
Taraflex gulv i Hal A – sommeren 2018 

Beskrivelse 
Taraflex-gulv også kaldet VM-gulv eller TV-gulv er i forhold til specifikationer om elasticitet, 
boldopspring og friktion, hvis ikke bedre, så fuldt på højde med alm. træparketgulv. Vores bliver 
strøopbygget nøjagtig som det eksisterende halgulv. 

Når vi gerne vil have denne type, er det en fremtidssikring af dels gulv med kendte 
holdbarheder men også minimal løbende vedligeholdelse ifht. lak på trægulv. De fleste nye 
haller bliver lavet med typer som denne, og det er ikke pga. etableringsprisen, men på grund af 
de gode egenskaber og de fremtidige mindre vedligeholdelser. 

 

 

 

 

Endvidere er vores tribuner fra indvielsen i 1966 og med ønsket om større gulvflade ud til 
væggen, vil vi etablere opklappelige tribuner, flytte dommerbord til modsatte side, så tilskuere 
og udskiftningsbænke ikke er i samme side. 

Der er ikke gulv under nuværende tribuner og enkelte strøer er væltet med lunker på gulvet til 
følge, så det er en større omgang vi skal i gang med. 
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Muligheder 
 
Opstregning 
Gulvet bliver opstreget med alle de kendte sportsgrene som badminton, fodbold/håndbold, 
minibaner på tværs, volley kamp-bane. Som noget nyt laver vi også streger for spil til to mål på 
2/3 bane. Dette giver dels et hurtigere spil og vil i træningssituationer give 1/3 bane til yderligere 
et holds træning eller idrætsgren. 
 
Op-klappelige tilskuerpladser 
På begge sider af hallen opsættes op-klappelige tribuner, så halgulvet i træningssituationer kan 
benyttes helt ud til væggen. 
Dermed kan der være flere på gulvet til de mere pladskrævende sportsgrene og til de brugere, 
der er ramt af manglende udvikling på grund af pladsmangel. 
 
Futsal m.m. 
Med de førnævnte løsninger giver hallen nu mulighed for anden brug og nye grene af 
sportsgrene i udvikling. 
F.eks vil løsningen give en flade langs væggene, så der kan spilles fodbold ”uden” bander eller 
Futsal, hvor der spilles efter en alm. håndboldbane med indkast m.m. Et hurtigt og mere teknisk 
spil end traditionel indefodbold. 
 
Derfor er det også aftalt med VRI Fodbold, at der ikke er permanente opstillede bander i Hal A. 
Bande-fodbold foregår herefter i Hal B. Vi stiller bander op til de 3-4 årlige inde-fodbold-stævner 
der er tradition for i Bellevuehallerne. 
 
Barriereren sættes højt  
Bellevuehallens bestyrelse og personale arbejder ud fra visionen om at blive ét af Århus´ mest 
moderne anlæg. Derfor sætter vi barrieren højt og drømmer stort. 

ü Vi drømmer om mål, der hejses op under taget når de ikke bliver brugt.  
ü Mål til 7-mands fodbold 
ü Net, der kan køres på tværs og opdele hallerne.  
ü Tilskuerpladser for enden af Hal A 
ü Mobile udskiftningsbænke 
ü 3-4 yderligere omklædningsrum 
ü Fuld internetdækning med høj hastighed på hele anlægget 
ü Fitness center på 1. sal med adgangstrappe fra hallen   
ü Elektronisk fordeling af omklædningsrum 
ü …og meget meget mere… 

 
Vi gør hvad vi kan for at leve op til visionen, men har arbejder også ud fra nogle vedtægter, 
hvor vi skal tilgodese idrætten og VRI med rimelige lejepriser, så drømmene bliver først til 
virkelighed, når økonomien tillader det… 
 

 
  

 
 
 
 
 
  



3 

Tidsplan Hal A 
 
Uge 21: Tribunerne – nedtagning påbegyndes 
Uge 22:  hallen tømmes for egne materialer, skabe m.m. 
Uge 25-26: nedbrydning og bortkørsel af affald. 
Uge 26: VVS, Murere og Elektrikere gør hallen klar til nyt gulv  
Uge 27-31: etablering af nyt gulv og tribuner 
 
Uge 32: færdig til håndboldskole start. 
 
 
 

Tilbud med nostalgi til den sande VRI’ er 
Du kan købe fra 0,5 til 1 m2 af det gamle gulv, klargjort til væg-ophæng. Perfekt til drenge, pige 
eller herreværelset. 
 
Vi skærer det ud, påmontere ramme og ophæng og masser af nostalgi, patina-spor af harpiks 
og slidte streger uanset om du er til håndbold, badminton eller fodbold.  
Endvidere påføres årstal for etablering og dato for udskæringen. 
 
Der er rigtig mange sejre, fester og gulvet har været vidne til valg af såvel borgmestre som 
statsministre. Så hvis gulvet kunne tale…. 
 
Pris: 800,00 pr. m2 
 
Så kan du ikke få nok af din sport og Bellevuehallen, eller vil du bare støtte et godt formål…ja 
så er muligheden der nu. Se mere på www.vri.dk og www.bellevuehallerne.dk 
 
 
 
 
 
 
 

 


