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Vårt fjärde 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. Vi försöker trot detta hitta
på roliga Corona-säkra aktiviteter. 
  
Träning, Covid-19 
Pga. pandemin har vi beslutat att ställa in alla
gruppträningar samt gymmet för vuxna och
barn till och med 8 december. Detta beslut

Adventstipsrunda 
Första advent kör vi tipsrunda runt sjön för
vuxna och barn. Frågorna sitter uppe ett dygn
så alla får en chans delta! Mer information
hittar ni på våra sociala
medier: Facebook eller Instagram. 

Loppis 
Vi säljer kläder från den nedlagda butiken
Birgittas kläder samt jul/ övriga loppisgrejer
på vår Facebook sida VSK-loppis, välkomna

https://www.facebook.com/Vittangisportklubb
https://www.instagram.com/vittangi_sportklubb/?hl=sv
https://www.facebook.com/groups/1722332244589418


kan komma att förlängas. 

Även kansliet håller stängt för fysiska besök.
För köp/hämtning av lotter etc. kontakta oss
via Facebook eller på mobil 070 632 96 79 så
gör vi utlämning enligt överen. 
  
Vi förbereder ett träningsschema för
julledigheterna och hoppas att kunna
genomföra detta! 
  
 

att kika in! 
  
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.  
 

Inställda aktiviteter 

Medlemsfest 

Inställd pga. rådande pandemi. 

 

Adventsbasar 

Tyvärr ställs basaren in på grund av den

rådande pandemin.

Gymnastikensdag 

Gymnastikensdag genomfördes den 10 november i samarbete med Gymnastikförbundet norr och

Vittangi skola. 36 barn deltog i roliga lekar och en fartfylld aktivitetsbana. Tack alla inblandade för

en fantastisk dag! 
 



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 och bingolotter till uppesittarkvällen. Dessa finns att

köpa på kansliet. 

Du kan även 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. Levereras under vecka 49. 

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://www.bingolotto.se/bingolotter/?customerId=4021481
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


 

Ullmax 
Ullmax-försäljningen pågår till den 4
december, 

  
 

Kakservice 
Kakservice pågår till den 27 november 

  
 

Barn- och ungdomssektionen säljer
julpapper och etiketter 
Perfekt för dig som vill slippa gå i affärer och
samtidigt stötta föreningslivet! 

Hör av dig till kansliet för köp. (Det går inte att
välja färger etc. allt kommer i färdiga paket.) 

Följ oss gärna på Facebook eller Instagram
för de senaste nyheterna.  

 

Paket 1: Papper 

2 rullar á 5 meter, 80 grams FSC-certifierat

miljömärkt papper 

1 rulle á 4 meter, ribbat FSC-certifierat

kraftpapper 

1 rulle á 2 meter, FSC-certifierat miljömärkt

metallpapper 
 

Paket 2: Snören & etiketter 

3 spolar metallicband á 10 m x 10 mm 

3 spolar matta band á 10 m x 10 mm 

27 klisteretiketter, foil FSC

24 hängetiketter FSC 

Paketen kostar 100:- styck

Vill du få nyhetsbrevet mejlat till dig? Gå in på hemsidan vittangisportklubb.se

http://vittangisportklubb.se/nyhetsbrev/


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. 
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Läs mer på vår hemsida

https://www.facebook.com/Vittangi-Sportklubb-294963303932729/
https://www.instagram.com/vittangi_sportklubb/?hl=sv
http://www.vittangisportklubb.se/
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http://www.vittangisportklubb.se/senaste-nytt

