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Lynge Messe 2019 - Aktiviteter med Lynge Uggeløse Idrætsforening  
Messedag Hal 2, lille del Hal 2, store del Lynge Idrætsanlæg 

Lørdag 
23/4 

Kl. 9.00-10.30, LUI Volley 
Helt almindelig træning for yngste og 
ældste ungdomsspillere. 
Kontakt:  Carsten Niebuhr 
 
Kl. 10.30-12, Lynge Håndbold 
Hvem sagde VM Guld? Kom ned og 
prøv kræfter med den lille runde. Vi 
sætter en  fart måler  op, så kan du se 
om du kan levere messens topfart. 
Kontakt:  Henrik “Sismo” Olsen 
 
Kl. 12.00-14.00, Lynge Fodbold 
Opvisning med vores store succes 
Mini Øfferne  (fodbold for de mindste) 
og  vores fantas�ske  fodbold fitness 
kvinder . 
Kontakt:  Nina Plenge 
 
Kl. 14.00-16.00, Lynge Fodbold 
Banen er åben for boldspil - Alle kan 
være med. Skyd til måls og mød 
FCN’s maskot Timba og LUI’s egen 
Øffe. 
Kontakt:  Nina Plenge 

Kl. 9.00-10.30, LUI Volley 
Helt almindelig træning for yngste og 
ældste ungdomsspillere. 
Kontakt:  Carsten Niebuhr 
 
Kl. 10.30-12.00, LUI Volley 
Én voksen og flere børnebaner er 
opstilles. Større børn og voksne spiller - 
Tilskuere og besøgende inviteres ind i 
spillet. 
Kontakt:  Carsten Niebuhr 
 
Kl. 12.00-16.00, Fri leg på gulvet 
Mor og far kan tumle med ungerne frit på 
gulvet og tage ribberne i brug hvis 
højderne skal afprøves. 
 
 

Kl. 12-16, LUI Skytter  (skydekælderen) 
Airsoft - Bevæg dig gennem bane og træf 
objekter. Vi skyder med plastikkugler og 
sikkerheden er i top…. kom frisk! 
Kontakt:  Christian Danekilde 
 
LUI Esport 
Tager opstilling på LUI stand 59 - Kom og 
hør mere om vores nye forening 
Kontakt:  Jesper Egedal 
 
Kl. 10-12, LUI Fitness 
Åbent hus, kom og se vores faciliteter og 
mød vores engagerede instruktører. Vi har 
naturligvis åben for medlemmer samtidig. 
Kontakt:  Jan Persson 
 
Kl. 10-16, LUI Petanque 
Kom frisk og spil med på vores nye anlæg 
ude foran hallen.  
Kontakt:  Linda Jørgensen 
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Søndag 
24/4 

Kl. 10.00-12, Lynge Håndbold 
Hvem sagde VM Guld? Kom ned og 
prøv kræfter med den lille runde. Vi 
sætter en fart måler op, så kan du se 
om du kan levere messens topfart. 
Kontakt:  Henrik “Sismo” Olsen 
 
Kl. 12.00-16.00, Fri leg på gulvet 
Mor og far kan tumle med ungerne frit 
på gulvet og tage ribberne i brug hvis 
højderne skal afprøves. 
 
*** NYT ***  NYT ***  NYT *** 
Synes du,  Esport  er fedt? Så er du 
langt fra alene! LUI Esport for 
fællesskabet og pokalen. Er du  fyldt 7 
år  kan du gå til Esport i LUI. Spil dig til 
sejr, smil  og gode oplevelser i et fedt 
fællesskab  med LUI Esport. Her kan 
du udvikle dig med andre spillere og 
dygtige trænere 
 

Kl. 10-12 - LUI Badminton 
Kom og prøv kræfter med fjerbolden. Det 
er sjovt - Mor og far kan fint være med! 
 
Kl. 12-14 - LUI Gymnastik 
Lege, hoppe, tumle, springgrav for messe 
deltagerne, krydres med Pop-up indslag 
fra opvisningsholdets gymnaster. 
Kontakt:  Sofie Larsen 
 
Kl. 14.00-16.00, Fri leg på gulvet 
Mor og far kan tumle med ungerne frit på 
gulvet og tage ribberne i brug hvis 
højderne skal afprøves. 
 
 

Ris & Ros, Gode idéer ? 
LUI har stand 59 i Hal 1 - kom forbi til en 
snak om hvad der rør sig og hør mere om 
hvad vi kan tilbyde indendørs og 
udendørs - Måske du har en idé til en 
aktivitet. 

Kl. 12-16, LUI Skytter  (skydekælderen) 
Airsoft - Bevæg dig gennem bane og træf 
objekter. Vi skyder med plastikkugler og 
sikkerheden er i top…. kom frisk! 
Kontakt:  Christian Danekilde 
 
LUI Esport 
Tager opstilling på LUI stand 59 - Kom og 
hør mere om vores nye forening 
Kontakt:  Jesper Egedal 
 
Kl. 10-12, LUI Fitness 
Åbent hus, kom og se vores faciliteter og 
mød vores engagerede instruktører. Vi har 
naturligvis åben for medlemmer samtidig. 
Kontakt:  Jan Persson 
 
Kl. 10-12, LUI Mountainbike 
En motionstur for voksne begyndere. Vi 
kører på  lidt asfalt, grus, skovstier og lidt 
single-track. Det bliver en god tur.  
Mødested : Ved cykelstativerne 
Tur-guide:  Per Beck Laursen. 
 

 
Koordinator: Thomas Krog West, Mobil: 20311317, E-mail: thomaskrogwest@gmail.com  


