
 

 

 
Tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund 

Firmaidræt StorKøbenhavn - Nyhedsbrev - 7.februar 2019 
 
Kontoret: 
 
Der kommer ikke nyhedsbrev ud i uge 7. 
 
Kom til Badminton EM for hold 
Besøg Frederiksberg og se nogle af verdens bedste danske og internationale badmintonspillere live 
til EM for hold. Kom helt tæt på stjernerne og oplev Europas 8 stærkeste badmintonnationer dyste 
om titlen som kontinentets bedste d. 13. til 17. februar i Frederiksberghallerne. 
 
Billetter: https://www.ticketmaster.dk/artist/european-mixed-team-championships-2019-
billetter/1005830  
  
Se program: Klik her 
 
Bowling: 
Resultater fra søndagstræf, se mere: Klik her 
Indbydelse til søndagstræf nr. 8 søndag den 10/03, læs mere: Klik her 
 
Dart:  
Opdateret stilling og seeding m.m. se mere: Klik her 
 
Fodbold: 
Fodboldafdelingens seneste nyheder kan findes på afd. hjemmeside: Klik her 
 
Petanque: 
Så er det blevet tid til at komme ud og spille en omgang petanque. Derfor indbyder udvalget til 
fastelavnsstævne lørdag den 09. marts i Rødovre, tilmeld dig: Klik her 
Udvalget indbyder også til Holdturneringen for 2019: Klik her 
Begge indbydelser har en tilmeldingsfrist senest fredag den 1. marts 2019. 
 
 
Tidligere udsendt - stadig aktuel:  
Sportsfiskeri: torsk festival del 2, den 24. februar 2019, læs mere: Klik her 
Bowling: Indbydelse til oldboys/girls mesterskaber lørdag den 02/03, se mere: Klik her 
Sportsfiskeri: Indbydelse til årsmøde torsdag den 14.marts, læs mere: Klik her 
Motionsløb: Indbydelse til årsmødet tirsdag den 16. april, 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. 
Tilmeldingen til Firmaidræt Open er nu åben, tilmeld dig: Klik her 
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Skydning: Pr. 01.01.2018 trådte en ny våbenbekendtgørelse i kraft, der har betydning for alle 
skytteforeninger i Danmark. 
Fra den 01.07.2019 er der krav om, at der SKAL være en skydeleder til stede i forbindelse med al 
skydning på skydebaner i Danmark, og alle skydeledere SKAL bestå en ny, obligatorisk prøve. 
Der er mulighed for at tage denne prøve online eller deltage i et fysisk kursus og tage prøven online 
efterfølgende. Du kan læse mere: Klik her 
 
 
 
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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