
 

 

 
Tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund 

 
Firmaidræt StorKøbenhavn - Nyhedsbrev - 02. februar 2017 
             
Info fra kontoret : 

Prøv noget nyt, tilmeld dig til krolfstævne lørdag den 25.02, læs mere: Klik her 
Ansøgning for lokaler/baner i Gladsaxe, læs mere: Klik her 
 

Atletik: 
Resultater fra løb 508 er på med næste uges nyhedsbrev. 

 

Billard:  
Indbydelse til fskbh cup lørdag den 01.04, læs mere: Klik her 
Tilmeldingsskema til fskbh cup, tilmeld dig: Klik her 
 

Bowling: 
Indbydelsen til søndagstræf nr. 7 i Gladsaxe, tilmeld dig: Klik her 
Ny opdateret stilling, se det hele: Klik her 
Resultater fra Rødovre 07/01-2017, se mere: Klik her 
Resultater fra Rødovre 21/01-2017, se mere: Klik her 
Resultater fra Tårnby 21/01-2017, se mere: Klik her 
Lodtrækning 3. runde herre pokal Tårnby, se mere: Klik her 
 

Dart: 
Seedning fra januar samt opdateret program stilling fra 1. division se det hele: Klik her 
 
Fodbold: 
Fodboldafdelingens seneste nyhedsbrev 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 den 25.02 i Rødovre, tilmeld dig: Klik her 
Kan du samle petanque spillere til enten 3- eller 6-mandshold, så er det muligt at tilmelde dig til 
holdturneringen som afvikles fra april til september. Læs mere: Klik her 
 

Skydning: 
Sidste nyt, læs hele nyhedsbrevet: Klik her 
Se turnerings point fra 15m: Klik her 
Se resultatliste fra 15m 3.omg. : Klik her 
 
Sportsfiskeri: 
Årsmødet er rykket fra til marts, så hermed indbydelse, se hele dagsorden: Klik her 
 
Svømning: 
Der er ikke svømning i uge 7, grundet vinterferie.  
 

http://www.firmaidraet.dk/
http://fskbh.dk/forsiden/info/fskbh-indbydelse-indendoers-krolfstaevne.pdf
http://fskbh.dk/forsiden/info/fskbh-ansoegning-for-lokaler-baner-gladsaxe.pdf
http://fskbh.dk/billard/info/billard-fskbh-cup-2017.pdf
http://fskbh.dk/billard/info.php
http://fskbh.dk/bowling/info/bowling-indbydelse-gladsaxe-soendagstraef-nr7-05-02-17.pdf
http://fskbh.dk/bowling/info/bowling-stillingen-2017-01-21.pdf
http://fskbh.dk/bowling/info/bowling-resultater-roedovre-2017-01-07.pdf
http://fskbh.dk/bowling/info/bowling-resultater-roedovre-2017-01-21.pdf
http://fskbh.dk/bowling/info/bowling-resultater-taarnby-2017-01-21.pdf
http://fskbh.dk/bowling/info/bowling-lodtroekning-3-runde-herre-pokal-taarnby-18-03-2017.pdf
http://fskbh.dk/dart/info.php
http://firmafodbold.dk/vigtig-info/nyheder/
http://fskbh-petanque.dk/info/petanque-indbydelse-fastelavnsstaevne-2017.pdf
http://fskbh-petanque.dk/info/petanque_indbydelse_holdturnering_2017.pdf
http://fskbh.dk/skydning/nyheder/skydning-nyhedsbrev-vaaben.pdf
http://fskbh.dk/skydning/nyheder/skydning-15m-turnerings-point-2016-17.pdf
http://fskbh.dk/skydning/nyheder/skydning-15m-turnering-3%20omg-resultatliste-2016-17.pdf
http://fskbh.dk/sportsfiskeri/info/sportsfiskeri-indkaldelse-dagsorden-aarsmoede-2017.pdf
http://fskbh.dk/


 

 

Tidligere udsendt - stadig aktuel: 
Atletik: Indbydelse til motionsløb 509, læs det hele: Klik her 
Bowling: Indbydelsen klar til mesterskab for oldboys og girls 2017, tilmeld dig, Klik her  
Sportsfiskeri: Ny aktivitetsplan 2017 er klar, læs og sæt kryds i kalenderen:  Klik her 
Billard: Indbydelse til 2 mands stafet 2017, mere info og tilmelding: Klik her 
Billard: Indbydelse til bedst af 3 , mere info og tilmelding: Klik her 
Gokart: Invitation til vinter turnering 2016-2017, se alle datoer: Klik her 
Sportsfiskeri: Torskefestivalen 2017, invitation til anden del, læs 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 
 

 

 

http://fskbh.dk/atletik/indbydelse-motionsloeb.php
http://fskbh.dk/bowling/info.php
http://fskbh.dk/sportsfiskeri/aktivitetsoversigt.php
http://fskbh.dk/billard/info.php
http://fskbh.dk/billard/info/billard-indbydelse-bedst-af-3-2017.pdf
http://fskbh.dk/gokart/info/gokart-invitation-vinter-turnering-2016-2017.pdf
http://fskbh.dk/sportsfiskeri/indbydelse-torskefestival-del-2.php
mailto:info@fskbh.dk
http://fskbh.dk/
http://www.facebook.com/FirmaidraetStorKoebenhavn

