Nyhetsbrev nr. 1 från Vittangi Sportklubb

Vårt första nyhetsbrev

Förändringar i bemanning på
kansliet
Fån och med 1 oktober kommer kansliet endast att vara bemannat till 50%.
Detta gör att vi har fått omfördela arbetsuppgifterna och göra nya prioriteringar.
En förändring med anledning av detta är att Viskan inte längre kommer att
delas ut till er medlemmar. Istället satsar vi på ett digitalt nyhetsbrev!
Vill du få nyhetsbrevet mejlat till dig? Gå in på hemsidan vittangisportklubb.se
och fyll i dina uppgifter där.
När du skrivit in din e-postadress kommer du få ett bekräftelse-mail med en länk där du accepterar att vi
får skicka nyhetsbrev till dig. Detta för att ingen ska kunna anmäla någon annas e-postadress. Kom ihåg
att bekräfta via länken. (Bekräftelse-mailet kan hamna i skräpposten.)

Aktiviteter i korthet

Mellanälvsloppet 17 augusti
Föranmälan 15 augusti: 200 kr.
Direktanmälan senast kl. 10.00 den 17 augusti: 300 kr.
Poststigsvandring 18 augusti
Samling vid Sportstugan kl. 10.00 den 18 augusti.
Pilgrimsloppet 24 augusti

Föranmälan 23 augusti: 100 kr. för vuxna / 20 kr. för barn.
Direktanmälan senast kl 11.00 den 24 augusti: 150 kr. för vuxna / 50 kr. för
barn.
Kiruna kickers spelar i Kuoksu 31 augusti
Vi samarbetar med Kuoksu Hembygdsförening och arrangerar en bussresa tur
och retur till Kouksu och Kiruna Kickers spelning. Anmälan till Matilda Edfast
senast 30 augusti. 200 kr. per person t.o.r. Entréavgift till spelningen tillkommer.
Läs mer om evenemanget i Facebookevenemanget eller på
vittangisportklubb.se.

Sista dag att lämna in svarstalonger för Naturpasset den 31 augusti

Vittangipasset
Du har väl inte missat Vittangis eget Naturpass. Lär känna omgivningarna på
ett spännande sätt genom att söka upp kontrollerna placerade i och omkring
Vittangi. En perfekt aktivitet för hela familjen. Du har fortfarande chans på det
här årets bana. Sista inlämningsdag är den 31 augusti. Naturpasset ﬁnns att
köpa på kansliet.

Barn, ledare och föräldrar som deltog i Sommarkul

Sommar kul för barn
I juni anordnades Sommarkul för barn. Ett femtiotal barn tillsammans med
förälder deltog i de olika aktiviteterna. Väldigt uppskattat och en bra start på
sommarlovet för barnen. På vår Facebooksida kan ni se bilder från Sommarkul.

6:e juniloppet

112 löpare och motionärer deltog i årets upplaga av 6:e juniloppet. Vädret var
vackert och deltagarna laddade.
Vinnare i herrklassen 15 km: Mate Kerenyi för IRF.
Vinnare i damklassen 15 km: Moa Lidström för Vittangi SK.
Vinnare i herrklassen 7,5 km: Isac-Micael Sikku för Soppero SF.
Vinnare i damklassen 7,5 km: Terese Patomella för Gällivare Skidallians.
Vinnare i herrklassen 3,8 km: Petter Kero för IFK Kiruna.
Vinnare i damklassen 3,8 km: Vilma Majbäck för Jukkasjärvi IF.
Alla resultat ﬁnns att hitta här: http://vittangisportklubb.se/resultat-6e-juniloppet2019/

Sist men inte minst vill vi tacka alla våra duktiga funktionärer och ledare. Ni är
guld värda! Utan er skulle vi inte kunna genomföra alla våra evenemang och
aktiviteter och Vittangi hade varit lite tråkigare! TACK!

Läs mer på vår hemsida

vittangisportklubb@hotmail.com
Vill du ändra ller avbryta din pernumeration?
Du kan uppdatera eller avbryta din prenumeration här.
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