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Vårt femte 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 
På grund av pandemin är sporthallen och
Styrkekällan fortsatt stängt till och med 11/1

Julschema 
Vi kan med glädje presentera ett lite
alternativt julschema detta år. Nu hittar det
här: https://vittangisportklubb.se/jul-och-
nyarsaktiviteter/. Eller på vår Facebook och
Instagram. 

Många roliga aktiviteter för både barn och
vuxna. 
  

https://vittangisportklubb.se/jul-och-nyarsaktiviteter/
https://www.facebook.com/Vittangisportklubb/
https://www.instagram.com/vittangi_sportklubb/?hl=sv


2021. Detta beslut 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 överenskommelse. 

  
 

Loppis 
Vi säljer kläder från den nedlagda butiken
Birgittas kläder samt julsaker och övriga
loppisgrejer på vår Facebook sida VSK-
loppis. Välkomna 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.

LKAB presentkort 
Hos oss kan ni använda LKAB checkar som betalmedel. Det går bra åt använda dessa för

betalning av både träningskort och allt som säljs på kansliet. Tack för att ni stöttar de lokala

näringslivet. 

 

Försäljning

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


Bingolotto och Svenska Spel 

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

Just nu säljer vi bingolotter till uppesittarkvällen samt till nyårsafton. Dessa finns att köpa på

kansliet. 

Här kan du köpa din bingolott digitalt och här kan du spela på Svenska spel. Samtidigt stöttar du

din förening.

Sponsorhuset 
Handla dina sista-minuten julklappar genom Sponsorhuset och stötta Vittangi Sportklubb på
samma gång.  

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


Här hittar du oss hos Sponsorhuset: https://www.sponsorhuset.se/vittangisk/ 

Du kan alltid handla genom Sponsorhuset och samtidigt stötta föreningen

Kommande försäljningar 
  
Sockgrossisten 
Startar efter julledigheterna 

Emlis trädgård 
Fröer, lökar och odlingstillbehör 
Säljstart i mitten/slutet av januari 

Ullmax & Newbody 
Säljstart vecka 8-9. 

Toalett/hushållspapper från Serla (Barn och ungdom) 
Säljstart slutet av januari 

Grillkol, grilltillbehör och mycket annat 
Säljstart första veckan i mars 

Med reservation för förändringar 
 

Vi önskar alla våra medlemmar en god jul och ett gott nytt år! 

 

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

https://www.sponsorhuset.se/vittangisk/
http://vittangisportklubb.se/nyhetsbrev/
http://www.vittangisportklubb.se/senaste-nytt


vittangisportklubb@hotmail.com 

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