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Höstens är här
Och med hösten kommer vi igång med träningar och aktiviteter igen. 
Vecka 36 
Inomhusträningarna startar: bland annat gruppträning och barngymnastik.
Vecka 37
Badminton och rörelselek startar.

För exakt schema för alla våra aktiviteter: https://vittangisportklubb.se/trana-
med-oss/traningsschema/
 

Aktiviteter i korthet

28 september 
Tipspromenad med frukostservering uppe i sportstugan. Tipsrundan startar



uppe vid VSK-lådan på Sportstugevägen. I lådan finns talonger, ta med egen
penna! Väl framme i sportstugan kan du köpa frukost eller bara en kopp kaffe
om du vill (swish och kontanter funkar). Om du i förväg vet att du vill köpa
frukost så får du gärna meddela kansliet så vi kan uppskatta mängden
någorlunda.

5-6 oktober   
Arbetsdagar på VSK! Vi hoppas att så många som möjligt kan göra en
arbetsinsats, oavsett hur stor eller liten den blir. Det finns sysslor både ute och
inne och självklart håller vi med fika under dagen!

Övrigt
Ullmaxförsäljningen drar igång och pågår under hela vintern!
Newbody säljer vi mellan veckorna 35-38.
Styrkekällan är öppen måndag-söndag 06.00-22.00, för mer information om
avgifter m.m. besök: https://vittangisportklubb.se/trana-med-oss/styrkekallan/

Välkommen in på kansliet om du har frågor!
 

Mellanälvsloppet
Tyvärr var vi tvungna att ställa in Mellanälvsloppet i år. Vi fick in för få
föranmälningar och utan föranmälda går det inte att dra igång hela maskineriet
med funktionärer och sponsorer. Tänk på det till nästa år. Anmäl dig tidigt om
du vill att loppet ska bli av. Uppmana också andra att anmäla sig tidigt. Vi tar
nya tag nästa år.  



Det första Pilgrimsloppet
Den 24 augusti gick det första Pilgrimsloppet av stapeln. Vädret var soligt och
fint, med en svag vind som blåste bort knotten och humöret var på topp. 79
personer deltog varav 30 barn.

Barnen sprang 2,1 km. runt elljusspåret med start i Sportstugan. Resten sprang
8,6 km. från Sportstugan, till Kärleksstigen, vidare mot Ollasbyn, in efter
Pilgrimsleden mot Kurkkio, upp på Pysävaara, ner från Pysävaara, ut på



Poststigen och ut på elljusspåret. Alla deltagare fick avsluta loppet med en
spurt mot målet upp för den gamla hoppbacken. En utmanande, rolig och
vacker bana. 

Arrangemanget blev lyckat och fick mycket beröm av deltagarna. Vi ser fram
emot att få anordna loppet igen nästa år.

Vinnare av herrklassen Viktor Majbäck med tiden 33:46
Tvåa blev Felix Selin på 33:49.
Trea blev Nils Isak Idivuoma på 36:24

Vinnare av damklassen blev Märtha Lindmark med tiden 44:20
Tvåa blev Vilma Majbäck på 45:17
Trea blev Moa Lidström med 47:13

Stort grattis!

Alla resultaten från Pilgrimsloppet hittar du
här: https://vittangisportklubb.se/resultat-pilgrimsloppet-2019/

Stort tack till alla funktionärer och frivilliga som ställt upp innan, under och efter
loppet. Ert arbete är guld värt! 

Tack också till våra sponsorer!

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



Poststigsvandring
Den 18 augusti anordnade Vittangi SK tillsammans med Vittangi
Intresseförening en vandring längs Poststigen. Håkan Lundström berättade lite
historia kring Poststigen innan alla glada människor gick eller sprang iväg. Tack
alla deltagare för en fin dag!

På Vittangi Sportklubbs Instagramkonto hittar du några bilder från dagen:
https://www.instagram.com/p/B1URG9CHz17/?utm_source=ig_web_copy_link
 

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.
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