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Vårt första nyhetsbrev 2020

Nu är våren på ingång

Årsmöte
Torsdag 27 februari       kl. 18.30
Plats: VSK:s kansli (Tvättis)
Dagordning enligt stadgarna.

Läs mer
här: https://vittangisportklubb.se/event/arsmot 
e/

Sportstugan öppen
Under sportlovet, v. 10, håller vi Sportstugan 
öppen:
måndag-fredag kl. 11.00-15.00
onsdag även kl. 17.30-19.30

Kopparrajden lördag 14 mars

Start kl. 11.00.
Barnloppet, 700 m., startar kl. 12.00.
Motionärer startar upp till 15 min efter ordinarie start.

Föranmälan med betalning senast 2020-03-
10. Anmälan är bindande

Sträcka Föranmälan Efteranmälan
28 km. 150 kr. 200 kr.
11 km. 120 kr. 170 kr.
3 km. 100 kr. 150 kr.

700 m. 50 kr. 50 kr.

https://vittangisportklubb.se/event/arsmote/


Vi har fikaservering, men det är helt okej att
ta med eget fika/mat. Det finns kylskåp och
mikro, men ta med tallrikar och bestick.

Ta en stärkande skidtur eller promenad och
kom in och värm dig i Sportstugan.
Läs mer
här: https://vittangisportklubb.se/event/sportst
ugan-oppen/

Loppis
Vi tar emot leksaker, husgeråd, porslin,
böcker, textilier, skor, sportutrustning m.m. till
vår loppis i maj.  Vi tar inte emot kläder eller
möbler samt trasiga och ”skabbiga”
saker/textilier.
Tack på förhand för ditt bidrag!

Efteranmälan senast 1 timme före start på
respektive kansli kl. 08.00-10.00.

Anmälningsavgiften betalas till:
Plusgiro 48 40 62-5
Swish: 1234 122 677
Kontant betalning: på respektive kansli i
samband med anmälan.

Märk betalningen med namn, klubb och
distans.

Frågor:
Telefon: 070 632 96 79
E-post: vittangisportklubb@hotmail.com

Läs mer här: https://vittangisportklubb.se/wp-
content/uploads/2020/01/Kopparrajden_planc
h.pdf

Träningar för både barn och vuxna
Aktuellt träningschema hittar du alltid på vår hemsida:

https://vittangisportklubb.se/trana-med-oss/traningsschema/

Hänt sen sist

Medlemsfest
Den 28 december avslutade vi VSK:s 60:de år med den årliga medlemsfesten. I år spelade det
lokala bandet Torsdagsrock och i caféet underhöll Johannes Fredriksson när bandet inte spelade.
spelade. Massor av medlemmar dansade och umgicks och hade trevligt!

Totalt var det 116 inbetalande gäster.

https://vittangisportklubb.se/event/sportstugan-oppen/
mailto:vittangisportklubb@hotmail.com
https://vittangisportklubb.se/wp-content/uploads/2020/01/Kopparrajden_planch.pdf
https://vittangisportklubb.se/trana-med-oss/traningsschema/


Julaftonsträning
På julafton var det ett gäng som körde ett tuff cirkelpass i Sporthallen. Tack alla som kom och
särskilt tack till Fanny Hansson som ledde passet.

Vittangi tränar för Musikhjälpen 2019
Under Sveriges radios Musikhjälpen deltog VSK, genom att genomföra ett träningspass och
skänka pengar. VSK fick ihop 1850 kr.

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

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.

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.

https://www.facebook.com/pg/Vittangi-Sportklubb-294963303932729/photos/?tab=album&album_id=2336641929764846&__xts__%5B0%5D=68.ARDKHHEAi51_MkI7UkyRUZQLLAhrX_Ta4IgWlHDQ9Nvj3oQ3OokBIxM14FiZYpobLCAnIO7bYAFOB9OeOKaw2ls50xWatdLxGmr44x8cK7VcAjx3e49G7wYLTfKxrTCt4GSPKb6K1I-hnJvbK5dJZ38aSFsJkp_eYpI8Qf-Qdj9JdT61IvHnlyOxFLcY6XL2oe0yKNuCYIXykjIbq2spLb2poVupl2li6Wust109W0DMlE3Xb_ymgBISnJUE-tB9wToTb-eD8XOpcFnQCTbdobaUodIGIBQYwydn6LpqKgvIgM54Wr1MtaOssQpSiG3IifzJzQW3LpFCOfaASfzUEM0igeBalFqeMlD1oTrtZu8FJB6tkiJKs2UumD0VKoCGoQPfqrGobzZ3ImIC1tYfSqBuuDxYrq91XbO5B8zxjju5WyGE3fmEBmk4k_gcz6lXMTw2YY-UNXtjcwGCeWaTrwg5tthI-4-xihFYe4bLEGMfiGxjGYe1WFWIO4cJjLRBMaalYrICDNiKLsAJ6y23cGzsWuvfq_5RyTblQRaBFg&__tn__=-UC-R
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Brohugget
Vi säljer startkort till Brohugget i Kuoksu.
Förköpen kostar 100kr.

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

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.)

Läs mer på vår hemsida

vittangisportklubb@hotmail.com

Vill du ändra ller avbryta din pernumeration?
Du kan uppdatera eller avbryta din prenumeration här.
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