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LUI Volley er en afdeling under LUI hovedforening, hvor vi både satser på at have en social og sjov ti-

gang til volley samtidigt med, at der ved et godt engagement skabes muligheder for konkurrence. 

Vi træner og har kvalificerede trænere til at hjælpe os med at blive bedre. 

 

Damerne har hold i 2. division og i Danmarksserien, Mix-holdet spiller turnering i LUI CUP og deltager 

i heldagsstævner under DGI, og der er masser af børn/teenagere, som spiller Kids-volley. 

Alt i alt har vi en god klub, hvor der er mulighed for at spille en meget volleyball. 

 

For at skabe sammenhæng i tingene foregår der – og ganske givet ukendt for mange - også en række ak-

tiviteter på sidelinjen og i baggrunden. Dette arbejde udføres frivilligt af medlemmer og LUI Volleys be-

styrelse. Bestyrelsen anser det vigtigt, at medlemmerne ud over at spille volley tager del i disse aktivite-

ter. Såfremt de fordeles på flere hænder, er de ikke tidskrævende. Tjanserne kunne være men ikke be-

grænset til: 

 

 Bankovagt for LUI’s venner – mandage i februar/marts/april * 6 personer til én vagt til hver  

 LUI CUP Finalestævne – medarrangør i april * 1-2 personer 

 DGI-stævner og LUI CUP – tovholder/holdleder gennem sæsonen * 3 personer 

 Beach volley – tovholder om sommeren * 1-2 personer 

 Go’ Nat Sport i Lyngehallen – hjælper i juni * 1-2 personer 

 Aktiv Fritid i Gågaden Allerød – hjælper i august * 3 personer 

 Sekretærtjanser for divisionsdamerne gennem sæsonen * 4 personer på skift 

 Klassekampen – medarrangør i august/september * 2 personer 

 Juleafslutning – arrangør i december * 2 personer 

 Sæsonafslutning – arrangør i april * 2 personer 

 Andre fester eller sociale begivenheder * arrangør 

 Hjemmeside og Facebook – assisterende tovholder løbende * 1-2 personer 

 Artikler til Allerød Nyt – tovholder løbende * 1 person fra hvert hold 

 Klubbens materiel og materialer samt boldkasser – løbende * 2 personer 

 Registrering og mentor for nye medlemmer * 1 person for hvert hold 

 

For at skabe et godt fællesskab og sikre, at LUI Volley også fremover vedbliver at være et godt sted at 

komme og udfolde sig, forventer bestyrelsen, at de enkelte medlemmer – både nye og gamle – tager del i 

disse aktiviteter og melder sig til en eller flere af tjanserne eller aftaler eventuelt at dele en tjans.  
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