800-1000 i Lyngehallen.
Tilmelding i gymnastikafdelingens kontortid eller til træneren Gunnar Dakin."

Volleyball fik lov til at dele hallen med gymnastik og badminton. Så spillede
man volleyball på den bagerste bane, mens de andre afdelinger optog resten af
haI1en.

"Jeg flyttede til Allerød i efteråret 1975 og kort tid efter så jeg en annonce i
Allerød Posten, som bekendtgjorde, at LUI ville startede med volleyballtræning i
Lyngehallen i december 1975. Det passede mig fint, da jeg tidligere i min studietid
havde spillet tidt volleyball i Århus," fortæller Finn Thomsen, som var medlem af
klubben helt frem til2005, hvor han flyttede fraAllerød.

"Træningen forgik i Lyngehallen. Da der bagefter var morgenkaffe m.m. i
cafeteriet, blev det nogle gange sent, inden vi nåede hjem."

I sæsonen 1977178 var der dog ikke plads til volleyball i Lynge Hallen og de
efterhånden mange spillere fortrak til Ravnsholthallen i Allerød. Nogle år senere
fik de fast træningstid i Engholm Hallen ved Engholm Skole iAllerød. Her
trænede volleyball helt frem til efteråret 2009, hvor de "flyttede tilbage" til Lynge
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Volleyball startede som
afslutningen på den

ugentlige gymnastik. Der
kom hurtigt mange til for

at spille mix-volley.

I begyndelsen af B0'erne
fik LUI både et godt
dame- og herrehold,
som spillede sig højt op i

rækkerne.
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i den nye Hal2.
Finn Thomsen og Børge Nissen var ikke de eneste, der nød at spille volleyball i
slutringen af 70'erne. Med Gunnar Dakin og hans kone Birthe som nogle af de

drivende kræfter voksede afdelingen hurtigt og LUI havde snart en stor mix-
afdeling for volleyball.

Gunnar Dakin, som var kommet til Lynge fra Esbjerg, var også en utrættelig
initiativtager til nogle faste traditioner i volleyball-afdelingen.
"De første år var vi hvert år på bustur til Esbjerg, hvor vi deltog i en

volleyturnering mod Gunnars gamle kolleger. Her var der var også inkluderet
aftenfest, overnabring på skole og en tur til Fanø med frokost pilFanøl«o,"
fortæller Finn Thomsen. "Ofte kørte bussen "en omvej" gennem Tyskland, så vi
kunne "proviantere" i grænsekiosken."

En anden af de faste traditioner i 70'erne og S0'erne var det årlige
afslutningsstærme, som blev spillet hjemmtipå Gunnar og Birthe Dakins
græsplæne!

'Nogle år var plænen helt pløjet op, men det betød intet, for den blev klar igen
til næste år," husker Finn Thomsen. Efter de drabelige kampe i haven, var der -
helt i LUI's ånd - fest. Både have-stærmet og den efterfølgende fest trak såvel

aktive som tidligere medlemmer.
En af dem var Jan Rasmussen, som havde været med de første år, men siden

spillede i Hillerød, inden han vendte tilbage som træner for dame-holdet og senere

som meget aktiv på førsteholdet.
"Jeg kan huske engang, hvor der var øl-strejke i Danmark. Efter kampene sad vi
spændt og ventede ved festbordet på

ham, der skulle komme fra Tyskland -
med øllene! Han dukkede heldigvis op
til sidst," fortæller Jan Rasmussen.

Der Yar fokus på det sociale i LUI
Volleyb all, derfor blev der også spillet
meget mix-volleyball. En
hovedhjørnesten i
volleyballafdelingen gennem rigtig
mange år Yar Aage Bliddal, som især

efter Gunnar Dakins holdt LUI
Volleyb all pil rette kurs. Aage yar den

samlende kraft, som troligt mødte op hver tirsdag og var igangsætter og inspirator
for både nybeglmdere og garvede kræfter. Samtidig skaffede han klubben gode

sponsorer gerulem hans mange lokale forretningskontakter i Lynge og Allerød.
Aage Bliddalvar - og er den dag i dag - fast organisator, når årets afslutninger

omkring jul og solnmer skulle udmøntes i rigtig social volley, hvor alle klubbens
medlemmer spillede på tværs af hold og holdninger. Her var Aage i sit es og
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Hver sommer blev
der afviklet græs-
turnering i Gunnar
og Birthe Dakins
have.
Bagefter var der
natu rligvis dækket
godt op til fest.
også det ål der
va r Øl-strej ke i

Da n ma rk.

Klubbens egen
turnering, LUI Cup,
som afsluttes i

Lynge Hallen, har
altid deltagelse af
otte-ti hold fra
København og

Nordsjælla nd .
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sørger både for den gode stemning og for lidt af det våde.
Men det var ikke alle, der kun ville hygge sig med volleyball. Nogle af de 5mgre

- og måske også lidt bedre - herrer, ville gerne spille "mere seriøst", så en del af
dem sprang i 1977-1978 til Hillerød.

Men LUI trak heldigvis stadig i dem. I1982 vendte Jan Rasmussen tilbage som

træner for damerne (han er først stoppet som aktiv i2009, da hans knæ ikke ville
mere). Etpar år tidligere var Torben Damsgaard kommet tilbage. Med i
sportstasken havde han en træner-uddannelse, og med ham som spydspids

begpder man at bygge et herre- og damehold op. I de følgende fire år rykker LUI
Volleyball op hvert åx, fra Serie 5 til Serie 1.

I 1983 var der 60 medlemmer i volleyball, to herrehold, et damehold og et mix-
hold, og afdelingen var efterhånden blevet så stor, at den mere eller mindre var
"sin egen".

Derfor foreslog gymnastik-afdelingen i foiåret 1984, atvolleyball skulle
udskilles fra gymnastik. Efter en del møde-aktiviteter, hvor hovedbestyrelsen bI.a.

bad om nye budgetter for de to.kommende afdelinger, blev adskillelsen vedtaget
afhovedbestyrelsen den 18. oktober 1984.

Lidt over en måned siden den 21. november yar der så stiftende
generalforsamling.

Landstræner til klubben
"Det kom meget pludseligt for," husker Ole Holbæk, nuværende formand. "Vi

følte det lidt soin om, de bare ville af med os."
Men den gode ånd, der var kendetegnende for LUI Volleyball, viste sig også

tydeligt ved den lejlighed. Af de 23 medlemmer, der var til stede, blev 13 mand

valgt ind i bestyrelsen. Den nuværende formand startede sin bestyrelseskarriere
som kasserer. Han og Leo Larsen, som blev valgt som suppleant, er de eneste to,
der stadig er aktive i klubben.

Som selvstændig LUl-afdeling kom succesen med perfekt timing. Man rykkede
næsten planmæssigt op gennem rækkerne hos både herrer og damer. Samtidig
kom den tidligere landstræner Henrik Førster til klubben og overtog træner-

tjansen. Med ham som spillende træner rykkede LUI's herrer videre op i 1.

division, som dengang var den højeste række.

Da der et år ved generalforsamlingen ikke var nogle, der ønskede at være

formand, trådte Henrik Førster til og var i en lang periode i 80'eme formand,

spillende træner for herreholdet, træner for mix og træner for damerne. Senere i
1996blev han igen formand og sad i Halbestyrelsen.

Den sportslige succes blev, som man ofte risikerer, desværre "for dyr" for LUI.
Holte IF, som dengang var den førende danske volleyball-klub, havde for mange

spillere til deres eget førstehold. En del af disse kom op til LUI - bl.a. fordi
klubben rådede over en tidligere landstræner. Men det medførte, at en del af "de
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Øverst fra
venstre: Leo
Larsen, Lars
"Trucker"
Andersen,
Frank
Andersen,
Peter Galleby,
Per l§ørnæs.
Nederst:
Kasper
FØrster og
Hen rik Førster.

LUI'ere med ti t 0L
Volleyballs utrættelige Gunnar Dakin var også elite-gymnast. I

Gunnar Dakin
(tv.) deltog i

oL 1952 i

Helsingfors.

1952 blev han som 2'7 *,&rtge udtaget til det
danske gymnastik*hold, dår skdG dyste ved
OL i den finske hovedstad He,trsing,fr,rs. Han
deltog i samtlige øvelser med *n fiuds som m.
98 ud af 185 deltagere på spring over hest som
bedste resuttat. Dakin og då anår* på holdet
blev samlet nummer 15 ud a,f 23 deltagende

lande.
LLJI har også leveret to andre Ol-deltagere. Badminton-

spillerne Tine Rasmussen og Sara Runesten-Petersen er begge
startet i LIJI, inden de spillede sig videre til andre klubber.
Den senere All England-mester Tine Rasmussen deltog i OL

2004 i Athen og igen ved OL 2008 i Beijing. Sara Runesteen
deltog også"ved OL 2004, men for ]r{ew Zealand. Hun deltog i
mix double og tabte i 2. runde - til det danske par Jonas
Rasmussen og Rikke Olsen.

_StLa$sl1r;
tYil 6E
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gamle" LUI'ere valgte at trække sig og bl.a. meldte sig ind i nabo-klubben Farum.
Holte-spillerne forsvandt også, og pludseligt stod LUI Volleyball med et svækket
herre-hold. Løsningen blev, at man i sæsonen 200012001indgik et samarbejde
med Farum.

"vi havde håbet på en egentlig fusion mellem de to hold, hvorved det ene ville
blive tvangsnedrykket til2. division," fortæller den daværende formand i Farum,
Per Saaby Jørgensen (som i dag er mix-træner og med på 1- holdet).-Men den
løsning kunne Dansk Volleyball Forbund ikke acceptere. Så resultatet blev, at LUI
og Farum rådede over to hold i l. division. Man havde fælles træning og
arbejdede tæt sammen med Farum som
1. hold og LUI som 2. holdet.

Det gik ikke godt. Allerede ved den
første kamp i Lynge Hallon, manglede de
en hæver, så de måtte trække Henrik
Førster ud af træningshi og få ham trl at
spille uden athave trænet i et år.

Resultatetblev, at samarbejdet gik i
opløsning og at LIJI mistede sin
divisions-status

Heldigvis for klubben fungerede mix-
holdet og dame-holdene (som der nu var
to af) godt i den periode.

Men et par år stod man uden et stærkt
herrehold. Først da nogle af de "noget
ældre" kæmper, bl.a. med Ole Holbæk
og Jan Rasmussen som primus motorer,
fik man samlet 10- L2 sptllere, som så

ellers tog turen forfra igen: I2003
startede LUI i den laveste række, som
dengangvar Serie 3, og spillede sig stille
og roligt op. Kronen på værket kom i
sæsonen2006l07, hvor LUI sikrede sig
oprykning til 2. division.
Imellemtiden havde dameholdet ligget
stabilt i 1. og 2. dlision.

I sæsonen 2003 spillede damerne sig
også op i 1. division.12006 var holdet tilmed kun et sæt fra at spille sig frem til
kvalifikationen til landets h øj este række, Elite-divisionen.

"vi skulle spille mod bundholdet Middelfart, og skulle bare have et sæt, så var
vi rykket op. Men vi tabte," fortæller Ole Holbæk, som også er dameholdets
træner. "Det var eh lang tur hjem fra Middelfart."

LUI's egen turneri ng

spillede,,vfl.r
det lley, man
spiIlffi. Senere komfuh
q$ o$ dame-holdl § sPi'Hede

kar"pe. F ffi;
$pi{$ *tcutte træne',
men også spille nogle kampe
gennem sæsonen, affangerede
Gu ,.D'a$6ri I 84'LuI Cup.

Det-v.ar e o,hvor dår
blev spillet kampe på almindelige
tr@ftener og dæhe,m bilev så
a $t'§ffi stævne i

ffi
o I .b

i
Det blev så stor en succes, at LUI

C i g"U $' den 25. tUI
Cupi,'ff,ffi- eltagere fra det
meste af København og
Nordsjælland, bl.a. Skibby,
Hundested, Gillejele, Birke rød,
Værløse, Farum og lJvelse.
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I 200 L/2002 vandt LUI

2. division Øst.

Bagerst fra venstre:
Ole Holbæk, Heidi

Hesselberg, Rikke

Vaaben, Kdren Jensen,

Stine Weisbjerg.
2. række fra venstre:
Kirstine Enoch Nielsen,
Elsebeth Bonnet, Maria

Edwardsen, Hanne

Fritzen.
Liggende i bedste Burt
Reynolds-stil: Træneq

fomand og meget
mere/ Hen rtk Førster.

nr. to med det store hål spiller fortsat på t. holdet. Her

holdet, der senere spiilede sig videre til 2. division'
Leo Larsen, den unge

er han nr. 3 Øverst På

I dag spiller damerne stadig i 2. division. Herre-holdet ligger også i 2' division'

*., å del skader har gjort det svært at spå om fremtiden. Måske skal de til at

starte forfra - igen..!
,'Turneringsmæssigt har klubben klaret sig fint i betragtning af sin størrelse' men

det der for mig har året kendetegnet, har været det sociale liv' Jeg har aldrig

været medlem af nogen klub, hvoi man har haft det så hyggeligt sammen og haft

så godt et socialt liv," fortæller Finn Thomsen' 
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100 år med LUI er historien r

eller rettere historierne r om
Lynge- Ugge løse I d rætsforeni ng.

En forenihg, som begyndte
med at spille fodbold og som i
dag 100 år senere har 11

afdelingerne.

En forening, som blev en
central del af byens udvikling,
og som blev det naturlige
samlingspunkt for hele Lynge.

Historien om LUI er din historie!


