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• ID Hair Sommercup er vores udendørsstæv-
ne, hvor mere end 150 hold deltager i 3, 5 & 
7 mands turneringer. Det er et af de meget få 
stævner, hvor alle deltagere får en gave fra 
vores sponsorer. Der foregår en masse andre 
spændende aktiviteter på plænerne omkring 
Bellevuehallerne i dagene i juni måned såsom 
fartkonkurrencer, præcisionsskydning og ikke 
mindst, så får alle deltagere mulighed for at få 
farvet hår i ID Hair bussen.

• Nybolig Risskov Løbet bliver igen afholdt i 
september måned efter, at det har ligget stille i 
et par år. Der løbes 5 og 10 km på vejene om-
kring Risskov med start ved Bellevuehallerne.

• NES Cup indendørsstævnet løber af stablen 
i november måned. På to år har vi formået 
at gøre NES Cup til et af de mest eftertragte-
de indendørsstævner med nogle rigtige flotte 
præmier.

• Salg af fyrværkeri på p-pladsen ved Bellevue-
hallerne fra den 27.-31. december, hvor der er 
mulighed for at aflevere det gamle juletræ og 
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kigge ind i teltet og få en kop kaffe og en kage 
samt købe årets fyrværkeri.

• Aarhusmesterskabet i indendørs fodbold, 
som hvert år mellem jul og nytår fylder Belle-
vuehallerne med fodboldglade tilskuere.

Overskuddet fra alle aktiviteterne går ubeskåret til 
ungdomsarbejdet i VRI Fodbold, og det har igen-
nem årene givet os et ganske flot økonomisk tilskud 
til indkøb af bolde, spilletrøjer, kegler etc. 

Arbejdet og alle vores aktiviteter kan kun lade sig 
gøre, fordi vi er så privilegerede at have nogle rig-
tige gode sponsorer, som gør det muligt og ligeledes 
en masse frivillige, som støtter op omkring vores 
arrangementer. Derudover, så varetager vi salg 
af bandereklamer omkring NES Park og giver en 
hjælpende hånd, når en sponsor ønsker at støtte en 
årgang med tøj eller andet. 

Ønskes der yderlige informationer omkring VRI’s 
Fodboldvenner og foreningens aktiviteter, så kan I 
kontakte Hans Knudsen på hk@vri.dk.

VRI´s Fodboldvenner har eksisteret i snart fire år. I den periode er der stablet nogle 
gode events på benene, som bliver gentaget år efter år.
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