
 

 

 
Tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund 

Firmaidræt StorKøbenhavn - Nyhedsbrev - 30. marts 2017 
   
Nyt fra Kontoret: 

Kontoret er lukket mandag den 3. april. 

 

Badminton: 

Indbydelse til årsmøde mandag den 8.04, læs det hele: Klik her   
        

Bowling: 
Indbydelse til afslutningsstævne 07.05 2017, se mere: Klik her 
Resultater fra mesterskabs semi/finaler 2017 samt medaljevinderne: Klik her 
Nye udtagelseslister for damer og herrer, se hele listen: Klik her 
 
Dart: 

Indbydelse til årsmøde tirsdag den 23.05, læs det hele: Klik her 
 

Fodbold: 
Fodboldafdelingens seneste nyhedsbrev kan findes på afd. hjemmeside: Klik her 
 
Skydning: 
Resultater fra mesterskab 15m 2017, se det hele: Klik her 
 

Svømning:  
Der er ikke svømmetræning i uge 15, grundet Påske.  
 
Tidligere udsendt - stadig aktuel: 
Bowling: Indbydelse til søndagstræf nr. 9 - 02.04, se det hele: Klik her 
Tennis: Holdturneringen 2017, læs mere og tilmeld dig online sidste frist 03.04 : Klik her   
Motionsløb: Invitation til løb nr. 511 12.04 , læs det hele: Klik her 
Bordtennis: Indbydelse til årsmødet 2017 sidste frist 18.04 , læs det hele: Klik her 
Region Hovedstaden: Invitere til Floorball sidste frist 18.04 , læs mere: Klik her 
Svømning: Indbydelse til årsmøde torsdag den 20. april 2017, læs det hele: Klik her 
Sportsfiskeri: Indbydelse til konkurrencen ”Forårets Torsk” 23.04, læs mere: Klik her 
DFIF: Er du Danmarks bedste kollegagolf’er, sidste frist 24.04, læs mere: klik her 
Bowling: Indbydelse til årsmøde torsdag den 27.04.2017:  Klik her 
Skydning: Indbydelse til årsmøde 2017 02.05, læs det hele: Klik her 
Sportsfiskeri: Indbydelse til hornfisk 2017 11.05, læs og tilmeld dig: Klik her 
DFIF: Skal du med til Firmaidræt Open sidste frist 15.05 , læs det hele: 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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