Vega Familjedag - Vegaloppet 2022
Tid & Plats:
Lördagen den 24 september kl. 13.00 till 15.30
vid förskolan Alprosen, Rosengården, ingång från Nordenskiölds väg
Vegaloppet!
Lilla Vegaloppet på 650 m startar kl. 13.45, Stora Vegaloppet på 3,4 km startar kl. 14.15
(se karta på nästa sida)
Vegaloppet kostar bara 30 kr/person och alla deltagare får en nummerlapp och medalj.
Så här gör du om din familj vill springa:
1. Gå till http://www.vegavillaforening.se/vegaloppet. Klicka på anmälan och ange en
VUXEN kontaktpersonen för din familj eller grupp (namn och email) samt antalet
personer som vill springa i Lilla respektive Stora Vegaloppet. Vi behöver inte namnet
på alla som ska springa bara till den vuxna kontaktpersonen.
2. Du får direkt ett email med bekräftelse att anmälan är mottagen.
3. Efter ett tag får du ett email om att ni är välkomna med en instruktion om hur du ska
betala inkl. ett unikt OCR nummer som du anger vid betalningen på din Internet
bank.
4. Du får ett kvitto på betalningen via email.
5. På familjedagen anger du ditt namn och får nummerlapparna till alla som ska springa i
din familj/grupp.
Sista anmälningsdag till Vegaloppet är den 22 september men anmäl gärna direkt!

Lotteri, korvgrillning och fika!
Vega FC säljer grillkorv, dricka, fika och godis. Kanske blir det någon överraskning också.

Varmt välkomna!
Vega Villaförening
Vega FC

Stora & Lilla Vegaloppet

Vega Villaförening arbetar med att bevaka vegabornas intressen och att företräda alla som bor i Vega med
omnejd i frågor som rör oss. Det kan till exempel handla om att påverka kommunen, SL, m.fl. i till exempel
byggnadsfrågor, trafikfrågor, trygghetsfrågor, skolor m.m. Vår ambition är även att arrangera trevliga
aktiviteter så som Vega familjedag med Vegaloppet och valborgsmässofirandet i Söderhagen.
Facebook: www.facebook.com/vegavillaforening
hemsida: www.vegavillaforening.se
För att bli ny medlem skicka ett email till vegavillaforening@minaaktiviteter.se med namn och adress.
Vega FC är föreningen med den lokala förankringen i Vega som har höga ambitioner! Vi är en helt ideell
fotbollsförening som bildades 2016 och vi bedriver vår verksamhet utifrån ledorden
Vänner, Engagemang, Gemenskap och Ansvar.

