BELLEVUE – UDSIGT TIL OPLEVELSER I RISSKOV

ET UNIKT
FÆLLESSKAB

’VRI Dreamers’ er navnet på det nye tilbud til udviklingshæmmede børn,
som håndboldafdelingen netop har søsat.
Efter nogle skønne og gode prøvetræninger i
maj-juni er VRI Dreamers nu for alvor klar til at
springe ud med træning hver lørdag hele vinterhalvåret.
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VRI Dreamers bliver en del af fællesskabet Lykkeliga, som på blot få år har spredt sig ud over hele
landet. De lokale Lykkeligahold er en del af de
etablerede håndboldklubber, men mødes så også til
stævner, hvor det kun er Lykkeliga-hold der deltager.
Ide-kvinden bag Lykkeliga er den tidligere landsholdspiller Rikke Nielsen, som i 2009 blev mor til
datteren Magda, der har downs syndrom. I august
2016 etablerede Rikke Aalborgs første håndboldhold for handicappede børn, som ikke
passede ind i de eksisterende tilbud.
7-årige Magda skulle
bare spille håndbold! Rikke anede
ikke, hvordan træningen skulle foregå,
og hun vidste
ikke om hun og Magda ville blive alene i
håndboldhallen.
Det blev de ikke!
Ved første træning dukkede 20
børn op, og siden er
endnu flere kommet til.

VRI-Dreamers er håndbold for børn med udviklingshandicap fra 5 år og op. Ansvarlig for træningen er Emma Nikander, som ikke alene er en meget
vellidt børnetræner i VRI og selv er vokset op i VRI,
men som også læser til socialpædagog og er handicaphjælper ved siden af studiet.
Alle, der har mødt Emma, ved at hun er den bedste
af alle til at give de unge dreamers nogle fantastiske
håndboldoplevelser.
Hvis du er nysgerrig på, om VRI Dreamers er noget
for dit barn – eller du kender en, som kunne være
interesseret – så er det bare at møde op i Bellevuehallerne om lørdagen, hvor Dreamers træner fra kl.
9.00-10.15 i hal C.

Holdets succes rækker
nu langt ud i lokalsamfundet, og der er etableret
tilsvarende hold over hele
landet, der har håndbold
som positivt fællesskab.

VI TRÆNER OM
LØRDAGEN,
FRA KL. 9.00-10.15
I HAL C
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Følg os på Facebook #VRIdreamers - LykkeLiga
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Vi glæder os til at se dig!

Lørdag d. 7. september kl. 09:00 - 10:15 starter træningen til VRI Håndbolds nye ‘superhold’ - VRI Dreamers - ét hold for
børn med special behov/udviklingshandicap. Er du mellem 5 og 16 år - eller deromkring - så er du velkommen. Kan du ikke
løbe, hoppe, gå eller andet - betyder det intet - der er plads til alle!
Vi mødes og træner i Bellevue hallerne (hal C), Vestre Strandallé 170, 8240 Risskov
Hvis du vil vide mere om VRI dreamers, er du meget velkommen til at kontakte Emma Nikander på mobil: 2872 2038 eller
E-mail: vridreamers@haurum.net

