
Blandt lokalområdets største - og vigtigste -
tilbud til beboerne er de mange sportslige
og sociale aktiviteter i idrætsforeningen, i
daglig tale kaldet LIF.
LIF tilbyder muligheder for alle interesse-
rede: unge, ældre, motionister og konkur-
renceudøvere, bredde og elite, individuelt
og kollektivt - og lidt flere udover de her
nævnte.

Mange tilbud og for alle
Lystrup IF tegnes i dag af 8 afdelinger:
Badminton, basketball, fodbold, gym-
nastik, håndbold, squash, svømning/vand-
polo og tennis. Desuden er der etableret et
særligt løbsudvalg, og for de ældre med-
borgere er der aktiviteter med petanque,
seniordans, ældregymnastik, veteranidræt,
ældresvømning og handicapsvømning.

Større arrangementer
Flere gange om året afvikles nogle særlige
begivenheder, som er åbne for, også andre
end foreningens egne aktive, f.eks. borgere
i Lystrup-området eller idrætsudøvere
»udefra«. Som eksempler kan nævnes 
»Lystrup-løbet«, som i forsommeren afvik-
les for motions- og konkurrenceløbere på
stier og vej rundt i Lystrup, eller »Motions-
Cykelløbet« i september måned, hvor både
kendte og mindre kendte medborgere cyk-
ler for at skaffe penge til ungdomsarbejdet,
eller måske bare for at nyde turen i det fri.

Idræt - overalt i Lystrup
De mange tilbud og idrætsgrene afvikles
på forskellige idrætsanlæg i Lystrup, hvor-
af de fleste steder er relativt centralt belig-
gende. Centrum for de fleste aktiviteter er
Lystrup Idrætscenter med to idrætshaller i
fuld størrelse, 11 badmintonbaner, 
indendørs squashbaner, lækkert tennis-

anlæg med hyggelig udendørs terrasse,
motionsrum, cafeteria samt møde- og klub-
lokaler, men også gymnastik-salene på hen-
holdsvis Elsted og Lystrup skole lægger
gulv til mange timers idræt hver dag. End-
videre bør nævnes svømmehallen og klub-
lokaler på Lystrup skole samt fodboldba-
nerne i »Mosen« ved Lystrup Enge. Sidst-
nævnte søges dog flyttet til arealerne bag
Bøgehaven indenfor en årrække.

Information - også på nettet
Lystrup IF tilstræber stor åbenhed og en
bred information, ikke kun til medlemmer-
ne, men til alle borgere i 8520-området, idet
foreningens blad, LIF-Nyt husstandsomde-
les. Bladet udkommer 8 gange årligt og
heri kan man finde alle relevante oplysnin-
ger om idrætten i byen. Det kan være
træningstider for de enkelte hold, telefon-
numre og adresser på relevante kontakt-
personer, trænere, ledere osv.
Desuden er der mulighed for at finde infor-
mation om LIF på internettet på hjemme-
siden: www.lystrup.dk

Vi ser frem til at byde dig velkommen som
medlem af Lystrup Idrætsforening.

Vel mødt

Michael Kaffka
Hovedformand

Mail: michael@kaffka.dk
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