Velkommen til Vestbynytt!

Ny bane

En månedlig oppdatering av stort og smått som
skjer i klubben vår:)
Har du ønsker om noe som skulle vært med her?
Send en mail til hilde@vestbyen.no
Neste utgave kommer mot slutten av april, og da
vil vi presentere det nye styret som ble valgt på
årsmøtet.

Det arbeides for fullt med planene om ny 7erbane og nytt banedekke på den eksisterende
banen.
Tor Owe og Mats gjør en iherdig innsats når det
gjelder planlegging og de har hyppig kontakt med
Trondheim Kommune for å få ferdigstilt en
reguleringsplan så vi kan sette i gang.
Målsettingen er at vi kan ha oppstart på
prosjektet i sommer, slik at arbeidet utføres i
fellesferien.

Fotball-Lørdag
Vestbyen Fotball har fått tildelt midler fra
Gjensidigestiftelsen til et prosjekt vi kaller
Fotball-Lørdag.
Vi ønsker å samle barn og ungdom til fri ball-lek
og sosialt samvær på banen på lørdager, og har
fått tildelt midler til utstyr som fotball-tennis mm.
Det vil også bli servering av mat og drikke.
Tanken er at det ikke blir organiserte aktiviteter,
men at det skal være noen voksne på banen som
kan låse utstyr ut og inn, hjelpe til med servering
og som er tilstede på banen.
Vi håper dette blir en super tilleggsaktivitet for
små og store, og at det etterhvert er mange
foreldre som støtter opp om aktiviteten slik at den
kan bli gjennomført:)
Oppstart etter påske – Invitasjon kommer!

Kiosken – oppstart 2. april
Nå blir det kiosk igjen på klubbhuset!
Det er klart for oppstart tirsdag 2. april.
Her blir det salg mat og drikke til små og store:)
Dette er en frivillig innsats fra Kjersti og Heidi,
som vi tror skaper god stemning på banen vår Tusen takk til dere!
Vi håper det etterhvert er flere som vil bidra
kioskvakter fremover – ta kontakt med Kjersti om
dette er noe for deg, eller om noen du kjenner kan
være interessert:)
Åpen kiosk tirsdager 17:00-20:00

Seriekamper i april
Grasrotandelen
Vi er veldig takknemlige for alle dere som har
registrert Vestbyen Fotball som mottaker av
Grasrotandelen!

Damelaget vårt, som har rykket opp til 3. divisjon
denne sesongen, spiller kamp 30. april, og vi
oppfordrer alle som kan til å komme og heie på!
Damer, 3 divisjon:
Tirsdag 30. april kl 20:00 Vestbyen - Strindheim
For andre kamper på banen, se vestbyenfotball.no
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