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Vårt tredje nyhetsbrev

Nu är vintern här

Resten av 2019 på VSK, kommer att se ut så här:

Söndag 1 december – 1:a advent 
Adventsbasar på sporthallen kl. 12.00-15.00

Försäljning av bröd, fika, lotter m.m. 
Privatpersoner kan hyra bord för ex.
loppis,100 kr/bord. Begränsat antal bord. 
___________________________________ 
Träningar för både barn och vuxna
Vi har vissa förändringar, men
originalschemat hittar du alltid här:
https://vittangisportklubb.se/trana-med-oss/
traningsschema/
Extrainsatta träningar under jul och nyår 
meddelar vi via Instagram och Facebook.

Lördag 28 december
Medlemsfest på Folkets Hus för medlemmar 
över 18 år.
Musik: det lokala bandet Torsdagsrock 
spelar!
Entréavgift: 100 kr
Anmälan: senast 27/12 kl. 15.00 skicka din 
anmälan via sms eller e-post.
Telefon: 070-632 96 79
E-post: vittangisportklubb@hotmail.com
Läs mer här:
https://vittangisportklubb.se/event/vsks-
medlemsfest/
___________________________________ 
Kom i gång grupp för män/killar
Vi startar den 12 januari 2020, sista 
anmälningsdag är 19/12.
Läs mer här:
https://vittangisportklubb.se/kom-igang-
grupp-for-man-killar-2020/

mailto:vittangisportklubb@hotmail.com


Hänt sen sist

Gymnastikens dag
Den 14 november firade vi Gymnastikens dag.
Tillsammans med många andra föreningar och klubbar, genomfördes Gymnastikens dag på 
många orter, däribland Vittangi! I ett samarbete med Vittangi skola/Fritids sjöd hallen av 
rörelseglädje!

Vittangi Sportklubb 60 år

Den 16 november firade vi 60 år med en aktivitetsdag för barn och ungdomar på Sporthallen. En 
mycket uppskattad hinderbana roade både stora och små.

Tack alla barn och vuxna som kom och firade att VSK fyller 60 år i år. Ett stort tack också till alla 
som hjälpte till att plocka fram, plocka bort, bygga banor, baka, leka och tack till Jan-Åke Fors för 
de fina bilderna.

Fler bilder hittar ni på Vittangi SKs Facebook-sida. Följ oss både på Facebook och Instagram för 
att inte missa några nyheter.

https://vittangisportklubb.se/trana-med-oss/traningsschema/
https://www.instagram.com/vittangi_sportklubb/?hl=sv
https://sv-se.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Vittangi-Sportklubb-294963303932729/
https://vittangisportklubb.se/event/vsks-medlemsfest/
https://vittangisportklubb.se/kom-igang-grupp-for-man-killar-2020/


Försäljning

Ullmax
Under hela höst/vintersäsongen säljer vi 
Ullmax. Vi gör gemensamma beställningar då 
och då men du kan själv beställa när du vill. 
Gå in på http://www.ullmax.se/?
ClubID=4690 för att göra din beställning eller 
klicka på Ullmaxbilden längst ner på vår 
hemsida. Då kommer varorna hem till dig och 
VSK får provision på värdet av din beställning 
av Ullmax.

Bingolotter
Vi säljer Bingolottos adventskalendrar och 
uppesittarlotter!

http://www.ullmax.se/?ClubID=4690
http://www.vittangisportklubb.se/


Vittangi Sportklubb var en av de föreningar som blev utvalda att ta del av LTH Traktors
"pengapåse". Vi är väldigt tacksamma för tillskottet som kommer att användas väl för aktiviteter
för våra barn och ungdomar.

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.)

vittangisportklubb@hotmail.com

Vill du ändra ller avbryta din pernumeration?

Läs mer på vår hemsida

Du kan uppdatera eller avbryta din 
prenumeration här. 
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