
LYSTRUP IDRÆTSANLÆG
- ÅRETS LOKALITET I 8520-området.

Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd har i år valgt at kåre Lystrup Idrætsanlæg til ”Årets Lokalitet 2015”.

Lystrup Idrætsanlæg blev indviet i maj 2014 efter mange års og mange gode kræfters arbejde med at få skabt en erstatning 
for banerne i Mosen. Her var forholdene blevet alt for trange og delvist ubrugelige på grund af våde baner, hvor mosegrise og 
mulvarpe boltrede sig om kap med spillerne. På et tidspunkt måtte juniorernes træning flyttes til Lystrup Skole. Resultatet 
blev, at Lystrup Fodbold i realiteten blev delt i to klubber.

At der var kommunal velvilje til at finde nye rammer for fodbolden i Lystrup kom til udtryk ved, at der i allerede i slutningen af 
90’erne fra Magistraten blev peget på en placering i den grønne kile mellem Hjortshøj og Elsted. I 2004 vedtoges en lokalplan 
for det 15 ha store område ved Indelukket/Asmusgårdsvej, og i 2009 lykkedes det at få afsat anlægsmidler til realisering af 
planerne. Første spadestik blev taget i 2010, men der skulle alligevel gå 4 år, før anlægget og det nye miljørigtige klubhus 
kunne tages i brug.

"Vi har i en årrække haft den skik at indkalde forslag til ”Årets Borger” og ”Årets Lokalitet”, siger Jørgen Andersen fra 
Fællesrådet. Sidste år gjaldt det ”Årets Borger” og i år ”Årets Lokalitet”. Blandt de indkomne forslag blev Idrætsanlægget 
valgt. Det stod ganske vist færdigt sidste år, men er selvsagt oplagt som kandidat, fordi det i den grad lever op til formålet - 
en lokalitet, der giver stor værdi for hele 8520. Det nye idrætsanlæg er et resultat af en mangeårig indsats fra række lokale 
ildsjæle og der er blevet skabt en virkelig attraktiv ramme for de næsten 700 medlemmer i Lystrup Fodbold og klubbens 
mange frivillige. Dertil kommer, at multibane, redskaber og stien rundt benyttes af mange andre til motion og som rekreativt 
område. Til Sct. Hans mener man, der var 6-800 mennesker. Klubhuset har sin særlige historie som miljørigtigt byggeri, fordi 
Aarhus Kommune som bygherre har sat ekstra focus på, at huset såvel i materialevalg som i driften skal være CO2 neutralt.

”Og så synes vi, at det er lige i øjet, at vi sammen men klubben har kunnet få maget det sådan, at kåringen kan finde sted i 

forbindelse med en hjemmekamp i Danmark-serien ” slutter Jørgen Andersen.

Kåringen af Årets Lokalitet 2015 finder sted på banerne ved Lystrup Idrætsanlæg lørdag den 10. oktober 2015 i 
pausen i fodboldkampen i Danmark-serien mod IF Lyseng ca. kl.15.45.
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