
 

 

 
Tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund 

Firmaidræt StorKøbenhavn - Nyhedsbrev - 19. april 2018 
 
Kontoret: 
Kom og være med til at gøre BIKE and RUN 2018 en fantastisk aften, tilmeld dig: Klik her 
Kontoret holder lukket fredag den 11. maj. 
 
Bowling: 
Indbydelse til åbningsstævnet lørdag den 1. september, læs mere: Klik her 
Tilmeldingsskema til holdpokalturneringen, læs mere: Klik her 
Licensskema til enkeltmedlemmer, se mere: Klik her 
Startlister klar til afslutningsstævnet, læs mere: Klik her  
Resultater fra søndagstræf nr. 9, læs mere: Klik her 
 
Fodbold: 
Fodboldafdelingens seneste nyheder kan findes på afd. hjemmeside: Klik her 
 
Motionsløb: 
Indbydelse til løb nr. 525 onsdag den  16. maj, læs mere: Klik her 
Resultater fra løb nr. 524, læs mere: Klik her 
 
Pickleball: 
Kom til prøvetræning hver lørdag , læs mere: Klik her 
 
 
Tidligere udsendt - stadig aktuel: 
Skydning:  Indbydelse til 50m og 200m 2018, læs mere: Klik her 
Bowling: Så er indbydelsen klar til årsmødet mandag den 23. april, læs mere: Klik her 
Sportsfiskeri: Indbydelse til  horn og fladfisk torsdag den 3. maj, se mere: Klik her 
Håndbold: Indbydelse til årsmødet 2018 torsdag den 3. maj, læs mere: Klik her 
Bordtennis: Indbydelse til årsmødet torsdag den 3. maj, læs mere: Klik her 
Bowling: Indbydelse til afslutningsstævnet lørdag den 5. maj 2018, læs mere: Klik her 
Billard: Indbydelse til årsmødet mandag den 14. maj, læs mere: Klik her 
Skydning: Indbydelse til årsmødet mandag den 14. maj, læs mere: Klik her 
Badminton: Årsmødet mandag den 14. maj, samt ændringsforslag, læs det: Klik her 
Gokart:  Støt kampen mod kræft - kom og kør Race mod kræft 22. maj, læs mere: Klik her 
Motionsløb: Kom til årsmøde tirsdag den 29. maj i Valby, læs mere: Klik her 
Firmaidræt Open 2018: Så er det muligt at tilmelde sig til– SKAL I MED?: Klik her 
Nu har du igen mulighed for at tage gratis idrætskurser i Region Hovedstaden, læs mere om kurserne 

og tilmeld dig: Klik her 
Svømning: Hillerødgade svømmehal lukket til primo juni 2018 - Der henvises til Sundby Badet, hvor 

der kan svømmes om torsdagen fra kl 20-21.30 

FSKBH: ECSG 2019 i Salzburg Bulletin 1, læs ,mere: Klik her 
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Med venlig hilsen 
 
Firmaidræt StorKøbenhavn 
Tlf.: 33 22 44 44 
E-mail: info@fskbh.dk  
Hjemmeside: http://fskbh.dk - FSKBH på Facebook 
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