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40 åtr med volley
Læs her Gunners (-nej den anden,
klubbens ve ltrimmede olderspræs ident)
spændende erindringsglimt fra 40 år
ned volley-ball. Tro ikke at beachvolley
er nog,el nyt.

Første gang jeg stiftede bekendtskab med
volley-ball, var ved et gymnastik-træf i
1948. Vi rrænede på liver løs op ril
olympiaden i London. Nogle københavn-
ske gymnaster havde været i ljekkoslo-
vakiet og havde hjembragt et net og dn
volley- ball. Under et week-end ophold
ved Hundige Strand, blev net og bold
taget i brug, "Beach-Volley" så dagens
lys. I de følgende år forsøgte jeg ar bruge
en bold til opvarmning før den egentlige
gymnastiktræning. Volley-ball over en
bom i en gymnastiksal! Der var kun
overbærende smil til overs for denne
disciplin.

Volley efter VM i f954
Efter min gymnasrik-tid, som slurtede
efter olympiaden i 1952 og verdensme-
sterskabd i 1954, srødre jeg igen på
volley- ball. Jeg havde tilmeldr mig
aftenseminariet i Esbjerg. I 1955 blev
volley-ball indført med ildhu af da-
værende rektor Palle Scmidt. Jeg havde
sluttet gymnastikken, så nu blev
volley-ball for alvor en realiter. Efier et
par år havde vi et skolehold af elever,
som virkelig kunne gøre sig gældende.
Lidt efter lidr bredre spiller sig.
Efter min lærereksamen i 1960 blev jeg
ansat på Spangsbjergskolen i Esbjerg, og
nu kom der rigtig gang i den. I midten af
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60'erne blev spiller indført som disciptin
ved skoleidræsstærmeme; og tænk,
lærere og lærerinder spillede på samme
hold, mix-volley var igang. Jeg forestod
en volley-lumering for lærere ved alle
byørs skoler, kun for mix-hold. Spangs-
bjergskolens hold deltog i turneringer
rund i omegnen afBbjerg; Agerbælq en
lille by nord for Esbjerg blev kendr som
volhy-ball'ens højborg; i begyndelsen af
70'erne havde de kun dn form for idræt i
skolerne der - volley-ball.
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Volley til §jælland
Efter mange år i Esbjerg valgte jeg at
søgc lærerstilling på Sjælland. Så i 1974
flynede vi til Lynge i Allerød kommune
og fik ansættelse på Lynge Skole. t 1975
fik jeg co henvendelse fra LUI, den
lokale glrmnastik- og idrætsforening De
ville gerne havc mig til at tage nogle
gymnastikhold, men det havde ikke
længere min intsesse.
Ved ct bestyrelsesmøde, som jeg var
indbudt til, foreslog jeg volley-balt.
Straks tog clr fisk §tr - Bmge Nissen,
medlem af bestyrelsen - ordet. Han
kendte godt volley-balt, det spillede de i
gymnastiktimen (de sidste l0 minuner);
men han vidste ikke, at m8n ikke måtte
røre nettet. lnden aflenen var slu! var
LUI volley-ball startet. Jeg fik lov til ar
indkøbe l0 bolde og et net.
Det første år havde vi en flok unge
elever, som gik i ungdomsskolerL både
piger og drengp, og med ræning Z gmge
om ugen lik vi hurtigt 2 hold i KVBK.
Mix volley var stadig mit foretrukne, så
jeg fik sanlet er lille hold af ægrepar til
ræning krdag forrniddag i den nyopførte
Lynge-hal.
Volley$all var nu kendt overalt, og på
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det grundlag fik jeg starret en tumering,
som srakrc sig fra København-Tune tit
Gilleleje. Vi kaldre den LUI cup,en. Ved
efterårsferien udscndte vi ca. 150 invita-
tioner til klubbenre i ovennærrnte omrMe.
Vi fik svar fra 24 hold, som så blev
inddelt i 6 puljcr med 4 hold i hvcr.
Gennem hele vinteren spillede vi så
krnpe hæ hinarden; en kamp ude og en
kamp ffemme med alle hotd i puljan. De
to bedste hold fra hver pulje modres i
Lyngehallen til en frnaledag, som foregik
i maj måned, hvor der spilledes om en
vandrepokal, LUI cup'an.

Røde stjerne - et last!
Jeg flytrede fra Allerød kommune i 1992

, til Roskildc. Min inæresse for mix-volley
er stadig stor; derfor var jeg meget gla4
dajeg fik tilbudr oprsgels€ i jeres dejlige
volley- ball klub. Her har jeg firnder
hygge og vanne; og det er dejligt at se, at
man kan bruge en gammel volley-ball
spillø som mig, tak for det alle sammen.
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