
   
 

 
 
SEPTEMBER 2019   webansvarlig: hilde@vestbyen.no  

Velkommen til Vestbynytt! 
Har du ønsker om noe som skulle vært med her? 
Send en mail til hilde@vestbyen.no 
Neste utgave kommer i begynnelsen av oktober. 
 
 
 

Vestbydagen avlyst 
Med bygging av ny 7er bane og mange andre 
prosjekter så har vi i styret besluttet at i år så 
avlyses Vestbydagen og erstattes av en flott 
åpningsfest når den nye fine 7erbanen er klar. 
Dato er enda ikke satt – mer info kommer. 
 
 
 

Frivillige til  Fotball-Lørdag 
Vi ser at Fotball-Lørdag har vært et veldig 
positivt tiltak, og har fått mange barn og unge til 
å samles på banen lørdag formiddag, men vi 
mangler voksne som kan hjelpe til å 
gjennomføre i høst. 
For å kunne fortsette med Fotball-Lørdag 
trenger vi frivillige som kan avse en 
finværslørdag eller to fremover. 
Arbeidsoppgavene er ganske enkle da det ikke 
er organiserte aktiviteter og alt av mat og drikke 
allerede er innkjøpt: 

- Ta frem fotball-utstyr 
- Ta ut frukt, saft og kaffe 
- Være tilstede 
- Rydde bort 

Arrangementet varer fra 12-14 og beregnet tid på 
banen blir ca 3 timer. Det er dessuten 
kjempehyggelig å være med på! 
Kontaktperson: mats@vestbyen.no 
 
 

Nytt lysanlegg 
Det nye.lysanlegget er nå på plass, og det er et 
mer miljøvennlig og topp moderne LED-
lysanlegg vi har fått på banen vår. 
Det er kun kampbelysning som er i bruk enn så 
lenge. Armaturene skal justeres noe for enda 
tettere lys på banen, og det vil være mulighet for 
ulike innstillinger som f.eks. å ha lys på en 
banehalvdel for å gjøre lyset mer effektivt.  
 
 

Dopapir-dugnad 
Vi er godt i gang med årets dopapir-dugnad, og 
dato for utlevering er satt til 25. september. 
Dopapir-dugnaden er utrolig viktig for 
utviklingen av klubb og anlegg og med 
muligheten for tørkepapir i tillegg så håper vi at 
mange får solgt flotte mengderJ 

 
 
 

Loppis 5.-6. oktober 
Vi er så heldige som har superengasjerte Kjersti 
i klubben! 5.-6. oktober arrangerer hun et stort 
loppemarked på klubbhuset til inntekt for 
klubben år.  
Kjerst tar gjerne i mot flere lopper!  
Ta kontakt med Kjersti på 
kjersti.tingstad.skjevik@stolav.no for mer info 
vedr avlevering. 


