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Beretning 2018 

Indledning 

FSKBHs årsberetning er som altid et tilbageblik på de aktiviteter og begivenheder, 
som efter bestyrelsens og afdelingernes vurdering, har været de vigtigste og mest 
markante i løbet af det forgangne år. 

 
Medlemsmæssigt blev 2018 atter et år, hvor vi desværre havde en mindre tilbagegang på 
godt 1.600 medlemmer, så vi nu er nede på 61.573. Heraf er knap 6.000 erhvervsskole-
elever. Vi besluttede allerede sidste år – på grund af flere års nedgang – at få hjælp fra 
Dansk Firmaidrætsforbunds konsulenter. Vi fik iværksat en Inspirationsdag for bestyrelsen 
med vores nye konsulent Rikke Line. Efterfølgende afholdt vi en udvidet Inspirationsdag, 
hvor der udover bestyrelsen også var inviteret udvalgsformænd – eller en stedfortræder 
fra udvalget, idet vi fandt det vigtigt, at alle var repræsenteret. Her kom mange ideer på 
bordet – og temaet var overordnet ’Hvordan får vi flere medlemmer’? Det er en meget 
spændende proces – og kræver meget arbejde og energi af os alle – hvilket vi også er klar 
til! 
 
I det forløbne år har bestyrelsen været uændret og ser således ud: Jeanette Thornberg 
(formand), Michael Kofoed (næstformand), Palle Lindstrøm (økonomiansvarlig) samt be-
styrelsesmedlemmerne Kim Christiansen, John Vinding Petersen, Gitte Nielsen og Mari-
Ann Egeskov Madsen. Vi har afholdt 8 bestyrelsesmøder, hvor der til næsten alle møder 
har været inviteret gæster. Vi har haft besøg af udvalgene for billard og bordtennis. Vi har 
haft inviteret andre udvalg, men det er endnu ikke lykkes at finde en dato. Bestyrelsen 
finder stadig disse møder med udvalgene utrolig vigtige, og det er også blevet taget godt 
imod af udvalgene. Vi har tænkt os at fortsætte disse møder, da der hurtigt kommer til at 
gå to år i mellem. 
 

Som altid har vi afholdt Bike & Run i Rødovre, og som noget nyt var vejret noget 
bedre end vanligt, hvilket var ganske dejligt at prøve. Igen i år også en lille nedgang 
i antal hold. Bestyrelsen tror stadig meget på konceptet, da vi mener det er her, alle 
kan være med. Vi håber, at vi i 2019 kan tiltrække flere hold, hvor vi vil promovere 
det bedre – bl.a. med en stand på Copenhagen Bike Show samt nedsættelse af et 
markedsføringsudvalg specifikt på Bike & Run. Lad mig samtidig understrege, at 
uden vores mange frivillige hjælpere, vil det overhovedet ikke være muligt at gen-

nemføre dette store arrangement😊 

 

Forhåbentlig giver denne beretning suppleret med den mundtlige på selve repræ-
sentantskabsmødet vores klubrepræsentanter og enkeltmedlemmer et godt og so-
lidt indblik i foreningens samlede aktiviteter, således vi på repræsentantskabsmødet 
kan få nogle livlige og inspirerende drøftelser om den københavnske firmaidræts 
fremtid. Vi hører meget gerne på jeres idéer og forslag til, hvor FSKBH kan gøre det 
endnu bedre, og hvad synes I, vi skal fokusere på det kommende år. 
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Dansk Firmaidrætsforbund  

Firmaidræt StorKøbenhavn hører naturligvis fortsat til under Dansk Firmaidrætsfor-
bund – i daglig tale kaldet Firmaidrætten.  
 
Medlemstallet for 2018 i Dansk Firmaidrætsforbund var 382.877, hvilket er en 
fremgang på knap 10%, og en stigning på 34.685 medlemmer. Derudover har 
120.589 deltaget ved forbundets events – så i alt har 503.466 været aktive. 
 
Forbundskonsulent Sannie Kalkerup har i en lang årrække været vores forenings-
konsulent. Hun har altid været klar til at hjælpe med evt. problemstillinger. I forbin-
delse med vedtagelsen af en ny forbundsstrategi, er der lavet en omstrukturering 
for at styrke firmaidrætsforeningerne. Der er ansat flere udviklingskonsulenter, hvil-
ket betyder færre antal foreninger pr. konsulent. Rikke Line Klockars-Jensen er i 
den anledning blevet ny udviklingskonsulent i København. Da Sannie således stop-
per i FSKBH, vil vi gerne her sige stor tak til Sannie Kalkerup for hendes arbejde 
med foreningen gennem årene. Sannie fortsætter med foreningerne i Sjælland Midt 
og Vest.  
 
Dansk Firmaidrætsforbund har som nævnt vedtaget en ny strategi 2022 – ”Et sjove-
re Danmark i bevægelse”, hvor fokus vil være på ”to indsatsområder og et magisk 
potentiale” – nemlig en styrkelse af den lokale firmaidræt samt kollegamotion på 
flere arbejdspladser. Derimellem ligger det magiske potentiale, som er nye former 
for relationer, samarbejder og partnerskaber. Ingen tvivl om, at strategien får stor 
betydning for foreningen, og bestyrelsen vil derfor kigge nøje på vores muligheder.  
 

FSKBH har stadig repræsentanter i Dansk Firmaidrætsforbund. Jeanette Thornberg 
er medlem af Styrelsen, og Mette Jul i fokusgruppen for F-CMS. 

Dansk Firmaidrætsforbunds medlemsregistrering 

I januar 2018 skulle FSKBH igen bruge den fælles medlemsregistrering. Det gav 
også denne gang anledning til lidt udfordringer, fordi en del af vores klubber også 
er medlem af DGI eller et af DIF’s specialforbund, hvortil deres medlemstal skulle 
indberette via portalen www.medlemstal.dk. til det Centrale Forenings Register. 

Nogle klubber undrede sig over, at indberetningen af medlemstal til FSKBH ikke 
skulle ske via portalen medlemstal. Imidlertid har Dansk Firmaidrætsforbund beslut-
tet, at kun de ca. 80 foreninger – heriblandt FSKBH – kan indberette medlemstal 
via portalen. Derfor skal FSKBHs klubber fortsat indberette direkte til vores kontor, 
der varetager den samlede indberetning af FSKBHs samlede medlemstal til for-
bundet. 

 

. 

 

http://www.medlemstal.dk/
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Medlemsstatistik  

Selv om vores klubber bliver rykket for den årlige medlemsindberetning, er der des-
værre stadig klubber der ikke er gode til at få klaret opgaven. Og det selv om mang-

lende eller for sen indberetning koster klubben et gebyr på 400 kr. Husk, at det 

årlige medlemstal danner grundlaget for det tilskud, som vi får udloddet fra 

Dansk Firmaidrætsforbund. 

Klubindberetningerne pr. 1. januar 2019 viste et samlet aktivitetsmedlemstal på 
61.573 fordelt på ca. 330 medlemsklubber, hvilket betyder, at vi i 2017 har haft en 
nedgang på næsten 1.600 aktivitetsmedlemmer og en nedgang på 10 klubber.  

 

Økonomi 

Driftsregnskab: 
 
Det samlede regnskab udviser et overskud på 45.896,62 kr. 
Budgetteret underskud 117.996 kr. Dette beløb afviger fra budgettal i det udsendte 
regnskab, idet der i nedenstående tal er korrigeret for budgetfejl som orienteret un-
der budgetfremlæggelsen på repræsentantskabsmødet i 2018. Der er således i ne-
denstående bemærkninger indarbejdet et forøget budget til aktivitetskontingent fra 
DFIF på 120.000 kr. 
Det vil sige en samlet afvigelse på 163.852,62 kr. - til den gode side. 
 
 

Negative tal (-) er indtægter Budget Regnskab Afvigelse 

Idrætsafdelinger samlet set – overskud -21.004 -58.430,02 -37.426,02 

Kontor 147.500 132.966,65 -14.533,35 

Administration og bestyrelse -8.540 -94.548,25 -86.008,25 

Renter og udbytte 0 -25.885,00 -25.885,00 

Resultat i alt 117.956 -45.896,62 -163.852,62 

Afdelingernes bidrag til administration er i 
regnskabet indarbejdet med 

 
-104.040 

 
-98.455,35 

 
5.584,65 

 

 

Administration og bestyrelse - De samlede budgetrammer til udgifter og indtæg-
ter er overholdt, idet der fremkommer en mindreudgift/merindtægt på ialt 86.008,25 
kr. Dette skyldes i hovedtræk: 

 Enkeltstående aktiviteter (Messe i Forum) giver overskud 21.598,80 kr. 

 Grundkontingent giver ca. 14.000 kr. mindre end budgetteret 

 Kvartalstilskud fra DFIF giver ca. 2.000 kr. mere end det korrigerede budget 

 Kontorhjælpstilskud giver merindtægt på ca. 4.000 kr. 

 Øvrige tilskud giver en merindtægt på ca. 10.000 kr., hvilket skyldes øre-

mærkede tilskud fra DFIF i forbindelse med vores foreningsudviklingsproces, 

der blev igangsat sommeren 2018. 



 

Firmaidræt StorKøbenhavn - Tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund samt De Danske Skytteforeninger 
Knuthenborgvej 24 - 2500 Valby - Tlf.: 33 22 44 44 - www.fskbh.dk – info@fskbh.dk  

 

 

 Opkrævningsgebyr giver ca. 2.500 kr. mere end budget 

 Til interne og eksterne møder er anvendt ca. 7.500 kr. mindre end budget 

 Til løn og lønomkostninger er anvendt ca. 12.000 kr. mindre end budget.  

 Til arrangementer som Frivillig fredag og Nytårskuren er anvendt ca. 8.000 

kr. mindre end forventet, hvilket skyldes vigende deltagerantal 

 Til kørsel er anvendt ca. 8.000 kr. mindre end budget 

 Udgifter til kontingenter viser en mindre udgift på 7.000 kr., der skyldes at 

Idrætsforum København i løbet af året er nedlagt i den oprindelige struktur. 

Som følge heraf betales fremover ikke kontingent. 

 Under posten "Diverse udgifter" er bogført en ubudgetteret udgift på 8.000 

kr., som skyldes konsulenthonorar til byggesagkyndig, idet det på repræsen-

tantskabsmødet 2018 blev besluttet, at der skulle foretages en gennemgang 

af KFIU-hallen med henblik på eventuel fusion og FSKBHs overtagelse af 

driften. 

 Udbytte af værdipapirer har givet en indtægt på 25.885 kr. som ikke var bud-

getteret. 

 
 

Udvalgenes administrationsbidrag er i 2018 afregnet med 5% af stævneindtæg-
terne. Posten viser i regnskabet en indtægt på ca. 98.500 kr., eller ca. 6.000 kr. 
mindre end budgetteret, hvilket skyldes lavere stævneindtægter.  
 
 

Udviklingen i medlemskontingent og kvartalsudlodning fra DFIF har som be-
skrevet ved tidligere regnskabsaflæggelser medført et stort fald i indtægterne. Kvar-
talsudlodninger fra DFIF er en fast budgetteret pulje i DFIF, som fordeles mellem 
firmaidrætsforeningerne i forhold til antal aktivitetsmedlemmer. Efter tidligere års 
store fald, er FSKBHs indtægt stabiliseret omkring ca. 700.000 kr. Grundkontingen-
ter, som er klubbernes kontingent til FSKBH, viser en faldende tendens. I regnskab 
2018 er der således indgået ca. 30.000 kr. mindre end det foregående år.  
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Disse fald i indtægterne har 
siden 2010 bevirket, at regn-
skabets hovedpost Administra-
tion og bestyrelse, der er for-
eningens fællesudgifter, i 
samme periode er gået fra at 
udvise et overskud til at udgøre 
et stigende underskud.  
Som følge heraf har bestyrel-
sen de seneste år haft stort 
fokus på de administrative ud-
gifter, for at nedbringe admini-
strationsudgifterne. Arbejdet 

har resulteret i, at der fra regn-
skab 2017 har været et lille 
overskud på fællesudgifter og -
indtægter. En væsentlig grund 
hertil er, at omlægning af ar-
bejdsfunktionerne har givet 
besparelser på personaleom-
kostningerne. Samtidig er en 
række kontrakter og admini-
strative rutiner blevet gennem-
gået og ændret.  
Når der fortsat arbejdes med et 
underskud i fællesudgifterne, 
skyldes det lokaludgifter til kon-

tor, som netto udgør en udgift på ca. 133.000 kr. i 2018. 
 

 

Idrætsafdelinger under ét - resulterer i 2018 et overskud på 58.430,02 kr. mod et 
budgetteret overskud på 21.004 kr.  
 
Udvalgenes samlede regnskabsresultat og budget 2014-2018: 
 

Under hovedposten "Idrætsafdelinger" 
er enkeltstående aktiviteter som Bike & 
Run, Erhvervsskoler m.fl. optaget. Dis-
se enkeltstående aktiviteter er fra regn-
skab 2014 overført fra posten admini-
stration og bestyrelse til idrætsområdet. 
 
Udvalgenes dispositionsret ligger in-
denfor en vedtaget udgiftsramme. In-
denfor denne ramme kan udvalget di-
sponere, således, at rammen forventes  
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overholdt og ikke de enkelte budgetposter. Eventuelle hensættelser skal indarbej-
des i udvalgets budget og hensættelser kan kun ske til specifikke formål.  
 
De enkelte udvalgs regnskabsresultat vises i efterfølgende tabel. Tre udvalg (Bow-
ling, Fodbold og Lystfiskeri) skiller sig ud, idet de mod det besluttede præsenterer 
et underskud, hvilket ikke er acceptabelt.  
 
 
De enkelte udvalgs regnskabsresultater (negative tal - er overskud): 
 
 
Idrætsafdelinger: 2014 2015 2016 2017 2018

Aerobic 1.883 0 0

Atletik -2.835 -5.679 -93

Gokart -3 0 1.180 -6.046 -4.380

Badminton -5.909 -936 7.704 2.704 -16.754

Bike & Run -11.953 -6.048 -3.145 -6.369 -9.090

Billard -62.108 -31.473 -24.931 -16.105 -16.243

Bordtennis -627 -3.362 -6.326 -559 -415

Bowling -13.917 -11.475 -16.708 -19.597 10.000

Dart -717 -1.477 -1.597 -4.023 -1.554

Fodbold (7-mands) -35.657 -49.183 -23.328 -17.839 14.051

Fodbold Nord -27.983 -11.848 -3.123 292 297

Håndbold (vinter) 23.609 -5.966 -8.378 -7.783 -3.922

Senioridræt -785 -497 0 0

Lystfiskeri -1.752 -954 -2.116 1.745 4.761

Motionsløb -1.050 0 0 -2.647 -3.861

Petanque -636 -6.346 -3.536 -1.246 -2.025

Skydning 10.472 8.309 4.745 -2.604 -220

Squash 0 0 0 0

Svømning -2.552 -4.737 1.064 -4.517 -7.245

Tennis 1.063 7.503 -3.704 -2.269 -5.700

Erhvervsskoler -30.516 -17.612 -12.680 -13.872 -15.830

Adventure -3.048 0 0

Firmaidreæt Open 13.385 0

Pickleball 0 0 2.500 -300

I alt idrætsudvalg -165.021 -128.396 -94.972 -98.235 -58.430  
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Status: 
 

Aktiver: 

 31/12-2018 31/12-2017 

Likvide beholdninger 672.291,49 713.982,75 

Værdipapirer 3.712.118,28 3.824.523,20 

Varelagre 16.009,02 7.798,99 

Tilgodehavender 399.471,23 357.524,10 

Aktiver i alt 4.799.890,02 4.903.829,04 

 

 

Passiver: 

Kortfristet gæld 416.107,76 453.538,48 

Egenkapital 4.383.782,26 4.450.290,56 

Passiver i alt 4.799.890,02 4.903.829,04 

 
Under passiver er der registreret hensættelser for udvalgene således: 
 

Fodboldudvalget til tilskud ESCG 49.718,31 

Billardudvalget til nye billardborde 10.000,00 

Gokartudvalget til markedsføringstiltag 1.000,00 

 

Bike & Run Stafetten  

FSKBH afholder heldigvis B&R stafet igen i år, og det sker mandag den 03. juni 

2019. Selvom vi også i 2018, gik ned på tilmeldte hold, giver vi det atter et forsøg 

på at få flere til at tilmelde sig. De som kommer roser dagen, og ønsker at vi skal 

fortsætte. Vi har prøvet at gøre mål-pladsen hyggelig med musik og små boder 

med løbetøj m.m. og vi har også bestilt godt vejr Så vi tror på flere hold i år. 

Vores lokale hovedsponsor – Pro-Safe har sagt ja til at være med på holdet igen og 

det er vi meget glade for. Stor tak til Pro-Safe, som stiller med 2-3 mand til at hjæl-

pe på dagen, samt en trailer som vi bruger til speakeren. 

Bike and Run har altid de bedste hjælpere og en STOR tak til alle jer. Vi håber I 

igen i år har lyst til at stille op til Bike and Run.  

Hvis I kender nogle som har lyst til at tilmelde et hold, så kan vi love, at det bliver en 

hyggelig dag/aften med løb, cykling og socialt samvær.  

 

Erhvervs- og produktionsskolerne 

Det normale indefodboldstævne ES-cup som ligger i januar, blev aflyst grundet for 

meget ballade blandt eleverne. Det bliver taget op til overvejelse i 2020.  
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I marts blev der afholdt et fantastisk høvdingebold/floorballstævne og det var en 

super dag i Valby hallen. Der var 20 hold tilmeldt og de havde en rigtig sjov dag. 1. 

og 2. pladsen kom til et nationalt finalestævne i Fredericia.  

Udendørs ES-Cup i september 2018 startede med at være en stor succes. Alle 

hyggede sig og det skulle blive en god dag. Men under en af finalerne opstod der 

stor tumult og der blev ballade. Politiet kom og 2 anholdelser blev foretaget. Dette 

har medført, at der ikke bliver afholdt udendørs ES-Cup i 2019.  

Vi vil godt stå til rådighed med bookning af baner m.m. men vil ikke tage ansvaret 

på dagen. 

I rundbold var der dog stor succes igen i år og alle havde en super dag.   

 

Firmaidræt Open 

I 2018 blev der afholdt Firmaidræt Open i Aarhus den 1.-3. juni. Et fantastisk stæv-
ne – og fantastisk vejr - med 1.245 deltagere, som havde en forrygende god week-
end med masser af idræt og socialt samvær. Aftenfesten med 400 deltagere var 
ligeså forrygende god som aktiviteterne. 

Jeg var rundt og besøge flere af aktiviteterne, og overalt hvor jeg kom frem, var der 
bare glade deltagere – det var dejligt at opleve. Der har jo været en rimelig stor 
nedgang til Firmaidræt Open de senere år, så at afholde det i Aarhus – som er 
nemt at komme til for de fleste – var måske dét der skulle til. 

 

I 2019 afholdes Firmaidræt Open igen i Aarhus den 24.-26. maj, og indtil nu er der 
allerede tilmeldt 915 deltagere. Hvis I også vil med og have mulighed for at dyste i 
én af de 10 forskellige aktiviteter, er tilmeldingsfristen den 1. maj 2019. Jeg håber 
at møde mange af jer. 

 

Landsdel Øst og Region Hovedstaden 

Strukturen er fastsat i Dansk Firmaidrætsforbunds vedtægter. Der er ikke tillagt be-
slutningskompetencer til de to organer, idet formålet med de to organer først og 
fremmest at give medlemsforeningerne mulighed for sparring, gensidig inspiration 
og erfaringsudveksling. 

Landsdel Øst holder som regel et årligt møde, hvor hver forening har mulighed for 
at deltage med maks. fem personer. I Region Hovedstaden holdes møde efter be-
hov – et til to om året – hvor de tilknyttede firmaidrætsforeninger har en fast repræ-
sentant samt mulighed for at møde med yderligere en person til møderne. FSKBHs 
faste repræsentant i Region Hovedstaden er Gitte Nielsen.  
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Fra forbundets side er det nu Rikke Line Klockars Jensen, som er tilknyttet Lands-
del Øst og Region Hovedstaden som udviklingskonsulent. Hendes opgave er bl.a. 
at vejlede og hjælpe med udvikling, organisationsopgaver, uddannelse og forholdet 
til offentlige myndigheder og samarbejdspartnere.  

 

European Company Sport Games 

European Company Sport Games (ECSG) afvikles hvert år skiftevis med vinterfe-
stival i lige år og sommerfestival i ulige år.  

I 2019 er Salzburg vært for European Company Sports Game, og fra Danmark del-
tager 200. 

Frederikshavn havde søgt om værtskab for sommerfestival i 2023 i samarbejde 
med Dansk Firmaidrætsforbund og Sport Event Danmark. Desværre blev det ikke 
Frederikshavn, som fik værtskabet, men Bordeaux. 

 

Frivillig fredag  

Frivillig Fredag – var som altid en fantastisk dag/aften, som vi er glade for at fast-

holde.  I år foregik det i Kongens Have, hvor der blev dystet i flere aktiviteter og ef-

terfølgende middag på Mad Klubben. FSKBH finder det meget vigtigt, at fastholder 

denne dag, som tak til alle vores frivillige - både i udvalgene og til hjælperne fra Bi-

ke and Run. FSKBH sætter stor pris på alle, og derfor at det skønt at kunne invitere 

til denne dag. Alle frivillige kan igen i år sætte stort kryds i kalenderen fredag den 

27. september 2019, hvor vi igen finder på noget hyggeligt 

 

Mærkedage 

Poul-Erik Oppelstrup fra KFS havde inviteret til sit 50-års jubilæum, og naturligvis 

var FSKBH repræsenteret med et par flasker god vin. En hyggelig dag hvor rigtig 

mange var mødt op for at fejre Poul-Erik. 

 

www.fskbh.dk  
 
Overskriften er selvfølgelig adressen på Firmaidræt StorKøbenhavns hjemmeside. 
Hjemmesiden har været i luften fra foreningens første dag i 2010, og siden etable-
ringen er der til stadighed arbejdet på at gøre den bedre og mere brugervenlig.  
Fra starten af februar 2017 skiftede FSKBH til en nyt layout på hjemmesiden. Der 
arbejdes løbende på at forbedre hjemmesiden. Sammen med det ugentlige ny-
hedsbrev (se næste afsnit) udgør hjemmesiden FSKBHs primære kommunikations-
kanal til klubberne og deres medlemmer. Samtidig skal hjemmesiden virke som god  
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PR for firmaidrætten og dermed være med til at skabe interesse for firmaidrætten 
og med til at skaffe os nye medlemmer.  

 

Nyhedsbrev – den ugentlige medlemsinformation  
 
Næsten hver torsdag sendes det ugentlige Nyhedsbrev pr. e-mail til vores med-
lemsklubber og andre interesserede. I Nyhedsbrevet informerer vi i kort form om 
stort og småt inden for firmaidrætten. 
Nyhedsbrevet er først og fremmest tænkt som en appetitvækker med relevante 
links til indbydelser, resultater, stillinger mv., hvilket giver os mulighed for  
• På en side – måske to - at give læserne et hurtigt overblik over alle aktuelle em-
ner,  
• Enkel og alligevel fyldig information, der kun fylder få kilobytes (KB),  
• Hurtig videreformidling for vores klubber til deres kontaktpersoner eller alle med-
lemmer. 
Og vi håber selvfølge at modtagerne af nyhedsbrevet deler det med deres kollega-
er. 
.  

 

FSKBHs kontor og administration  
 
Siden etableringen af FSKBH i 2010 har vores administration haft hjemsted i KFIU-
Hallen, hvor vi har lejet kontorlokaler af foreningen KFIU, der ejer anlægget. Til ser 
vicering af vores medlemsklubber og idrætsafdelinger har FSKBH ansat medarbej-
dere i administrationen.  
Henrik Lindby er forretningsfører og dermed daglig leder af administrationen, lige-
som han varetager de daglige økonomiopgaver. Mette Jul er intern konsulent, og 
hendes primære opgaver er hjemmesiden og nyhedsbrevet. Desuden står Mette for 
større idræts- og udviklingsopgaver, fx Bike & Run, samt erhvervsskolerne. 
Niels Bogø og tager sig primært af de administrative opgaver for KFIU’ idrætsanlæg 
og Stævneplanner. 
 

 

KFIUs idrætsanlæg i Valby  
 
Foreningen KFIUs idrætsanlæg i Valby omfatter tre udendørs tennisbaner og en hal 
med fire badmintonbaner med tilhørende omklædningsfaciliteter.  
Foreningen KFIU har ansat en deltids medarbejder, som efter 12 år valgte pludse-
ligt at stoppe med meget kort varsel. Der blev lavet en midlertidig løsning med et 
rengøringsfirma, og nu er der igen ansat person(er) til at stå for alle de praktiske 
løsninger og opgaver på anlægget. FSKBHs administration løser ifølge en aftale 
med KFIU de administrative opgaver, der er forbundet med idrætsanlæggets dagli-
ge drift. Et nyt tiltag i løbet af det sidste år er, at det er blevet muligt at booke bad-
mintonbaner online, og dette er nu også muligt at gøre for tennisbanerne. Online-
bookningen af badmintonbanerne har i 2018 givet næsten 150.000, -. 
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Både medlemsklubber, enkeltmedlemmer og andre, der er interesseret i at leje 
badminton- eller tennisbaner på idrætsanlægget i Valby, er meget velkomne til at 
kontakte FSKBHs kontor for at få nærmere oplysninger om mulighederne. 

 

Københavns Kommunes idrætsfaciliteter 

En meget stor del af vores aktiviteter afvikles i Københavns Kommunes idrætsfacili-
teter (fodboldbaner, idrætshaller, svømmehaller, petanquebaner mv.). De faciliteter, 
om vores afdelinger får stillet til rådighed, er i det store hele tilfredsstillende.  

Ifølge folkeoplysningsloven kan kommunerne opkræve gebyr af brugerne, ligesom 
det er lovligt, at fastsættes gebyret således, at børn og unge sikres bedre vilkår end 
voksne. Men efter vores opfattelse er det ulovligt, hvis en ny gebyrmodel lægger op 
til forskelsbehandling mellem rene voksenforeninger og de voksne medlemmer af 
foreninger, der både har tilbud til børn og voksne. 
 
I sidste års mundtlige beretning blev det nævnt, at gebyrer for brug af Københavns 
Kommunes idrætsfaciliteter atter var på tale, men at der trods alt var lagt op til en 
retfærdig og rimelig løsning, hvor alle foreninger og brugere skal betale gebyr. Det 
omtalte forslag blev vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation som en del af 
budget 2019 og med ikrafttræden den 1. juli 2019. 
Konkrete eksempler på gebyrberegninger for nogle foreninger fik politikerne imidler-
tid først forelagt efter budgetvedtagelsen, og de eksempler fik dem på andre tanker, 
hvilket betød, at Kultur- og Fritidsudvalget i december 2018 har nedsat en lille ar-
bejdsgruppe, der skal se på nye gebyrmodeller, hvor børneforeninger fritages for 
gebyr eller i hvert fald få gebyret væsentligt reduceret.  
 
I vil høre meget mere om gebyrsagen på repræsentantskabsmødet! 
 

Idrætsforum København 

Idrætsforum København arbejder politisk for at sikre de bedste betingelser og ud-

viklingsmuligheder for den organiserede idræt i København, og er et samlet talerør 

til Københavns Kommune. Derudover indbyder Idrætsforum København ligeledes til 

konferencer, debat med kulturpolitikere samt temamøder. 

På et møde i efteråret blev IFK informeret om, at DIF fra den 1. januar 2019 selv 
ønskede at overtage ansvaret for interessevaretagelsen og den fulde finansiering.  
DIF ønsker at overtage ansvaret for IFK, som skal forblive den samlende organisa-
tion for idrætten i København i et tæt samarbejde med DGI Storkøbenhavn. 
Det nye IFK vil bestå af en styregruppe på 5 personer. Dertil vil komme arbejds-
grupper, hvor vi ønsker at være repræsenteret relateret til firmaidrætten – arbejds-
pladser og ungdomsuddannelser.  
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Afslutning  

Dette var en gennemgang af, hvad bestyrelsen har valgt at berette om på det over-
ordnede plan fra den forgangne sæson. Det er dog ikke ensbetydende med, at der 
ikke kan drøftes andre emner, men beretningen er således hermed lagt ud til debat 
blandt vores medlemmer. 

Helt som vi plejer har vi placeret afsnittet med beretninger fra vores idrætsafdelin-
ger som et appendiks til beretningen, så fortsæt endelig læsningen. 

I år skal der – som altid - lyde en meget stor og varm tak til Rødovre Kommune for 
deres velvilje og engagement til Bike & Run Stafetten i juni. Et arrangement som er 
et stort samarbejde mellem FSKBH og Rødovre Kommune, og som fungerede for-
trinligt – takket være Rødovre Kommunes positive indsats. 

 

Sidst - og ikke mindst – skal der lyde en kæmpe tak til alle jer, som i det forløbne år 
har ydet en frivillig arbejdsindsats til gavn og glæde for Firmaidræt StorKøbenhavn. 
Uanset om jeres indsats er ydet som leder i en af vores klubber, udvalgsmedlem i 
en vores idrætsaktiviteter eller som hjælper ved vores arrangementer, er den af 
uvurderlig betydning for FSKBHs fortsatte eksistens. Det er ikke mindst jeres fortje-
neste, at Firmaidræt StorKøbenhavn er og fortsat vil være en spændende idræts-
forening. 

Valby, den 6. april 2019 

Jeanette Thornberg  

Formand 
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Idrætsafdelingerne 

Som nævnt i punktet afslutning, er der selvfølgelig også i den skriftlige beretning en 
kort orientering fra vores afdelinger om deres idrætsaktiviteter i det forløbne år, idet 
idræt er og bliver vores kerneaktivitet.  

Badminton 

Badmintonafdelingen har til formål at samle Københavns firmaklubbers badminton-
spillere til idrætsligt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder 
blandt andet via en holdturnering, hvor der spilles på mange niveauer.  

Denne holdturnering starter i september og slutter i april. Den er for seniorer og ve-
teraner (35+år) og spilles i flere kategorier hver med flere rækker, så der er god 
mulighed for at komme i kamp med jævnbyrdige modstandere.  

Kampene spilles i henholdsvis KFIU-hallen og de forskellige spillesteder som firma-
erne stiller til rådighed. 

I år 2018/2019 er der i denne holdturnering 93 hold, desværre er der 3 hold som 
har trukket deres hold, alle 3 i specialrækken Elite.  

Vi har hvert år to stævner, i januar et minihold-stævne og i november FSKBH- me-
sterskaberne. Selvom vi har næsten de samme datoer hvert år og indbydelsen 
kommer hurtigt ud, har vi desværre i år måtte aflyse begge stævner på grund af for 
få tilmeldte. 

Billard 

Det forgangne år, har i billardafdelingen været pænt stabilt som sædvane. Vi har 
dog fået udbedret lidt på vores billardborde, i form af nye termostater. Men vores 
største ønske er dog en større renovation eller udskiftning af bordene. 
Billardudvalget har ikke i år haft specielle problemer med at få belagt den booket tid 
i Grøndalcentret, da vi arbejder en del med at flytte kampe i programmet året igen-
nem. Om hvorvidt dette er en kultur, som udvalget selv har fremelsket, er lidt i det 
uvisse endnu. 
Derfor har det i år ikke været nødvendigt at finde på nye aktiviteter, men billardud-
valget synes nu også at det er en pæn vifte af forskellige turneringer vi tilbyder. Og i 
sæsonen 2018-2019 har vi, udover vores sædvanlige turneringer i 3-mandshold, 2-
mandshold, enkeltmand, enkeltmands Hcp. og vores jule skomagerturnering også 
kunnet tilbyde turneringer, såsom ”Bedst af 3” og 2-mandsstafet. 
Herudover dannede 6. april rammen om vores årlige FSKBH Cup, som beklagelig-
vis igen ikke havde flere tilmeldte, end at Cuppen kunne afholdes på én dag. Selv-
om vi faktisk forsøgte at vække interesse hos spillere under DDBU. Vi sendte invita-
tion ud til godt 30 forskellige klubber under DDBU, men fik ikke rigtig bid, i forhold til 
forventningen. Umiddelbart tror jeg at vi skal blive ved med at forsøge. 
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Alt i alt, ser udvalget dog optimistisk på fremtiden i billardafdelingen. Vi kunne dog 
bruge nogle redskaber til at få nye og friske spillere/deltagere/medlemmer ind i for-
eningerne. 
 

Bordtennis 

På bordtennisområdet er der i det seneste år sket det, at den nu ikke så nye besty-
relse har fået muligheden for at se, om de tiltag vi iværksatte i vores 1 år, nu også 
kunne stå sin prøve efter bestyrelsesnyheden havde lagt sig. Vi har fastholdt at 
Bordtennisturneringen kører sådan, at alle hold møder hinanden 2 gange. Samtlige 
hold har givet den tilbagemelding, at det er de glade for. De spiller ca. dobbelt så 
mange kampe som tidligere på en sæson. Vores egen udarbejdet manuelle topliste 
i alle rækkerne, hvor alle kan på ind og se deres ranglisteindplacering på hjemme-
siden, har også i år fungeret fint. Den elektroniske topliste, som i har hjulpet os 
økonomisk til med, glæder vi os til at afprøve og indfase til næste sæsonstart – tak 
for hjælpen. 
Vi har 2 stævner om året. Den første var også i år en åbningsturnering i Tåstrup 
Bordtennisklub og den anden var i Amagerhallen. Vi har siden sidste år, udbygget 
deltagerantallet, sådan at hvis vi skal have flere med, så kan vi ikke længere være i 
hallen i Taastrup og der vil være mange andre steder som vil være for små. Det er 
så prisen på succes, som vi ikke har gjort op om vi kan matche, eller om vi må sæt-
te begrænsning på kommende deltagerantal. Uanset, så er det en fed situation at 
være i. Igen i år gjorde vi det, at vi afviklede stævnerne i større haller, samt at vi 
tilbød morgenmad og frokost til alle deltagerne. Det gjorde forskellen – det har væ-
ret velbesøgt og en stor succes, som vi håber enten yderligere at udbygge eller at 
fastholde. 
Medlemsmæssigt er hold gået fra og nye hold kommet til, sådan at vi ca. har sam-
me antal medlemmer som tidligere. Vi kan dog allerede nu se, at vi vil få udfordrin-
ger med at fastholde vores medlemmer, idet at flere hold stopper til dels pga. pen-
sion, men også fordi at nogle af firmaklubberne ikke kan fastholde deres medlem-
mer.  Vi har aftalt og vil i samarbejde med Danmark Bordtennis Union, benytte de-
res netværk til klubberne for at forsøge at udvikle firmabordtennis i Hovedstaden 
frem mod sæsonstart i oktober. Derudover vil vi inddrage medlemsklubberne i dette 
spørgsmål på generalforsamlingen og høre om de kan hjælpe, samt håber vi at 
kunne blive understøttet med alt den hjælp vi kan få fra jer. Dette både være sig 
nye elektroniske muligheder og tiltag, samt personlige tiltag som i kunne bidrage 

med. Vi er friske på at udbygge vores medlemsantal for næsten enhver pris 😊      

 

Bowling  

Der er blevet afviklet 368 kampe og 36 Pokalkampe i World Cup hallen. På nuvæ-
rende tidspunkt er åbnings-stævne, julestævne, 8 Søndags Træf, Advents Træf 
samt Old Boys/Old Girls mesterskab og FSKBH-mesterskab blevet afviklet, på lør-
dag den 27. april afvikles afslutningsstævnet og den 12. maj afvikles Finale Træf. 
Parallelt med ovennævnte turneringer og individuelle stævne aktiviteter har der og-
så været repræsentative opgaver i form af 2-unionskampen mod Den Frie Bowling  
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Union, Bykamp mod Malmø, og den 15. juni står den på Hoved-stadsmatch mod 
Stockholm og Helsing 
fors i København. Alle aktiviteter som der hver sæson ses meget frem mod. Lørdag 
den 6+13. april afsluttes Holdturneringen med uddeling af medaljer og plaketter - 
samtidig bliver der klarhed over op- og nedrykkere. Herefter skal udvalget i gang 
med at reducere antallet af hold i 1. division som følge af vedtagelsen af ændrings-
forslaget på afdelingsårsmødet 2018, hvilket får den betydning, at der i den kom-
mende sæson kun vil være én 1. division under Elite Herrer og over 2. division A+B. 
Det blev igen en sæson med mange spændende og tætte kampe. I flere Divisioner 
og Serier faldt placeringerne først på plads efter de sidste to spilledage. Endnu en-
gang lykkedes intensionerne om en jævn fordeling af kampene i de enkelte Divisio-
ner og Serier ikke helt, men dette er konsekvensen ved at være imødekommende 
om at skulle tage individuelle hensyn til klubbernes forskellige ønsker om turnerings 
frihed i bestemte weekender i løbet af sæsonen. Der har været 18 flytninger ud af 
368 kampe så det bliver hurtigt en udfordring og meget tidskrævende at finde alter-
native spilletidspunkter i et komprimeret turneringsprogram. På trods af koordine-
ringsmøder med Danmarks Bowling Forbunds Region Øst og Den Frie Bowling 
Union, der ALLE også gerne vil afvikle turneringer og aktiviteter i de samme haller 
som os, så har der - desværre – været en del sammenfaldende aktiviteter.  
Det har i flere år været åbenlyst, at foreningsidræt herunder også firmaidrætten 
længe har haft svære kår og det er en stor udfordring at opretholde tilslutningen til 
vores Hold- og Pokalturnering samt mesterskaber og stævner. Konsekvensen af 
førnævnte resulterede endnu engang op til denne sæson i et mindre fald i holdtil-
meldingen.  
 

Holdturneringen Holdtilmeldingen til den indeværende sæson var som allerede 
nævnt oven for ensbetydende med et fald i antallet af hold. Til den igangværende 
Holdturnering blev der tilmeldt 4 dame- og 71 herrehold, og når turneringen afslut-
tes den 6. april henholdsvis 13. april, er der blevet afviklet 368 kampe.  
 

Pokalturneringen Holdtilmeldingen til denne sæson var ensbetydende med 4 da-
me- og 56 herrehold, og da Pokalturneringen blev afsluttet den 16. marts, var der 
blevet afviklet 36 kampe.  
 

Søndags Træf Deltager antallet er noget varierende, idet dog terminerne for Søn-
dags Træf - Advents Træf - Finale Træf enkelte datoer også i år har gjort det til en 
udfordring. I denne sæson har der været reserveret 4 baner i tidsrummet kl. 12-
14.00. Det er indtil dato lykkedes at afvikle 8 Søndags Træf og Advents Træf. Fina-
le Træf afvikles den 12. maj.  
 

Åbningsstævne Sæsonen blev åbnet lørdag den 1. september med 20 damer og 
78 herrer. 
 

2- unionskamp  
Søndag den 11. november havde D F B U inviteret til den årlige unions-
/venskabskamp i Lanes and Lounges Tårnby. Der blev spillet 8 mandshold 8 serier 
med 2, 1 og 0 point for vundet, uafgjort og tabt serie. 
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Julestævne lørdag den 15. december var der indbudt til Julestævne, der var 24 
damer og 64 herrer tilmeldte fra 14 klubber. Antallet af tilmeldinger var for 2. sæson 
i træk skuffende lavt trods endnu engang en kæmpe indsats fra udvalget specielt 
Bent og Kaj. I denne sæson havde udvalget valgt at ændre propositionerne fra 3  
serier Nedrykket 300 serie til 4 serier med handicap udregnet som 70 % af forskel-
len fra spillerens snit op til 210 og inddeling af deltagerne i divisioner efter snit 
grænser. Herudover er deltagernes resultater før handicap snittællende. 

 
Old Boys/Old Girls mesterskab lørdag den 2. marts var der indbudt til Old 
Boys/Old Girls mesterskab, der var 16 Old Girls og 57 Old Boys tilmeldte. I denne 
sæson havde udvalget ændret propositioner, således at skulle der være deltagere 
som måtte vælge kun at deltage i Old Boys/Old Girls mesterskabet - så vil disse 
deltageres resultater også være snittællende og adgangsgivende til den løbende 
udtagelsesliste (Top-30). 
 

FSKBH-mesterskab lørdag 2 marts var der indbudt til indledende runde, der var 20 
damer og 72 herrer tilmeldte fra 25 klubber. I denne sæson havde udvalget ændret 
propositioner, så rene dame- og herrepar skal spille på samme bane, men en spil-
ler kan samtidig deltage som Mix par (kun aktuelt for Old Boys/Old Girls deltagere) 
uanset makkerens spilletidspunkt. 
 

Afslutningsstævne Dette stævne afvikles først lørdag den 27. april. Tilmelding er 
udsendt, der er 13 Damer og 52 Herrer tilmeldte fra 23 klubber. og sidste frist for 
tilmelding er den 6. april. 
 

Bykamp mod Malmø  
Søndag den 24. marts var FSKBH værter for den årlige Bykamp. FSKBH damer 
vandt med 12.977 kegler 94 point - 11.243 kegler 34 point - Malmø herrer spillede 
uafgjort med 13.296 kegler 64 point mod 13.533 kegler 64 point. FSKBH vandt 
samlet med 158 - 98 point. Malmø styrelsens hold vandt med 3.307 kegler 20 point 
- 3.160 kegler 16 point 
 

Hovedstadsmatch mod Stockholm og Helsingfors  
Lørdag den 15. juni er FSKBH værter for den årlige Hovedstadsmatch mod Stock-
holm og Helsingfors. Dette er 6. gang og dermed sidste gang i den gældende afta-
le. 
 
 

 

Dart  
Intet modtaget fra afdelingen! 
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Fodbold 

Udendørssæsonen 2018 blev set med antal hold ift. 2017 til et mindre fald, med 
seks hold mindre, mens Jule Five-a-side havde en fremgang fra 15 hold til 18 hold 
og slutteligt vores Julestævne som desværre havde en lille tilbagegang, fra 43 til 39 
hold.  
 
Der var nye mestre i alle kategorier: 
Herresenior – The Bird 
Oldboys – Cosa Nostra 
SuperOldBoys – Thomas Cook 
Superveteran – Laybourn 
Masters – DFDS IK 
Mix - IBBH 
 
Firmaidræt Open i Århus i juni, blev en meget varm affære. Dels var det så varmt, 
at der måtte indtages masser af væske hele tiden, og dels så havde vi en fremgang 
på antal deltagende hold:  
I Super Oldboys deltog fire af de fem hold, fra FSKBH: Thomas Cook (vinder for 
fjerde år i træk til FO), Sydens Feriehuse, RKS og Brandvæsenet. Derudover deltog 
IBBH i Mix. 
 
Evighedslisten over vundne titler under Firmaidræt StorKøbenhavn, således ud ved 
indgangen til 2019: 
 

Klub I alt Inde Ude Cup 

Danske Bank 18 12 6 
 Laybourn Sport 10 6 3 1 

IBBH 9 3 6 
 SAS 8 

 
8 

 EY / Ernst & Young 7 
 

3 4 

LIF 6 
 

4 2 

Sportsturf 6 
 

3 3 

Brandvæsenet 5 
 

4 1 

Cosa Nostra 5 
 

3 2 

Novo Nordisk 5 1 4 
 Thomas Cook Airlines 4 

 
3 1 

111 / Novo Biopharm 3 
 

1 2 

Nordea 3 1 2 
 AC Frederiksberg 2 

 
1 1 

Atea Sport 2 
  

2 

Codan 2 1 1 
 Energinet 2 2 

  HI 2 2 
  IKF 2 2 
  Irma Sport 2 2 
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Viasat Sport / TV 3 Sport 2 

  
2 

Benny Johansen & Sønner 1 1 
  Blom Transport 1 1 
  

BPS Kickers 1 
 

1 
 
 

DFDS IK 1 
 

1 
 FC Keolis City 1 

 
1 

 KPMG 1 
  

1 

MIF 1 1 
  Mærsk IF 1 

 
1 

 Radiometer 1 1 
  RKS 1 

 
1 

 Rollex 1 
 

1 
 Søværnets IF 1 

  
1 

Telefonen 1 
 

1 
      

 
The Bird 1 

 
1 

 TONO 1 
 

1 
 TRYG 1 1 

  

 
120 36 61 23 

 

 

Gokart 

Vi har haft en vellykket udendørs turnering med en fornuftig tilslutning. Vinterserien 
er desværre ikke blevet til. En vigende tilgang har været årsagen I skrivende stund 
ser tilmelding til udendørsturnering rigtig flot ud. Vi glæder os til at få en masse frisk 
luft. Vi kommer til at tale om i 2019 hvordan vi kan fastholde, udvikle og sikre en 
spændende afdeling fremadrettet 
 

 

 

Håndbold 

Turneringen 2018/2019 i håndboldafdelingen er afviklet med kun 1 division i Mix 

rækken, deltagelse af 4 hold. Det er desværre svært for klubberne at samle spillere. 

Turneringen er generelt forløbet planmæssigt og godt. Dette års vinder blev Søn-

derbro. Stor tillykke 

Vores faste nytårsstævne, i januar, kunne desværre ikke afvikles grundet for få til-

meldte hold. 
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Motionsløb 

I året 2018 har aktiviteterne fortsat som hidtil. 
Aktiviteterne i afdelingen er sidste år gennemført med et gennemsnitligt fremmøde 
på ca. 30 deltagere.  
Det er naturligvis ikke perfekt men dog acceptabelt og vi så gerne nogle flere delta-
gere fra FSKBH’s medlemsklubber, der vil støtte op om dette løb. 
I holdkonkurrencen blev TOPDANMARK bedste klub i 3-mands hold, 6-mands hold 
og 3 kvinders hold 
SIF blev bedste hold i 10 mands hold.  
Til slut en STOR TAK til de deltagende firmaer/enkeltmedlemmer for interessen for 
at møde trofast frem til løbene. 
Også en stor tak til de frivillige der også møder frem så deltagerne i løbet får en god 
oplevelse. 
Afdelingens Årsmøde er fastlagt til den 16. april 2019 kl. 19.00 i KFIU Hallen. 

 

Petanque 

 
Igen i år har der været stor aktivitet med afholdelse af fastelavnsstævne, holdturne-
ring og mesterskaber i tripler og doubler.  
 

Holdturneringen 2018 
Tilslutning til holdturneringen i år var i alt 26 hold – fordelt med 15 3-mandshold og 
11 hold i 6-mandsrækken.  
 

ÅR/HOLD 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

3-

mandshold 

15 16 16 16 16 15 16 

6-

mandshold 

11 10 10 10 9 10 9 

I ALT 26 26 26 26 25 25 25 

 
I 3-mandsrækken blev dette til 8 hold i 1. division og 7 hold i 2. division. Alle kam-
pene blev kampene afviklet som dobbeltkampe, i alt 14 kampe pr. hold i 1. division 
og 12 kampe pr. hold i 2. division. 
 
6-mandsrækken med 11 hold blev som sidste år afviklet som enkeltkampe, hvor 
alle mødte hinanden, i alt 10 kampe pr. hold.  
 
Holdturneringen forløb godt med masser af gode og spændende kampe.  
 
Hvordan op- og nedrykninger vil fordele sig i 2019, er afhængig af næste års tilmel-
dinger til holdturneringen. 
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Den sidste spilledag var den 10. september i Valby blev afviklet på nogle optegne-
de baner på parkeringspladsen ved Hafnia Hallen, samt på vores egne baner i Val-
by Idrætspark. 
 
Efter kampene var der sædvanen tro fælles spisning og uddeling af pokaler i Valby 
Hallens cafeteria. Til denne ”3. halvleg” var der 109 tilmeldte og udvalget glæder sig 
over den store opbakning til fælleshygge og pokaloverrækkelse. Det var 4. år i træk 
at Radiometer vandt 6-mands rækken, så de har vundet pokalen til ejendom. Ra-
diometer har lovet at udsætte en ny pokal til 6-mands rækken. 
 

Mesterskaber for tripler og doubler 
Mesterskaberne afvikles efter det schweiziske stigesystem. 
 
Mandag den 28. maj afvikledes mesterskaberne i tripler. Vejret var igen i år med os, 
så stævnet blev afviklet i solskin, og med pæne temperaturer. Der var tilmeldt 20 
hold fordelt på 13 klubber. Der blev spillet 4 runder.  
 
 
Antal hold og klubber som har deltaget de sidste 7 år. 

ÅR 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Hold 20 23 24 23 27 18 21 

Klubber 13 11 11 9 11 9 11 

 
 
Lørdag den 6. oktober afvikledes mesterskaberne for doubler. Der spillede 21 hold 
fordelt på 5 klubber. Der blev spillet 5 runder i fantastisk godt vejr.  
 
Antal hold og klubber som har deltaget de sidste 7 år. 

ÅR 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Hold 21 22 24 24 33 22 20 

Klubber 5 7 10 9 9 8 9 

 
Ved begge mesterskaber har der været god tilslutning fra klubberne, og der skal fra 
udvalget lyde en stor tak til klubberne for denne opbakning til mesterskaberne. 
 

Stævner 2018 
Fastelavnsstævnet blev i år afviklet lørdag den 17. februar med 36 tilmeldte fra 8 
klubber.  
Vejret var med os. Solskin ingen vind og plustemperatur. Det kunne ikke være me-
get bedre. 
Stævnet blev afviklet i 3 runder med skiftende makkere. Ind imellem runderne blev 
der også tid til lidt ”slå katten af tønden”. I år havde vi to tønder, en til pigerne og en 
til drengen.  
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Julestævne i Stalden i Hvidovre 
Vi vil i år afvikle et indendørs Julestævne tirsdag den 27. november i Stalden i 
Hvidovre. 
Stævnet vil blive afviklet som en double- eller triple turnering med skiftende makker 
efter det schweiziske stigesystem. 

 

Andre stævner 2018 
RKS afholder efterårsstævne lørdag den 3. november i år.  
Her er vi alle traditionen tro, inviteret til en dyst i doubler med skiftende makkere 
over 4 runder på banerne, Jyllingevej 128. 
 

Firmaidræt Open 
I år var mesterskaberne i Firmaidræt Open henlagt til Aarhus fra den 1. juni til den 
3. juni. 
Fra Firmaidræt Storkøbenhavn stillede vi med 12 spillere i single, 11 hold i double 
og 5 hold tripler fra 3 forskellige klubber. 
Arno Dyrberg fra SAS blev nr. 3 i Singlerækken. 
Kurt Madsen og Lars Bak fra Renholdet vandt Doublerækken. 
Kurt Madsen, Lars Bak og Pia Marcher fra Renholdet blev nr. 2 i Triplerækken. 

 

Banerne i Valby 
Sidste år blev vi lovet, at banerne i Valby ville blive renoveret inden sæsonstart 
2018. Men i februar fik vi besked om, at der alligevel ikke var de nødvendige øko-
nomiske midler. Men omkring 1. juni skete der noget, som dog ikke var nogen suc-
ces. Et stort lag stenmel blev lagt på banerne, men pga. årets tørre og varme som-
mer blev banerne nærmest som at spille i en sandkasse. Efter at banerne midt i 
august fik regn og blev tromlet, var de atter til at spille på. Men det er fortsat ufor-
ståeligt, at Københavns Kommune ikke har råd til at udskifte lægterne rundt om 
banen, som nogle steder er helt forsvundet, og andre steder gemt i græs og ukrudt. 

 

Hjemmesiden 
Klubberne er flinke til at lægge resultaterne ind indenfor et par dage efter kampene 
er spillet. Med hensyn til flytning af kampe har der været ca. 28 i denne sæson.  
Vi regner med I benytter hjemmesiden flittigt igennem hele sæsonen. 
 

 

Senioridræt  

 
Svømning 
Vi har måttet sige farvel til svømning, der var kun 3 tilbage, når vi skal være 10. 
Årsagen er den lange lukning af svømmehallen mere end 1 år - de fandt andre ste-
der. 
Stavgang 
Som noget nyt har vi i vintersæsonen stavgang hver 14. dag 
sommersæsonen maj - sept. hver mandag. 
Badminton 
Her går det stadig godt vi er nu oppe på 20 deltagere. 
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Skydning 

Medlems foreninger 
FSKBH skytte afdeling består i dag af 12 foreninger. Vi har formået at have det 
samme antal foreninger i mange år. Ud af de 12 foreninger er det kun de 7 forenin-
ger der har deltaget i vores aktiviteter. Vi udsendte derfor et spørgeskema til for-
eningerne. Vi fik 11 svar på skemaet, hvilket giver et godt billede af hvor stor 
aktivitet vores foreninger har. Når vi ser på de 5 foreninger der ikke deltager, er der 
2 foreninger hvis medlemmer ikke deltager i aktiviteterne selvom de vil få deres 
indskud betalt af firmaet og kan skyde på hjemmebane.  1 forening mener det er for 
dyrt med 65 kr. for at deltage. De 65 kr. er dog det laveste indskud for at deltage i 
et skyde stævne, når man ser på de andre organisationer.  1 forening har ingen 
aktivitet og 1 forening deltager mest i IPC skydninger, som vi ikke har på program-
met. Vi har udsendt noget pr. materiale til foreningerne og opfordrede vores for-
eninger til at deltage i det pr-arrangement der var i DGI-byen i oktober. Her deltog 
desværre ingen. 5 af vores foreninger laver dog selv pr. Arbejde for at få nye med-
lemmer.  Vi I udvalget vil også meget gerne komme på besøg på en af jeres træ-
nings aftener. Vores foreninger har haft nogle udfordringer: Den nye våbenlov, data 
lovgivningen, nyt bestilling system til bestilling af baner i DGI-byen og sidst men 
ikke mindst kravet om der skal være en skydeleder på banen når der skydes fra 
1/7-2019.  

Sommersæsonen 2018 
8 skytter deltog i 50m. turneringen. Vinder blev BW-I. 6 skytter deltog i 200m. turne-
ringen. Vinder blev Tryg/ 
Nordea. Til mesterskaberne deltog 13 skytter på pistol 25m., 8 deltog på riffel 50m., 
6 skytter deltog på riffel 
200m. og 10 skytter deltog på kombi riffel 200m.  På pistol vandt RI98, Tryg/Nordea 
vandt både 50m. og 200m. riffel. Endelig vandt RI98 på kombi riffel. Aktiviteten no-
genlunde den samme som sidste år.   

Vintersæsonen 2018-19 
Aktiviteten på 15m. startede lavt, men efter en mail til vores klubber med opfordring 
om at deltage kom 
aktivitets op. Der har deltager 30 skytter i FSKBH 15m. turnering. Det er dog kun 28 
skytter der 
fuldførte turneringen Her vandt Radiometer på pistol og Firma Skytte lubben på rif-
fel. 41 skytter  
deltog i FSKBH åbne 15m. mesterskaber. Heraf var de 16 skytter fra andre forenin-
ger end FSKBH, da vi havde inviteret foreningerne i DGI-byen med til mesterska-
bet. Vinder på riffel blev Krudttønden og 
på pistol RI98. Aktiviteten på 15m. har været lidt lavere end sæsonen 2017-18. 

Fremtiden 
Udvalget vil fremover stadig arbejde på større aktivitet til vores arrangementer og 
bedre kontakt til vores foreninger.  Især vil vi kontakte de foreninger der ikke er ak-
tive. Til mesterskabet inviterede vi som et forsøg de 
foreninger i DGI-byen som ikke er medlem af FSKBH. Det vil vi i udvalget se på om 
vi skal fortsætte med. 
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Sportsfiskeri 
Intet modtaget fra afdelingen! 
 

 

Svømning 

 
Svømmeafdelingen har i det forgangne år været ramt af renovering af Hillerødgade 
Svømmehal. Denne renovering har trukket ud, og den åbner først i uge 10 i 2019. 
En lille gruppe af svømmerne i Hillerødgade har benyttet sig af muligheden for at 
svømme i Sundby Badet, hvilket har været positivt i fremmødet der. 
Svømmeafdelingen er derfor meget spændte på, hvad det reelt har haft af konse-
kvenser for den lange lukkeperiode af svømmehallen. 
Heldigvis har vores vandgymnastikinstruktør givet tilsagn om at fortsætte, når Hille-
rødgade Svømmehal åbner igen, hvilket de aktive er meget glade for. 
 
 

Tennis 
 

Turnerings afvikling  
Antal hold 23 deltog ved kampplanlægningen.  

Banerne Banerne var igen i år i god stand.  

Årets holdresultat - turneringsvindere Vinderne er der aftalt møder med forman-
den for at aflevere præmier (gavekort):  
1. division: PwC  
 
SAS og Novo rykker ned til 2.div  
 
2. division: Mærsk 1  
 
Mærsk 1 og Danske Spil rykker op til 1.div  
DR og Energinet rykker ned til 3.div  
3. division: PwC  
 
PwC og Mærsk 2 rykker op til 2.div  

Andet omkring turneringen  
Ved tilmelding til turneringen 2019 vil Bertil Jønsson ringe til eventuelle firmaer der 
ikke tilmelder sig.  
Desuden kontakte eventuelle henvendelser. Samt få tilmeldingen udsendt tidligere.  
Marts næste år vil der komme invitationer til holdturnering.  
Turneringen foregår mandag, tirsdag og onsdag. Torsdag som reserve dag. 


