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Viby IF tilbyder en masse andre aktiviteter ...
Ud over alle de traditionelle sportslige aktiviteter ikke pt. er tilgængelig i Viby Idrætsforening. De
unge har stor indﬂydelse på aktiviteterne. NatSjov
tilbyder Viby IF også en række andre aktiviteter.
er meget populær, og de unge hygger sig.
åben sommer afholdes sidste uge i børnenes
skoleferie. Åben Sommer arrangeres i samarbejde børneFestIVal 2014 er anden gang, at Viby
med Dåstrup Fritidsklub, Hjørnet Fritids og ung- Idrætsforening arrangerer Børnefestival i samardomsklub og Gadstrup Fritidsklub. Aktiviteterne bejde med bl.a. Lions, Kulturhuset, Ramsø Musikhus,
spænder bredt og børnene kan til dels selv ønske, Bjarne Nielsen Ungdomsskolen i Syd, Carsten ”KLYmen gruppen der planlægger har fastlagt noget til DEN” Degnebolig og Star Crew ved Dan Hartz.
alle ugens dage. Der er gæster ude fra eller også Følg med på hjemmesiden: www.viby-if.dk
besøger vi en eller to klubber, der har nogle spændende tilbud som ikke ﬁndes i Viby Idrætsforening. endelIg alle Festerne ...
høstFesten sidste lørdag i august som Viby CiFerIesjoV I skolernes øvrige ferier tilbyder vi tyforening arrangerer. Viby IF deltager med boder
også forskellige idrætslige aktiviteter for børn og der præsenterer den kommende sæsons aktiviteter.
unge, som gerne vil have nogle udfordringer og Petanqueafd. sætter ﬂag op, Fodboldafd. griller
pølser og serverer fadøl og Løbeklubben har Realsamvær med kammeraterne i deres ferier.
Det er de enkelte afdelinger der byder ind med ak- mæglerløb.
tiviteter, og ﬁnder de ledere der skal stå for aktivi- oktoberFesten (1. lørdag I noVember )
Viby IF arrangerer årligt en halfest, der tager udteten.
gangspunkt i klassisk bayersk ølfest med tyrolernat sjoV Fra september til april har vi den første musik og høj stemning.
fredag i hver måned NATSJOV fra kl.19.00 – 21.30
for 3-6 klasse og fra 22.00 – 01.00 for 7. klasse og Og ikke at forglemme højtidsfesterne hvor vi
opefter. Det er idræt der er på programmet. Der kan mødes på tværs af alle idrætsgrene til jUletræs være instruktører udefra, der viser en idræt, som Fest og FastelaVnsFest.
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