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MIX & LUI CUPUDVALG

SkSrttevangen 37

Kildeba*ken 37r-

Askevangen 23
Bistrupvei 12I"h
Folehaven l5b
Ligustenangen 17

3450 Allerød

2860 Søborg

3450 Allerød
3460 Birkerød
3OOO Helsingør
3450 Allerød

3450 AIIerød
3450 Allerød

3450 Allerød
3450 Allerød
3460 Birl(erøil

3540 Ly.f
3,fOO Hillerød
3460 Birkerød
3450 Alterød
3OOO Helsingør
3450 Allerod

48 17 67 A5

31 56 4t 66

48 l7 15 78
42 8t 49 50
4222 39 27
48 t7 68 24

t7 42 78
17 79 02

48 17 42 78
48 17 67 05
42 81 49 50

42 18 89 7s
42 2s 57 22
42 81 49 50
48 t7 67 05
4222 39 27
48 t4 rs 98

SPONSORUDVALG

A^age Bliddal
Finn Thomsen

Åege Bliddal
Peter Trostmenn
Frank B. Åndersen

FESTUDVATG
Bitten Christiansen
Dorte Andersen
Frank 8. Andersen
Gitte Trostrnann
Martin Gudmandsen
Bo Søderberg
Cathrine

Cedenrengen 38
Ceden angen 128

Cedenangen 38
Skyttevangen 37
Bistrupvei I2l!'h

Camille Larscnsvei I I
Møllebakken 26
Bistrupvei l2lah
Slqyttevangen 37
Folehaven l5u
Atlerød Have loe

48
48

OFFICIALSUDVALG
l. dameseniorhold for det kornmende turneringsfu.

RI,PR. IIAL & STADIONBESTYRELSER& HOVEDBESTYRETSE.
ENGHOLMIIALTEN ....ÅageBtiddd
LYNGEIIALLEN.. .... HenrikFørstcr
HOVEDBE§TYREISENILUI .. Finn&HolgerThomsen

Indlæg til næste nurruner ef VOLLEY-NYT alleveres til Henrik Førster
senest TIRSDAG, DEN 7.MN'96
Rcdaktorcn håbcr, at pætkalrr; btgncr, Brug gerne die*.ite i Wyontut d. ascil.

ADRESSE & TELEFONLISTE
i LU I's volleyb all øfdcling.

BESTYRELSE
forkvin&:
Gitte Trostmann
lc.asscrcr:
Biarne Christensen
bæ$rrdscsr*dlemmcr:
Holger Thomsen
Frank B. Andersen
Martin Gudmandsen
Henrik Førster
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SÅ ER rrl PÅ BAI{EN IGEN!
En optimistisk redacteur

sætter sig igen til
tekstbehandlingsan.

lægget efter at have
overværet en general'
forsamling med det

største fremøde i
mands m.inde. Der var flere nYe
medlernrner end gamle . sådanl!.
Enhver bestyrelses drømt
Mixafdelingen mødte meget
talst^ærkt op - er det klubbens
nye kraftcenter?

UTILFR.EDSHED?
Nei, det tror ieg ikke de var '
medlernrnerne . altså! ?

Hvis de var, så blev det holdt
gdt tilbage! Den afgående . os,
detvis nye - bestyrelse var vist
mere utilfreds med sig selv end
medlernrnerne var. Eller var de
bare bange for at blive nrodet"

ind, hvis de åbnede munden.
For des æ lo tidens trendBvis
man brokker sig, kommer med
gode ideer, synspunkter - ia, er
man bare optåget af demolcrati-
et, så bliver man involvereg
gaflet, røvrendt osv. og det
skulle io nødigt ske!

PÅTAG DIG AhISNVARI
Og det skal vel heller ikke være
på den måde, at demokratiet
fungerer, men problemet ligger i
virkeligheden nok et andet sted.

AIt for fL tør på/modtage an'
svar i dagens samfund. Und'
s§Idningerne er mange'
'manglende tid, man syne§ selv,
at man ikke er dygtig nok, be'
skedenh.d, iql vil ikke udsættes
for øretæver,' oB hvad der ellers
kan være af afvigedagsordener.
Det ville imidlertid være befri-
ende både for det danske §am'
fund og LUI's vollyballafdeling'
hvis flere mennesker ville delta'
ge i den demolcratiske Proces,
både ved fremmølle, menings'
dannelse og sidst men ikke
mindst ved at tåge fat i en oPge'
ve som skal løses, eller som
nman' synes trænger til lidt nY
inspiration. Der er io ingen der
siger, at fordi man påtager sig
en enkelt arbeidsoPgave, så en'
der du som formand eller §tåt§-
minister.

G,ODE TENDENSER
var der io på generalforsamlin'
gen. Flere. især nyere medlem'
mer viste rili. til at Påtage sig
småopgaver, som
f.ex. at skrive til
bladeg og Franz
snakkede om
volleykultur og
tyst til at aftrolde nogle'forlæs'
ninger" om detter - så måske går
vi nye tider i møde.
cod Påske! hI
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I(ender I den om de 3 hurtig"..,..?
at Yogh*t . gangne sæson. l-Kender I den om manden, som Trænerne kan få
grk til bageren for at hente 3 restbeløb oplyst,
hurtige og en langsom ???? hvis de ønsker

Manden fik, hvad. han bad 
det' 

'F7
om..... nemlig 3 stykker gåIop- HLyRRÅIIH.... 5 I .
kringle og I snegl. I marts sid.ste år blev I. herre-

oG hvad faan... mener kasserr 
hold valgt til månedens

så med det ? 
. rnt:rter Ka§§eren sportsprofiI, hvilket blev beløn.

net med en check på I<r t.500.
Dette beløb skal bmges til en

I{VÅ'ER MENTNGEN? boldvogry'stativ, så Fianz slip-
For at gqre en længere per for"at stå på hot edet ned i
forklaring kort, så er forholdet iold.kasserne hver træningsaf-
det samme i ten. Denne vogn er langt om
klubben for med- 

I \ 
^ 

I U..ge blevet bestilt og den skul.
Iemmer, der har 4fuf\ I ,. d"å være kom.metå";";.

;::'fn*: m 
-\l 

o.rrERDERBo(oL,
der har GLEMT - at på generalforsamringen blev der
det, nrys hva'- _ tåtiom at anskaff. o]" bolde.
Af klubbens ct 75 'betalenden Dette skulle o{Iså ,-i. sat i-
medlemmer mangler underrql. geng. Vi påregfrer i
nede endnu at få"penge i kasJen bestyrelsen en inve {l
fl::::ti,?ffi;t"ilfristen "t"i"g"udgiftpå t\ )
mednæsten et,/zår,servomder Hi#} ,rc* V
har været rykket for penge fra det samm", *å der skat og
undertegnede qg g€rrn€rr træ. være nye bolde, som skal biugesnerne' som k"*p. og sporrsorbolde.

....sÅGÅR DET GoDT FRU
KAMMERIIERREINDE...
Bortset fra disse frustrationer
ser øknnomien ganske fornuftig
ud. Der skulle forhåbentligt
komme 8.OO0,. i kassen fra rest-
kontingent, og txænerne har
I3.OOO,- til gode for den for-



Skutle nogen være i wivl så udgør kOntingentsatsefne pr.
næ§e :

Motionister
Seniorer
Ynglinge u- t8 år
Passive
Lukket hold

600,00
65O,OO
35O,OO
50,00

'"lo0,oo

3
8
6

kr
kr
kr
kr
kr

personer mangler
i

n

Sidste rettidige indbetalingsfrist er overskredet for
Iængsg så har I dårlig samvittighed, læg da lige
veien omlaing et posthus, please.

OG DAIVIERI§E, DE SKRI\IER.
af Cauinc rr.6 - sry ftzd.)

AFSKED IITED DEN'GAMLE'
fa, hvad er der egentlig at slcri-
ve om os?! - fo, vi har
haft en rimelig for-
viret og omtåget
sæson. Holdet er
næsten helt nyt,
bortset fra den
"gamlen stamme (no
offence!) bestående af Birthe og
Helle, samt Pernille, Shannon
og Dorte. Ud over disse fem har
der været mange nye ansigter til
træning, nollen kun en kort
overgans, andre vedholdende,
og vi er nu kommet så langt
som til at sige, et vi har et fast
hold på l0-f 2 spillere. Af disse
rqlner de fleste med at forsætte
til næste år, dog lidt afhængg

af den fremtidige træningssitua'
tion. Bt.a. må vi se bort fra
vores faste hæver (og støtte '
snøft) Birthe, som reiser, hvil'
ket også stillgl nYs
kraw til o.s.

H\TIS OG IililS OG.....
SkåI man prøve at §e lidt tilbage
på wore præstationer året igen'
nem, så kan det vist udtrYkkes
ret enkelt med at sige, at vi tog
en slutspurt til sidsu Vi vandt 2

ud af vore 3 sidste kamPe med
henholdsvis 3.2 og 3-O' og hav'
de vi il«ke skullet møde nr.
lirækken-TårnbY'i
sidste kamp (og havde
wi endvidere haft en
træner med ude) så hav'
de wi måske sluttet sæ'
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sonen af med en tredie seir.
Som det gik, spillede vi god vol-
Ieyball i f . ,g 2. sæt, hvorefter
.ri grk l,cnapt så elegant ned med
flaget i 3. sæt, og såtedes alt i
alt fik en god omgang 3-O-prygl
af Tårnby i året sidste k"*p. Og
så vidt ieg ved, endte vi året i
serie 3 på en delt 4. plads'.-
......ud af 6 mulige.

TALENTFULDT HOLT)
Nu har alt dette indtil videre
ikke lydt særligt opmuntrende,
men ikke desto mindre står vi
tilbage efter denne sæson med
om ikke positive spillemæssige,
så positive spillermæssige re-
sultater. Vi har en glæde og et
gdt indbyrdes sarnmenhold på
holdet, og hvor det end kommer

fra, gør det, at ieg for min del
altid glæder mig til at komme
til træning og spille volleyball.
Ydermere tror i"g, tt netoP for-
di vi har et sådant sammenhold
samt et vist potentiale på hol-
det, kan vi også drive det til
noget, hvis bare vi får tiden,
roen og ståbiliteten i træningen
til at gøre det-

SIDSTr,!
Damesenior 2 har fået ny træ'
ner. Frank har ovetaget ledelsen
af de 'fl)'vske" talenter efter
Martin, som har måttet stoPPe
gundet stort arbeidspres.

læærbrev:

MR. BOLD
HIMSETF
SI«I\IER
TiI alle volleyspillere i LUI
af Aøge Bltdåøl

S«rm I vel lagde mærke til på
generalforsamlingen, har klub-
ben en sund økonomi. Det s§l-
des bl.a. sponsorstøtte, så det
vil være en god id6, hvis nogen
engang imellem sagde tak for
støttet ved at handle nogle af
føIgende steder:
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Omstående sponsorer har til.
sammen ydet ca. 4OOO,-

STøT VORE SPONSORER. DE STøTTER OS!

STATUS OG VISIONER
of Pctcr Sandbc*

LUI CIIP'en
Mix-holdet har som sidste år
deltaget med to hold i LUI cup-
pcrr. Det ene hold, førsteholdetn,
består af de ruti-
nerede spillere for-
stærket med spil-
lere fra darnernes 2.
hold. På det andet
hold spiller de
spillere, der er
kommet til inden for de sidste
2-3 år. LUI cuppen består af 4
pulier med hver 4 hold, og de to
bedste hold deltager i LUI cup
finalectævneg som afuikles den
14. april i Lyngehallen. Sidste
år deltog både f . og 2. mix-hold
i finalestævneq men i år er det
ikke §kkedes nogen af holdene
at kvalificere sig. 2. holdet ser
ud til at tabe deres pdie, mens
t.holdet slutter som nr. 3 i de-
res pulie.

øGET MODSTAND
Ingen af de to hoid er blevet
dårligere siden sidste år, men
modstanderne har været klart
bedre. F.eks. tabte l. holdet b"g-

FOR MIX.HOLDET
ge kampe til et overraskende
stærkt hold fra Frederiksborg
Byskole.

FINALESTÆ,VNET
Ved LUI cup ftnalestævnet vil
der i år blive spillet en særlig
trøstpulie for de tabende hold,
og her vil 2. mix-hold deltage. l.
mix-hold vil derimod kun delta-
ge i finalestæwnet, hvis der
kommer et afbud fra et af de
lcvalificerede hold. Næste år vil
holdene blive omfordelt i de
indledende pulier, og for-
håbentlig vil et af mix-holdene
kunne lcrraliftcere sig dI fina.
lestævnet- Det kan srrentuelt
komme på tale at ændre regler.
ne for LUI crrppen, så det sik
res, at den arrangerende klub
(LUD deltager med mindst et
hold.

OG DER ER DøMT QIL ..
...OG OPSPARING
Mix-holdet har i år ddtaget i
den store sociale vollcyball tur'
nering i Sønderborg med 2 sPiI'
lere (Åge og Erik). Flere spillere
har udtrykt ønske om at delta'

6



ge, men prisen afholder nok
menge fra at deltage. Det løber
nemt op i l2oo kr for deltagel'
se, transport og lommePenge.
De, der har deltaget, synes dog
bestemt, at det er Pengene
værd.
Mix-holdet vil køre
en form for op å
sparingsord. "@...§1

Hå*ffi'rl:.u" §e
spillere der øn-
sker at deltage, og vi håber der'
for at kunne stille med et helt
LUI hold til næste års Sønder'
borg turnering.

BEACI{VOLLEY I PARI(EN
Mix-holdet vil ligesom sidste år
arrangere et Par sPilleaftener'
før den egentlig€ §E-
sonstårt efter §om'
merferien, hvor der
spilles udendørs På
græsplænen i Røn-
neholtparken. KIub'
ben råder over et ud'
mærket udstyr til dette, og §Pil'
lerne synes det er en siov og
afuekslende måde at sPiIIe På.

Beachvolleytilbud fra I(1IBK
FøRST LIDT HISTORE, OG
FORYIRRING
IwBK - Køberhavns VollYbøll
Kreds - er den organisation som
LUI Voll€y bI. e. er medlem af.
D€rmed er vi o{Iså med'
lem af landsorganisa-
tionen - DVBF -
Dænsk Vollcybøll Fæ
bund, som endelig er
medlem af DIF -
Dønsk ldræts Forband. Da volle'
yafdelingen io er en afdeling i
LUI, så er vi samtidig også med'
Iem af DGf - Døns*e GYmnøstik
& Idrætstoreninger, da LUI's
hovedforening har meldt sig ind
i BGI. Nu bliwer det svært......
under DGI er wi medlem af DGI

Frederiksbotg arn .

Nå, det var svært, men nu bliver
det så let, at-.....

ALLE KAhI VÆ.RE, MED
I(VBK, ia det er der vi er med-
lemt, afholdet i den kommende
sommerperiode i forskellige
weekends en raekke BEACH
VOLLEYSTÆVIVER i
Københavrrs«rmrådet
nærrnere betegnet På
Ishøi- og Amager
Strand. Det første
stævne afholdes den 25. & 26-

mai og derefter fortløbende i
alt 5 gange. Der sPiIIes i 4 for'
skellige rækker:
.[{ERRI9R 2- og 9'Petæwts'DA'
MER 2. ,g 9-Pcrsonetr. Ung-
domsspillere placeres ind i se'

7
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niorrækkerne. Man kan deltage
i €t stævne eller flere, som man
har behov for. Pns kr. 200,- pr.
§tgrrne.

Interesserede kan få en folder
hos bl.a. Henrik og Martin.

hf

Aktivitetskalender
sø 14. april LUI CUP finalestævne
ma 15. april Bestyrelsesrnøde
to 25. april Hal & Stadionudvalg
lø 27. aprrl Klubfest
ti 7. mai Internt afslrrtningsklubstæwne
lølsø 25126.m.ai K\fBK-beachwoll.-stæwne
sø f. iuni KvBK-beachvoll.-stævne
lølsø 22123 iuni K\fBK-beachvoll.-stævne
frdlølsø 28-30 iuni DGI Kulturby 96 åbent

inde/ude- stæwne'
sø 7. ioli l(VBK-beachvoll.-stÆvn€
lø 20. iuli KvBK-beachwoll.-stævne

+l infomution lrøls lIenåk cllcr Aøgc.

Lyngehallen
Henrik
Lyr,g"
SID-huset
Engholmhallen
Ishøi Strand
Amager Strand
Ishøi Strand

Indre Kbh.
Ishøi Strand
Ishøi Strand

Hvis du har tilføielser til AI(TfVITET§KALENDEREN, så slcivl

E. STORT tillykke til
Mette og Lene rned de efter-
hånden
'gamle'
børn -
hører vi
snart nyt
fra Ann?

Næste nummer udkommer i uge
20. Her føIger referat af general-
forsamling - nyt fra l. holdene -
nyt om §ommertræning. Hvad
der ellers komrner i bladet afgør

der noget stof til den slidte re-
dacteur. Hvis du iøwigt har
gode ideer, opsatser eller lig.
nende, så henvend dig til ffen.
rilc

annonce:

Vi søger folk til trylcning af
Volley-nyt- Personerne skal
være i besiddelse af tilgang til
en kopimaskine, som er bilfig
i drifL Der skal påregnes tqfk-
ning af ca.8o numre hver gang
å ca. I sider.DU .hwis du fremsen-
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