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31 maj gick föreningens traditionella städdag av stapeln. Många kom och hjälpte till och

tillsammans fick vi det fin runt hela grönområdet och på kansliet.

Tack till alla som kom och hjälpte till!

Vad händer hos Vittangi Sportklubb

Äntligen har restriktionerna av pandemin nått 
sitt slut och vi har startat upp ordinarie 
verksamhet igen.

Juni fyran
Vittangi Sportklubb inbjuder till en hel vecka 
fullspäckad med friskvårdsaktiviteter! Fyra 
dagar i juni med fyra aktiviteter vardera 
dagen. Juni fyran körs vecka 26. Schema 
finns här:
https://vittangisportklubb.se/event/2811/

Sommarkul
Sommarkul arrangeras 18-19 juni för alla 
barn från förskola upp till årskurs 6. Det blir 
två spännande dagar fyllda med lekar, spel, 
aktiviteter och bio.

Järnskrot
Kuusakoski containern är på plats, redo för 
allt ert järnskrot. Lämna i containern och VSK 
får en slant när allt är vägt och tömt. Bra för 
både dig, miljön och föreningen.

https://vittangisportklubb.se/event/2811/


Alla som har grupptränings- eller pluskort i
Vittangi Sportklubb deltar kostnadsfritt på alla 
pass och aktiviteter under veckan. Du som 
har fri friskvård via din arbetsgivare kan 
också delta, vi fakturerar din arbetsgivare för 
ditt deltagande. För alla andra träningssugna 
är kostnaden 50 kr/ per pass (swish eller 
kontant).

Fotbollens dag 
Lördag den 11/6 kl. 15.00 är alla välkomna att 
testa på gå-fotboll. Vi håller till på 
fotbollsplanen.
(Skulle vädret bjuda på ösregn, flyttar vi in i 
Sporthallen)

Aktivitetsparken Vittangi IP

Ungefärlig ritning över Aktivitetsparken.

Arbetet med Aktivitetsparken pågår för fullt. Snart kommer den första delen börja byggas. En

mycket efterlängtad skatepark.

Har du något bra förslag på namn på parken, hör av dig till projektgruppen.

På vår hemsida kan du läsa lite mer om Aktivitetsparken.

Inställda aktiviteter
6 juni loppet Inställdes i år, men vi är tillbaka nästa år igen.

https://vittangisportklubb.se/aktivitetsomradet-vittangi-ip/


Försäljning

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

Just nu säljer vi Sverigelotten, 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.

Vi önskar alla våra medlemmar en trevlig sommar!

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.)

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
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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