
 

 

 
Tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund 

Firmaidræt StorKøbenhavn - Nyhedsbrev - 06. december 2018 
 
Kontoret: 
Udmeldelse skal ske med 1 måneds varsel frem til årsskiftet. 
Kontoret har sidste åbningsdag 21. december og åbner igen torsdag den 3. januar. 
 
Bordtennis: 
Opdateret topliste, se den: Klik her 
 
Bowling: 
Resultater fra Rødovre, samlet stilling og opdateret turneringsprogram, se alt: Klik her 
 
Dart: 
Opdateret seedning og 180er, samt program for 1. division, se mere: Klik her 
 
Fodbold: 
Fodboldafdelingens seneste nyheder kan findes på afd. hjemmeside: Klik her 
 
Håndbold: 
Kom til Nytårsstævne lørdag den 5. januar 2019, online tilmelding: Klik her 
 
Motionsløb: 
Resultater fra opsamlingsløbet, se mere: Klik her 
 
Skydning: 
Resultater fra åbnet stævne 15m, læs mere: Klik her 
 
Tidligere udsendt - stadig aktuel:  
Bowling: Indbydelse til Søndagstræf / Julestæven søndag den 09-12, læs mere: Klik her 
Motionsløb:  løb nr. 532, lørdag den 8. december kl. 10, læs mere: Klik her 
Bowling: Indbydelse til julestævnet den 15.12.18, læs mere: klik her 
Bordtennis: Indbydelse til januar stævnet 2019, læs mere: Klik her 
Badminton: Indbydelse til mini stævne 06.01.2019, læs mere: Klik her 
Sportsfiskeri: Indbydelsen til torsk festival del 1 den 20. januar 2019, læs mere: Klik her 
Svømning: Renoveringen af Hillerødgade Svømmehal trækker yderligere ud, og sidste melding er, 
at den åbner i uge 10, 2019. 
Vi er i den forbindelse blevet tilbudt at forlænge sæsonen til og med juni 2019.  
Svømmeafdelingen er meget interesseret i at vide, om nogen er interesseret i at svømme i 
maj/juni? 
Skriv til Gitte på gittenuuk@Hotmail.com , hvis I ønsker at svømme i den periode. 
Vi vil samtidig henvise til Sundby Badet, hvor der svømmes torsdage fra kl 20. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 

http://www.firmaidraet.dk/
http://www.fskbh.dk/idraet-og-motion/bordtennis/info-fra-afdelingen
http://www.fskbh.dk/idraet-og-motion/bowling/resultater
http://www.fskbh.dk/idraet-og-motion/dart/holdturneringen-2018-2019
http://firmafodbold.dk/vigtig-info/nyheder/
http://www.fskbh.dk/idraet-og-motion/haandbold/haandbold-nytaarsstaevne-2019
http://www.fskbh.dk/media/1195625/motionsloeb-opsamlingsloeb-532o.pdf
http://www.fskbh.dk/idraet-og-motion/skydning/resultater
http://www.fskbh.dk/media/1195407/bowling-soendagstraef-julestaevne-091218.pdf
http://www.fskbh.dk/media/1195405/motionsloeb-indbydelse-loeb-nr-532.pdf
http://www.fskbh.dk/idraet-og-motion/bowling/info-fra-afdelingen
http://www.fskbh.dk/media/1152975/bordtennis-januarstaevnet-2019-indbydelse.pdf
http://www.fskbh.dk/media/1195559/badminton-miniholddoublestaevne-indbydelse-06jan2019.pdf
http://www.fskbh.dk/idraet-og-motion/sportsfiskeri/indbydelser
mailto:gittenuuk@Hotmail.com
http://fskbh.dk/


 

 

 
Firmaidræt StorKøbenhavn 
Tlf.: 33 22 44 44 
E-mail: info@fskbh.dk  
Hjemmeside: http://fskbh.dk - FSKBH på Facebook 
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