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Vårt tredje nyhetsbrev 2020

Vad händer hos Vittangi Sportklubb

Det är fortsatt svårt för föreningar och andra
aktörer att genomföra arrangemang och
andra aktiviteter i och med den pågående
pandemin och Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Men här på VSK:s kansli
händer det grejer ändå! 

Harriet ska efter 15 år lämna oss för nya
utmaningar. Istället tar Amanda Kekäläinen
över och har fått tjänsten som kanslist.
Amanda håller som bäst på att lära sig det
nya arbetet. Vi är glada att det blev en bra
lösning för kansliet och föreningen. ' 

Vittangihundran  
Vi har haft dragning bland de 27 personer
som lämnat in sina kuponger. 
Den lyckliga vinnaren av högvinsten: ett
presentkort till Intersport på 1000 kr. är Ann-
Christin Larsson. 

Ytterligare 2 tröstpriser har lottats ut, ett
presentkort på 200 kr. på Coop och VSK-buff,
som vanns av Stina Lidehult, samt ett
presentkort på på 200 kr. på OKQ8 och en
VSK-buff, som vanns av Sofia Holmgren. 



Adventsbasar 
Tyvärr ställs basaren in på grund av den
rådande pandemin. 

Skida, spring och gå eller ta sparken! 
Inga pandemier i världen hindrar oss från att
motionera och röra på oss utomhus. Ta därför
en tur till någon av våra VSK-lådor! Fina
priser lottas ut på alla som skrivit sitt namn. 

Vi vill även lyfta fram Anna-Lena Wilsdorf
som gjort hela 83 aktiviteter, bra jobbat! 
  
Läs mer
här: https://vittangisportklubb.se/arrangeman
g/vittangihundran/ 
  
Naturpasset 
Ni har hela oktober på er att plocka kontroller
på naturpasset
  

 

Bingolotto och Svenska Spel 
Först vill vi tacka alla som köpt bingolotter och som stöttar VSK

på Svenska Spel! Just nu säljer vi Bingolottos

adventskalender, finns att köpa på kansliet. 

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

Försäljning

Delikatesskungen  
Vi säljer salami, praliner och andra
delikatesser från delikatesskungen fram till 13
november. Produkterna levereras i god tid
innan jul. 

Lägg din beställning
här: https://delikatesskungen.se/butik/Q6c44
w0WHGJAwbI Eller besök kansliet för att
göra din beställning.  

Vill du hjälpa oss att sälja? Ta gärna med en
katalog hem eller till din arbetsplats. För mer
information, kontakta kansliet. 

https://vittangisportklubb.se/arrangemang/vittangihundran/
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
https://delikatesskungen.se/butik/Q6c44w0WHGJAwbI?fbclid=IwAR0Rfpi7kbvPKrddpd9kX4nsEvxM6Fhs2kpylyBMHVaEgivSbT3Ihjin1FI


 

Newbody 
Stöd oss i Vittangi SK genom att köpa
strumpor, underkläder, träningskläder och
praktiska basplagg från Newbody. Just nu
finns både taco-krydda och saffran på tillfälligt
besök.  

Gå in på: 
https://www.newbody.se/s/TCSBHEA-
CSEJMO för att göra din beställning, eller
kom in på VSK:s kansli så fixar vi det. 

  
 

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? 
Du kan uppdatera eller avbryta din prenumeration här. 

Läs mer på vår hemsida

http://%20https//www.newbody.se/s/TCSBHEA-CSEJMO
http://vittangisportklubb.se/nyhetsbrev/
https://www.facebook.com/Vittangi-Sportklubb-294963303932729/
https://www.instagram.com/vittangi_sportklubb/?hl=sv
http://www.vittangisportklubb.se/
https://vittangisportklubb.us3.list-manage.com/profile?u=6cb8436f836e9b43d70f99ee2&id=e64c67e99f&e=[UNIQID]
https://vittangisportklubb.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=6cb8436f836e9b43d70f99ee2&id=e64c67e99f&e=[UNIQID]&c=3598ab9545
http://www.vittangisportklubb.se/senaste-nytt
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