
Grønne Sammen 
Kære foreninger, 

Som en del af projektet ”Grønne Sammen” i Viborg Kommune, er VFF, Jyske Bank, Svanerent og 
Viborg Kommune gået sammen omkring indsamling af brugt sportsudstyr. 

Vi tror på, at vi sammen kan bidrage til at så mange børn som muligt får et aktivt fritidsliv med det rette sportsudstyr, ved sammen at indsamle brugt 
sportsudstyr som kan genbruges af andre. Der er rigtig mange grunde til at give sit gamle udstyr et comeback. Uanset om du gerne vil være med til at 
skåne miljøet, have fokus på bæredygtighed, vil spare penge ved ikke at købe nyt, eller blot ønsker at støtte formålet om at give alle børn mulighed for 
et aktivt fritidsliv, så er her muligheden. Donér dit gamle sportstøj og udstyr, og slå vejen forbi den Grønne Bazar i Tinghallen, hvor alle har mulighed for 
at gøre et godt og gratis genbrugsfund! I bytte for dit udstyr får du billetter til VFFs hjemmekamp mod AAB d. 12. september.

SÅDAN GØR DU:

Kom forbi Jyske Bank, Viborg i uge 35. Her finder du en grøn container, hvori du lægger dit brugte sportsudstyr og ombytter det du har leveret til 

VFF fodboldbilletter til familien.

På indersiden af container-låget finder du en billetvoucher, som er gældende til Superligakampen søndag den 12. september VFF mod AAB. 

Voucheren indløses på vff.dk – se beskrivelse på voucheren.

Vi ses på Energi Viborg Arena søndag den 12. september kl. 14.00, hvor vi fejrer det GRØNNE fællesskab.

Husk at besøge den Grønne Bazar efter fodboldkampen i Tinghallen fra kl. 16.00 til 18,00, hvor du har mulighed for at gøre et gratis 

genbrugsfund. 

Indsamlingen starter mandag d. 30. august og slutter igen mandag d. 6. september kl. 12.00. 

Spørgsmål: Rikke Lyng Lauridsen, Leder Jyske Bank, rll@jyskebank.dk /Candra Anna Larsen, fritidsvejleder, cl1@viborg.dk /

Lisbeth Jørgensen, Idrætskonsulent, llj@viborg.dk

Mange hilsner VFF, Jyske Bank, Svanerent og Viborg Kommune.

Aflevér dit 

brugte 

sportstøj/udstyr 

i Jyske Bank, 

Viborg i 

uge 35 

og få en gratis 

VFF billet

- Giv dit brugte sportstøj/udstyr et comeback
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