
VRI	  Spillermanual 
Velkommen	  til	  håndboldklubben	  Vejlby	  Risskov	  Idrætsklub. 
	   
Lidt	  om	  VRI´s	  historie: 
Klubben	  holder	  til	  i	  Bellevue-‐Hallerne	  og	  har	  sin	  fælles	  foreningsstart	  i	  1937.	  
Hal	  A	  blev	  bygget	  i	  1966	  og	  efterfølgende	  stod	  Hal	  B	  klar	  ved	  VRI´s	  50	  års	  
jubilæum	  i	  1987. 
Der	  er	  en	  rigtig	  stærk	  ungdomsafdeling	  i	  klubben.	  Seniorafdelingen	  er	  med	  i	  
håndboldfællesskabet	  under	  eliteoverbygningen	  Århus	  GF	  –	  dog	  stadig	  som	  
selvstændig	  klub. 
	   
Klubben	  i	  dag: 
VRI	  er	  en	  utrolig	  imødekommende	  og	  social	  klub,	  hvor	  der	  er	  plads	  til	  alle!	  
Det	  gælder	  både	  den	  meget	  seriøse	  spiller,	  der	  går	  efter	  vores	  divisionshold	  
-‐	  men	  også	  den	  mindre	  seriøse	  spiller,	  der	  sigter	  efter	  et	  lavere	  rangerende	  
hold.	  Sidst	  men	  ikke	  mindst	  har	  vi	  også	  hold,	  der	  bygger	  meget	  på	  det	  
sociale	  -‐	  her	  er	  fællesskab	  og	  hygge	  det	  vigtigste,	  og	  der	  er	  rig	  mulighed	  for	  
at	  knytte	  gode	  og	  nye	  venskaber,	  måske	  som	  tilflytter	  til	  byen. 
Der	  bliver	  lagt	  stor	  vægt	  på,	  at	  vores	  seniorafdeling	  skal	  kunne	  tilbyde	  noget	  
attraktivt	  håndbold	  både	  på	  herre-‐	  og	  damesiden.	  Derfor	  bliver	  der	  lagt	  
mange	  timer	  i	  hallen	  både	  fra	  vores	  trænere,	  holdledere	  og	  spillere	  for	  at	  
opfylde	  dette. 
	   
VRI	  -‐	  som	  social	  klub: 
Der	  bliver	  gjort	  rigtig	  meget	  for	  at	  lære	  hinanden	  at	  kende	  på	  kryds	  og	  tværs	  
i	  seniorafdelingen	  i	  VRI.	  Herunder	  er	  bl.a.	  nogle	  af	  tiltagene: 
	   
-‐	  Diverse	  udvalg 

Vi	  har	  bl.a.	  et	  seniorudvalg	  bestående	  af	  aktive	  spillere,	  der	  står	  for	  diverse	  
opgaver	  såsom	  økonomi,	  træningstider,	  arrangementer	  m.m.	  –	  og	  du	  er	  
meget	  velkommen	  til	  at	  kontakte	  dem,	  hvis	  du	  er	  interesseret	  i	  at	  give	  en	  
hånd	  med	  i	  klubben. 
Samtidig	  har	  vi	  også	  vores	  sponsorudvalg,	  som	  altid	  kan	  bruge	  en	  hånd	  eller	  
nye	  idéer. 



	   
-‐	  Sponsorarrangementer 
Da	  alt	  er	  frivilligt	  arbejde,	  og	  klubben	  ikke	  har	  de	  store	  midler	  at	  gøre	  med,	  
forsøger	  vi	  i	  fælles	  flok	  flere	  gange	  i	  løbet	  af	  året	  at	  skaffe	  penge	  til	  klubben	  
ved	  diverse	  arrangementer.	  Dette	  vil	  du	  også	  blive	  en	  del	  af	  –	  så	  tag	  positivt	  
imod	  dette	  og	  hjælp	  klubben	  sammen	  med	  dine	  holdkammerater. 
Det	  er	  nødvendigt	  for,	  at	  vores	  klub	  skal	  fungere	  optimalt. 
	   
-‐	  Sociale	  arrangementer 
Der	  bliver	  afholdt	  diverse	  fester,	  den	  årlige	  poolturnering	  
bordfodboldaftener,	  hyggeaften	  v/Århus	  Festuge	  m.m.	  –	  og	  så	  vidt	  mulig	  
nogle	  arrangementer	  i	  Bellevuehallernes	  cafeteria	  i	  forbindelse	  med	  
træningsaftenerne. 
Hvert	  år	  bliver	  3-‐5	  hold	  meldt	  til	  det	  samme	  opstartsstævne	  med	  
overnatning,	  hvor	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  få	  en	  god	  weekend	  med	  dit	  eget	  
hold	  og	  de	  andre	  hold	  i	  klubben. 
	   
Vi	  vil	  hermed	  sige	  VELKOMMEN	  I	  VRI	  –	  vi	  håber	  du	  får	  en	  masse	  gode	  
oplevelser	  såvel	  på	  banen	  som	  udenfor	  banen,	  og	  ikke	  mindst	  knytter	  en	  
masse	  gode	  venskaber	  herude	  ved	  vandet..! 
	  


