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Vårt andra nyhetsbrev 2020

Vad händer hos Vittangi Sportklubb

Det är minst sagt en speciell tid vi befinner
oss i just nu. Pandemin påverkar hela
samhället och så även idrottsrörelsen. Vi i
Vittangi SK har på Folkhälsomyndighetens
och regerigens inrådan ställt in och ställer in
följande arrangemang:

Kopparrajden
Loppisen i sporthallen
Vittangirundan på cykel
6 juniloppet
Sommarkul*

Digital loppis på facebook 
Vi har gjort en grupp på Facebook, ”VSK-
loppis”. Där lägger vi ut till försäljning, allt
som skänks till oss. Kika in och se om det är
något du behöver. Alla pengar går till vår
verksamhet.
Du hittar gruppen här:
https://www.facebook.com/groups/172233224
4589418/

Vill du skänka?

https://www.facebook.com/groups/1722332244589418/


*Det blir inget Sommarkul för barnen i juni
men vi avvaktar och ser ifall det går att
genomföra arrangemanget närmare hösten.
Annars får vi vänta och längta efter nästa
sommar.

Istället försöker vi med en annan typ av
arrangemang, som inte kräver att vi samlar
många människor på en plats. 

Vittangihundran
Gör 100 olika saker mellan himmel och jord
och kryssa för allt eftersom du gör
något. Utmana dig själv och var med i
utlottningen av fina priser. 

Du behöver utföra minst 60 aktiviteter för att
få delta i utlottningen.

Läs mer
här: https://vittangisportklubb.se/arrangeman
g/vittangihundran/

Vi tar emot grejer, t.ex. leksaker, husgeråd,
porslin, böcker, textilier och sportutrustning.
Vi tar inte emot kläder (skor går bra), inte
heller möbler. Vi undanber oss trasiga och
”skabbiga” saker/textilier. Tack för ditt bidrag!

Cykla, spring och gå!
Inga pandemier i världen hindrar oss från att
motionera och röra på oss utomhus. Ta därför
en tur till någon av våra VSK-lådor!
Snart är det dragning på vinterhalvårets
motionstillfällen. Låt det bli lite extra
motivation för motionen.
 
Tipsrundor
Våra tipsrundor fortsätter som vanligt alla
måndagar i maj. Däremot har vi justerat lite i
upplägget, läs mer
här: https://vittangisportklubb.se/arrangeman
g/tipsrundor/
 

Bingolotto och Svenska Spel

Först vill vi tacka alla som köpt bingolotter och som stöttar VSK

på Svenska Spel. Utdelningen från Svenska Spel för 2019 kom

precis: 2425 kr rakt ner i föreningskassan!

Här kan kika om även du vill köpa bingolott digitalt och här om du vill spela på Svenska spel.

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

https://vittangisportklubb.se/arrangemang/vittangihundran/
https://vittangisportklubb.se/arrangemang/tipsrundor/
https://www.bingolotto.se/bingolotter/?customerId=4021481
https://www.svenskaspel.se/grasroten/forening/7486-vittangi-sk?tduid=d78d5784848e32a045c583950e705281&affId=2176386&utm_source=tradedoubler&utm_medium=affiliate&utm_campaign=Svea+%C3%B6vriga+f%C3%B6reningar
http://www.ullmax.se/?ClubID=4690


hemsida. Då kommer varorna hem till dig och
VSK får provision på värdet av din beställning
av Ullmax. 

 

Newbody
Stöd oss i Vittangi SK genom att köpa
strumpor, underkläder, träningskläder och
praktiska basplagg från Newbody. Pengarna
vi tjänar kommer att användas till att uppfylla
våra mål och drömmar. Gå in
på: https://www.newbody.se/shop/vittangi-sk-
hela-foreningen/shop/28025831/?
source=map för att göra din beställning, eller
kom in på VSK:s kansli så fixar vi det.

 
 

Home Seremonies
Home Seremonies är en del av Newbody
Family som hjälpt klubbar och föreningar att
tjäna pengar sedan starten 1987. Home
Seremonies är produkter som gör hemmet
extra mysigt. Kom in på VSK:s kansli och gör
din beställning.
 
 

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

http://www.vittangisportklubb.se/
https://www.newbody.se/shop/vittangi-sk-hela-foreningen/shop/28025831/?source=map
http://vittangisportklubb.se/nyhetsbrev/


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?
Du kan uppdatera eller avbryta din prenumeration här.
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