
   
 

 
 
MAI 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 mot slutten av mai. 
 
 

Årets banedugnad 
blir 7. mai med oppstart kl 17:00. Mer info 
kommer. 
 
 

Vår første Fotball-Lørdag 
 

 
 

Lørdag 27/4 arrangerte vi først Fotball-Lørdag!  
Været var knall, og det samme var oppmøtet!	
Vi gjentar sukssesen lørdager fremover når været 
ser greit ut - følg med hjemmesidene og 
Facebooksidene til Vestbyen Fotball for 
oppdateringer:) 
 
 

Nytt styre + klubbroller 
Det nye styret er nå på plass sammen med 
fordeling av rollene i klubben, og vi hadde håpet å 
kunne komme med en presentasjon med bilder til 
denne utgaven av Vestbynytt, men tiden gikk 
dessverre litt for fort. 
Foreløpig finner dere en oversikt på vestbyen.no. 
Neste Vestbynytt har vi forhåpentligvis 
presentasjonen klar:) 

Fotball+Frivillighet=Sant 

Alle idrettslag i Norge er helt avhengig av frivillig-
innsatsen, og i Vestbyen har vi en fantastisk 
gjeng som står på med dugnadsinnsats og 
lidenskap i alle ledd; Fra styreleder, styret, 
kasserer og baneansvarlig, til trenere, lagledere 
og resten av støtteapparatet i lagene. Det er en 
stor innsats som gjøres for at barn og ungdom 
skal ha et bra tilbud! 
Men vi trenger alltid flere! Kjenner du at det er 
noe du kan bidra med - lite eller stort? Da vil vi 
gjerne høre fra deg:) 
 

Noe av det vi trenger flere frivillige til: 
 

Kiosken 
Kjersti og Heidi er de to ildsjelene som driver den 
populære kiosken på tirsdager, og vi ser at 
mange ønsker seg kiosk flere dager – det hadde 
jo vært veldig bra om vi kunne få gjennomført 
dette! Om noen har forslag til hvordan vi kan få 
gjennomført en turnus med åpen kiosk eller kan 
tenke seg å hjelpe til – send en mail til Kjersti 
Kjersti.Tingstad.Skjevik@stolav.no. 
 
Fotball-Lørdag 
Her 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: hilde@vestbyen.no 


