
   
 

 
 
OKTOBER 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 november. 
 
 

7er banen 
Som dere ser er vi godt i gang med arbeidet på 
den nye 7er-banen. Noen småting dukker som 
alltid opp underveis, men som det ser ut nå har vi 
ferdig bane om ca 3-4 uker. SOM vi gleder oss! 
 
 

Lagsdugnad på BB 
Rema1000 feiret sin NM-seier på Frukt&Grønt 
29/9 og 2 lag fra Vestbyen fikk stille med 
dugnadsinnsats, noe som ga 5.000:- til hver 
lagkasse. Vi fikk gode tilbakemeldinger fra Børge 
og Rema, så her håper vi flere lag vil få 
muligheten fremover. Se bilder fra festen her: 
https://www.facebook.com/rema1000bb/posts/18525
61598223998 (om linken ikke fungerer; lim inn teksten) 
 
 

Klubbdugnader gjennomført! 
2 store klubbdugnader er nå gjennomført og 
takket være iherdig innsats fra noen ildsjeler i 
klubben har vi nå fått gode inntekter som 
uavkortet går til utvikling av det flotte anlegget 
vårt. 
 

Dopapir-dugnad 
Tusen takk til Eirin for vel gjennomført Do-
papirdugnad, og en stor takk til alle medlemmer 
som gjør en stor innsats for klubben vår! 
 

Loppemarked 
Det var stor fest på Vestbybanen 5.+6./10! 

Vi er så utrolig heldige som har Kjersti i klubben, 
som er proff på loppemarked! Nå har hun 
organisert det første loppemarkedet for klubben, 
og håper med dette å vise at dette er et 
gjennomførbart prosjekt som genererer gode 
inntekter. Kjersti lager en mal på hvordan et 
loppemarked fungerer, som skal være et verktøy 
for alle lag i klubben:) 
 
 

Kiosken 
Før høstferien hadde Kjersti og Heidi sin siste dag 
med åpen tirsdags-kiosk. Tusen takk til dere to 
for den frivillige innsatsen dere har lagt inn, og for 
at dere har møtt alle som har tatt turen innom 
med et smil!!! 
Sammen med overskudd fra loppemarkedet 
donerer Kjersti og Heidi hele overskuddet de har 
hatt i kiosken til innkjøp av 
NY RESULTATTAVLE! 
Denne er nå bestilt, og i løpet av ca 4 uker skal 
den være på plass på banen! 
 

 

 
Finale for damelaget! 
Vi har all grunn til å være stolte over damelaget 
vårt! De har spilt seg frem til finale i OBOS-cup 
Damene ønsker seg veldig en stoooor heiagjeng, 
så hjertelig velkommen alle Vestbysupportere til 
finalen mot Steinkjer på: 
 

Abrahallen kunstgress 26/10 kl 18:00 


