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Beretning 2016 

 

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. 

 
En meget glædelig meddelelse i 2016 var, da Københavns Kommune besluttede at fjerne 
gebyret på voksenidræt for de som benytter kommunale idrætsfaciliteter. En stor tak til 
Asger Gaard – som sidder i Folkeoplysningsudvalget – for hans kæmpe indsats. Læs me-
re senere i beretningen. 
 
Vi sagde farvel til Poul Munk ved en velbesøgt reception, hvor vi samtidig sagde velkom-
men til Pouls afløser Mette Jul. 
 
I det forløbne år har bestyrelsen, som består af: Jeanette Thornberg (formand), Michael 
Kofoed (næstformand), Palle Lindstrøm (økonomiansvarlig) samt bestyrelsesmedlemmer-
ne Kim Christiansen, John Vinding Petersen, Gitte Nielsen og Mari-Ann Egeskov Madsen, 
afholdt 11 bestyrelsesmøder, hvor vi for at bedre kommunikation mellem udvalg og besty-
relse har indkaldt et udvalg til hvert bestyrelsesmøde. Bestyrelsen ønskede at høre hvor-
dan det gik – positivt som mindre positivt – hvad kan bestyrelsen gøre, hvordan får vi 
medlemsfremgang. Vi fornemmer, at det bliver taget godt imod, og vi kan love, at alle ud-
valg bliver inviteret til møde. 
 
 
Derudover har bestyrelsen også været repræsenteret på Dansk Firmaidrætsforbunds for-
mandsmøde, møder i Landsdel Øst og Region Hovedstaden samt andre lokale og regio-
nale idrætsmøder, således at vi også har været med til at præge den idrætspolitiske 
dagsorden. 
 

Af større begivenheder i 2016 kan nævnes Bike & Run i Rødovre, som FSKBH at-
ter var arrangør af. Desværre med en lille nedgang i antal hold. Dog tror vi på, at vi i 
2017 kan tiltrække flere hold, da vi – stadig - mener konceptet er spændende. Lad 
mig samtidig understrege, at uden vores mange frivillige hjælpere, vil det overhove-
det ikke være muligt, at gennemføre dette store arrangement. 

 

Forhåbentlig giver denne beretning suppleret med den mundtlige på selve repræ-
sentantskabsmødet vore klubrepræsentanter og enkeltmedlemmer et godt og solidt 
indblik i foreningens samlede aktiviteter, således at 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.  
 
Dansk Firmaidrætsforbund havde sidste år knap 364.000 aktivitetsmedlemmer – en 
lille nedgang på 3.000 i forhold til 2015 - fordelt på 75 lokalforeninger, 10 landsfor-
eninger og 1 forbund og er således stadig det 3. største idrætsforbund i Danmark.  
 

FSKBH har stadig repræsentanter i et par af forbundets politiske organer. Jeanette 
Thornberg er medlem af Styrelsen, og Michael Kofoed sidder i Idræt- og Motions-
udvalget. Derudover er Gitte Agerlin fra petanqueudvalget og Stephen Eckhausen 
fra billardudvalget i fokusgruppen for stævneplanner, der er et nemt og hurtigt tur-
neringsprogram, som de skal være med til at få implementeret. 

 
FSKBH er stadig rollemodelsforening inden for fodbold og erhvervsskoler. Det med-
fører blandt andet at andre foreninger kan tage kontakt til os og få gode råd om, 
blive inspireret til eller erfaringsudveksling foreninger imellem. 

 

Dansk Firmaidrætsforbunds medlemsregistrering 

I januar 2016 skulle FSKBH igen bruge den fælles medlemsregistrering. Det gav 
også denne gang anledning til lidt udfordringer, fordi en del af vore klubber også er 
medlem af DGI eller et af DIFs specialforbund, hvortil deres medlemstal skulle ind-
berette 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. 85 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. 

Medlemsstatistik  

Selv om vore klubber bliver rykket for den årlige medlemsindberetning, er for man-
ge desværre ikke gode til at få klaret opgaven. Og det selv om manglende eller for 

sen indberetning koster klubben et gebyr på 400 kr. Husk, at det årlige medlems-

tal danner grundlaget for det tilskud, som vi får udloddet fra Dansk Firma-

idrætsforbund. 

Klubindberetningerne pr. 1. januar 2017 viste et samlet aktivitetsmedlemstal på 
67.374 fordelt på ca. 345 medlemsklubber, hvilket betyder, at vi i 2016 har haft en 
nedgang på næsten 3.500 aktivitetsmedlemmer og en nedgang på 25 klubber.  

Erhvervsskolerne står for en medlemsstigning på ca. 1.200 til ca. 6.200 medlemmer 
i forhold til sidste år.  

 

http://www.medlemstal.dk/
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Økonomi 

Driftsregnskab: 
 
Det samlede regnskab udviser et underskud på 165.802,69 kr.  
Budgetteret underskud 352.199 kr. 
Det vil sige en samlet afvigelse på ca. 186.400 kr. til den bedre side 
 

Negative tal (-) er indtægter Budget Regnskab Afvigelse 

Idrætsafdelinger samlet set – overskud -39.570 -94.972,27 -55.402,27 

Kontor 139.200 134.191,81 -5.008,19 

Administration og bestyrelse 252.569 139.563,99 -113.005,01 

Renter og udbytte 0 -4.454,00 -4.454,00 

Ekstraordinære posteringer 0 -8.526,84 -8.526,84 

Resultat i alt 352.199 165.802,69 -186.396,31 

Afdelingernes bidrag til administration er i 
regnskabet indarbejdet med 

 
-85.631 

 
-82.347,70 

 
3.193,30 

 
Som en ekstraordinær indtægt er der i regnskabet bogført restoverførsel af værdi-
papirer fra det tidligere LTFI. 
 

Administration og bestyrelse mindre udgift 113.005,01 kr.  

 Enkeltstående aktiviteter (Messe i Forum) giver overskud ca. 18.500 kr. 

 Grundkontingent giver ca. 30.000 kr. mindre end budgetteret 

 Kvartalstilskud fra DFIF giver ca. 4.000 kr. mindre end budget 

 Kontorhjælpstilskud giver merindtægt på ca. 8.000 kr. 

 Til anskaffelser er anvendt ca. 25.000 kr. mindre end budget 

 Til interne og eksterne møder er anvendt ca. 12.000 kr. mindre end budget 

 Til løn og lønomkostninger er anvendt ca. 56.000 kr. mindre end budget 

 Bevilgede tilskud viser en udgift på 18.080 kr. udenfor budget. Der er givet 

tilskud med 10.120 kr. til markedsføring af Gokart og anskaffelse af cykelsta-

tiver til Bike & run. 

 
Udvalgenes administrationsbidrag er fra 2016 forhøjet fra 2,5% til 3,5% af stævne-
indtægterne. Bidraget forhøjes fra 2018 yderligere, så det fremover udgør 5%. 
 
Udviklingen i medlemskontingent og kvartalsudlodning fra DFIF har som beskrevet 
ved tidligere regnskabsaflæggelser medført et stort fald i indtægterne. Kvartalsud-
lodninger fra DFIF er nu stabiliseret hvorimod medlemskontingentet i 2016 falder 
med yderligere ca. 30.000 kr.  
 
Faldet i kvartalstilskud for perioden 2010-2016 udgør samlet ca. 30% svarende til 
320.000 kr. 
Kontingentindtægter er i samme periode faldet med 51% svarende til 209.000 kr. 
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Disse fald i indtægterne har bevirket, at regnskabets hovedpost Administration og 
bestyrelse, der er foreningens fællesudgifter, i samme periode er gået fra at udvise 
et overskud til at udgøre et stigende underskud. Bestyrelsen har gennem de sene-
ste år haft stort fokus på de administrative udgifter, således at omlægning af ar-
bejdsfunktionerne kan give besparelser. Samtidig er en række kontrakter og admi-
nistrative rutiner blevet gennemgået og ændret, hvorved der fremkommer en række 
udgifter i regnskab 2016, som er mindre end det budgetterede. 
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Idrætsafdelinger under ét - resulterer i 2016 et overskud på ca. 95.000 kr. mod et 
budgetteret overskud på ca. 40.000 kr.  
 
Modsat fællesudgifterne går udvalgenes samlede resultat fra et underskud frem til 
2013 til i de følgende år at give en overskud. 
 
Udvalgenes samlede regnskabsresultat og budget 2012-2016: 
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Under hovedposten "Idrætsafdelinger" er enkeltstående aktiviteter som Bike & Run 
m.fl. optaget.  
 
 
Bestyrelsen har ved tidligere lejlighed vedtaget, at foreningen kun har én fælles 
kassebeholdning og hensættelser til specifikke formål skal indarbejdes som en del 
af udvalgenes budget. Der er i årets regnskab foretaget nedenstående hensættel-
ser  

 Billardudvalget til anskaffelse af billard med 5.000 kr.  

 Fodboldudvalget til deltagelse i internationale stævner med 50.000 kr. 
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Bike & Run Stafetten  

FSKBH afholder naturligvis igen i år B&R stafet. Det sker mandag den 12. juni 

2017. Vi håber stadig på 150 hold! Vi kom desværre ikke helt op på det i 2016, hvor  

det blev til 110 hold.  Arrangementet foregår stadig i Rødovre samme sted som 

2016. Løberuten som i 2016 var 2*2,5 blev en stor succes – da løbere kom over 

målstregen to gange. Det gav liv og stemning i målområdet. Rødovre kommune er 

igen i år en meget engageret samarbejdspartner.  

Vi har i 2017 fået ny lokal hovedsponser – Pro-Safe. De kommer også på stævne-

pladsen og udstiller deres både.  

Vi håber I har lyst til at stille op i år, så få fat i jeres kolleger og forsøg at få samlet 

et hold eller flere, og få nogle fornøjelige timer med løb, cykling og socialt samvær.  

Til et arrangement af denne størrelse er vi meget afhængig af frivillige hjælpere til 

at få afviklet stafetløbet, så er I ledige denne dag, må I meget gerne snakke med 

Mette Jul, inden I går herfra i aften.  

 

 

Forberedelse og planlægning af Bike & Run Stafetten er tidskrævende for både 
administrationen og de frivillige ledere, ligesom vi på selve løbsdagen har brug for 
mange frivillige hjælpere til at løse de opgaver, der er forbundet med selve afviklin-
gen af stafetløbet.   

Selvfølgelig synes vi, at Bike & Run Stafetten er et rigtig godt tilbud til arbejdsplad-
serne, da den giver gode muligheder for, at vore firmaers medarbejdere og deres 
familier kan kombinere idrætsaktiviteter og socialt samvær.  
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Erhvervs- og produktionsskolerne 

Det er ikke så nemt at få hul igennem til Erhvervsskolerne, som først håbet. Mette 
Jul har i tre måneder prøvet at banke døre ind – desværre uden det store held. De 
fleste skoler sparer på de lærertimer, der kan benyttes på idrætsarrangementer. 

Det ses tydeligt på FSKBHs indefodboldstævne, som har været nedadgående de 
sidste to år. Hvis Erhvervsskolerne ikke har en lærer som brænder for det, så priori-
terer de det ikke så højt. 

I forbindelse med vores Bike & Run 2016 tog vi kontakt til nogle erhvervsskoler for 
at tilbyde dem at gennemføre løberuten nogle timer om eftermiddagen, inden det 
oprindelige løb skulle starte. Der var kun fire hold som tilmeldte sig, så det var ikke 
den store succes. 

I januar afholdt vi indefodboldstævne for erhvervs- og produktionsskoler med 10 
drengehold. Endnu en tilbagegang i forhold til 2016, men vi havde en super hygge-
lig dag. Efterfølgende er der to skoler som har meldt sig på banen om deltagelse til 
næste år, så vi håber på, at det vender og flere hold vil deltage. 

I år afholdt vi et fantastisk høvdingeboldstævne i Valbyhallen. 10 hold var tilmeldt 
og de havde en rigtig sjov dag. 1. og 2. pladsen kom til et nationalt finalestævne i 
Fredericia. 

Udendørs ES-Cup i september var en stor succes. 42 hold var mødt op til en dag 
med sol og god stemning. Til september 2017 har vi igen ansøgt om at afholde ES-
Cup i udefodbold i Valby Idrætspark. 

 

 

Motionskampagner 

Tæl skridt kampagnen har været afholdt to gange årligt over en 3-ugers periode i 
henholdsvis marts og september, hvor det gælder om at tilbagelægge 10.000 skridt 
om dagen. Det er let og alle kan være med. Som noget nyt vil det i 2017 blive æn-
dret til at foregå fire gange årligt – to uger pr. gang – med start den 23. januar 2017.  

Igen i år blev der afholdt Arbejdspladsernes Motionsdag – som vi kender det fra 
Skolernes Motionsdag og som afholdes fredagen før efterårsferien. Denne gang 
var der aktivitet og bevægelse på 265 tilmeldte arbejdspladser. Det betød en næ-
sten tredobling af antallet af tilmeldte medarbejdere i forhold til 2015. Hele 14.100 
kollegaer var med på en dag med sjov motion.  
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Firmaidræt Open 

Firmaidræt Open-arrangementer – som startede tilbage i 2013 – blev tidligere afvik-
let to gange årligt i henholdsvis september og marts.  

Som noget nyt blev det fra 2016 ændret til kun at skulle afholdes en gang årligt – i 
juni måned - med et håb om, at flere ville deltage. Desværre lykkedes det ikke i 
Fredericia at øge deltagerantallet ligesom aftenfesten heller ikke fik den ønskede 
tilslutning. Derudover måtte flere aktiviteter aflyses grundet for få tilmeldinger.  

FSKBHs klubber har altid været flot repræsenteret i flere af aktiviteterne samt aften-
festen, og det håber vi også vil ske, når det afholdes i Ringkøbing den 9-10. juni 
2017. 

 

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 normalt to årlige møder, hvor hver forening har mulighed for at 
deltage med maks. fem personer. I Region Hovedstaden holdes møde efter behov 
– et til to om året – hvor de tilknyttede firmaidrætsforeninger har en fast repræsen-
tant samt mulighed for at møde med yderligere en person til møderne. FSKBHs 
faste repræsentant i Region Hovedstaden er Gitte Nielsen.  

Fra forbundets side er Sannie Kalkerup tilknyttet Landsdel Øst og Region Hoved-
staden som foreningskonsulent. Hendes opgave er bl.a. at vejlede og hjælpe med 
udvikling, organisationsopgaver, uddannelse og forholdet til offentlige myndigheder 
og samarbejdspartnere. Bestyrelsen havde besøg af Sannie i november, hvor hun 
fik en kort orientering/status på vores aktiviteter, faciliteter og erhvervsskoler. Der-
udover blev vi informeret om tilbud om hjælp vedrørende kommunikation, markeds-
føring, foreningsevents og stævneplanner fra forbundets side. 

 

European Company Sports Game 

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

Den næste ECSG-sommerfestival afholdes i Gent i dagene 21.-25. juni 2017. Der 
er tilmeldt 184 fra Danmark, hvilket er det laveste antal deltagere vi har stillet med. 
En af årsagerne er blandt andet mangel på hotelværelser. Større foreninger har 
haft meget svært ved at kunne få værelser på samme hotel, men derimod blevet 
tilbudt flere forskellige hoteller, Det er selvsagt ikke tilfredsstillende, da man også 
deltager for at have socialt samvær. 
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Frivillig fredag  

Frivillig Fredag – som er en form for tak for hjælpen til alle vores frivillige, som har 

gjort en indsats i løbet af året - og FSKBH er efterhånden en af de få foreninger i 

Dansk Firmaidrætsforbund som fastholder dette arrangement. Så der er heller in-

gen tvivl om, at der i 2017 vil komme en invitation ud til afdelingsudvalg og hjælpere 

til Bike & Run Stafetten. Vi håber, som sidste år, at mange vil deltage og få nogle 

hyggelige timer på tværs af vores udvalg. 

I år var der 45 tilmeldte og vi havde en fantastisk dag/aften. Der stod golf på pro-

grammet. Alle kunne være med. ret var lavet hold helt fra begyndere til øvet og alle 

fik lov at slå til bolden. Der kom 3 nye ’golfere’ ud af dette arrangement 

 

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. 
Fremadrettet vil der skulle betales når man tilmelder sig, og dette er så småt påbe-
gyndt. 
Sammen med det ugentlige nyhedsbrev (se næste afsnit) udgør hjemmesiden 
FSKBHs primære kommunikationskanal til klubberne og deres medlemmer. Samti-
dig skal hjemmesiden virke som god 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 vore medlems-
klubber 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 vore klubber til deres kontaktpersoner eller alle med-
lemmer.  
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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 vore 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 har nu været intern kon-
sulent i et års tid, og hendes primære opgaver er større idræts- og udviklingsopga-
ver, samt erhvervsskolerne. 
Vi har været nødt til at opsige Flemming Johnsen i starten af 2017. Hans primære 
arbejdsopgaver som webmaster og udsendelse af nyhedsbrev har Mette overtaget. 
De administrative opgaver vedrørende KFIUs idrætsanlæg løses pt. af Mette og 
Henrik i fællesskab. 
Det påtænkes at ansætte en medarbejder på 15 timer til hovedsagelig at løse de 
administrative opgaver for KFIUs idrætsanlæg og en idrætsstuderende til at vareta-
ge erhvervsskolerne. 
 

 

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, der står for løsningen af alle 
praktiske opgaver på anlægget. FSKBHs administration løser ifølge en aftale med 
KFIU de administrative opgaver, der er forbundet med idrætsanlæggets daglige 
drift. Et nyt tiltag i løbet af det sidste år er, at det er blevet muligt at book badmin-
tonbaner online og forhåbentligt er dette også snart muligt at gøre for tennisbaner-
ne. 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 vore aktiviteter afvikles i Københavns Kommunes idrætsfacili-
teter (fodboldbaner, idrætshaller, svømmehaller, petanquebaner mv.). De faciliteter, 
som vore afdelinger får stillet til rådighed, er i det store hele tilfredsstillende.  

Som hovedregel skal kommunalt ejede idrætsfaciliteter stilles gratis til rådighed for 

foreninger, der er godkendt efter Folkeoplysningsloven. Dog har en kommune mu-

lighed for at opkræve gebyr for brug af kommunalt ejede idrætsfaciliteter, hvis den 

yder supplerende tilskud til de driftsudgifter, som foreninger har ved brug af egne 

eller lejede lokaler. Kommunen fastsætter selv gebyrets størrelse og hvilke facilite-

ter, der skal betales for. Gebyret kan gradueres, så børn og unge (jf. Folkeoplys-

ningsloven er det personer under 25 år) bliver sikret bedre vilkår end voksne. 
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Københavns Borgerrepræsentation besluttede som en del af budget 2016 at indfø-

re gebyr – 75 kr. pr. medlem for henholdsvis træning og turnering/stævne) - for for-

eninger, hvor 60 procent af de aktive medlemmer er 25 år eller ældre! Det ville be-

røre næsten alle vores klubber, idet vi næsten kun har medlemmer over 25 år. For-

eninger med en høj andel børn og unge ville gå helt fri. 

Den skævvridning havde de konsekvenser, at foreningerne fik forskellige vilkår, og 

at de foreninger, der lige nu ligger på grænsen medlemsmæssigt, ikke ville have 

noget incitament til at hverve nye voksne medlemmer.  

Vi satte spørgsmålstegn ved om forskelsbehandling af voksne, som dyrker de 

samme aktiviteter, var lovlig, så derfor blev der iværksat et stort arbejde – specielt 

fra Asger Gaards side som medlem af Folkeoplysningsudvalget. Midt i september 

blev det en realitet, at Københavns Borgerrepræsentation vedtog at droppe de 

planlagte gebyrer. 

Nu er foreningerne igen ligestillede, og alle slipper for at betale gebyr for voksne 

medlemmer! 

 

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 vore medlemmer. 

Ligesom sidste år har vi placeret afsnittet med beretninger fra vore idrætsafdelinger 
som et appendiks til beretningen, så læs endelig videre. 

I år skal igen lyde en meget stor og varm tak til Rødovre Kommune for deres velvil-
je og engagement til Bike & Run Stafetten i juni. Et arrangement som krævede et 
stort samarbejde mellem FSKBH og Rødovre Kommune, og som fungerede fortrin-
ligt – takket være Rødovre Kommunes positive indsats. 

Sidst - men absolut 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 vore klubber, 
udvalgsmedlem i en vore idrætsaktiviteter eller som hjælper ved vore arrangemen-
ter, er den af uvurderlig betydning for FSKBHs fortsatte eksistens. Det er ikke 
mindst jeres fortjeneste, at Firmaidræt StorKøbenhavn er og fortsat vil være en 
spændende idrætsforening. 

Valby, den 30. marts 2017 

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 vore afdelinger om deres idrætsaktiviteter i det forløbne år, idet 
idræt er og bliver vores kerneaktivitet.  

 

Atletik og motion 

I året 2016 har aktiviteterne fortsat som hidtil. Det er gået godt, og vi får stadig stor 
hjælp fra Arne, der med hård hånd styrer resultatlisterne og statistikerne, hvilket 
han skal have stor tak for. Det har desværre vist sig, at vores resultatsystem lider af 
en række mangler der kræver megen indsigt og meget manuelt arbejde. Det er vi i 
gang med at løse og håber at det kan lade sig gøre, Alternativet er, at vi skal inve-
stere i et helt nyt system eller ændre på den service vi yder løberne. 
 
Aktiviteterne i afdelingen er de 13 motionsløb - desværre med et svagt dalende an-
tal deltagere.  
Vi vil fortsætte løbene så længe deltagerne møder op. Oversigten for 2017 kan ses 
på hjemmesiden. (fskbh.dk/motionsløb) 
 
I holdkonkurrencen blev NOVO igen bedste klub og vandt alle rækkerne.  
 
Årets løber: 
For kvinder  Andrea Reif Andersen TOPDANMARK 
For mænd  Henrik Werngreen TRYG 
 
4x4 km firmastafet havde i år 12 tilmeldte hold og gav følgende resultat: 
 
Åben række   Mix-række 
    
1. NOVO   1:01:52 1.HI   1:11:32 
2.NOVO-2  1:07:16 2. NOVO    1:14:56 
3.TOPDANMARK-1 1:08:12  
  
Kvinder    
1.NOVO  1:13:58 
2. TOPDANMARK 1:21:54 
3. PRO-SAFE BELVE 1:24:42 
 
Afdelingens årsmøde er fastlagt til den 30. maj 2017, hvor vi i lyset af det faldende 
deltagertal ved vores arrangementer skal tilpasse bestyrelsens antal og afdelingens 
økonomi, der jo også skal hænge sammen. 
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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 2016/2017 er der i denne holdturnering 102 hold i 12 rækker. Derudover har vi 
sædvane tro afholdt minihold-stævnet i januar og men måtte desværre aflyse 
FSKBH mesterskaberne i november. Dog håber vi, at dette vil blive afholdt igen i 
2017. 

 

 

Billard 

Billardafdelingen har nu på 3. år huseret i Grøndal Multicenter. Det har været til stor 

glæde på mange punkter. Bl.a. kan nævnes at almen rengøring varetages af GMC, 

som dog, i ny og næ, lige skal mindes på dette, men også andre aspekter i lokale-

holdet kan klares ved meddeling om udbedring. Bedst af alt, er dog et regnskab, 

som igen kan ånde frit. 

Billardafdelingens største udfordring er i dag at få belagt den kapacitet, som vi fra 

Københavns kommune er udstyret med i vores lokaler. Vi er, for at kunne beholde 

vores hjemsted, nødsaget til at opretholde aktiviteter i alle forud aftalte tidsrum, 

hvilket er udfordrende, når kun ca. 10% af foreningernes medlemmer kan afsætte 

tid til andet end de sædvanlige turneringsaktiviteter. 

Nu har billardudvalget imidlertid være gode til at finde på nye og sjove måder at 

dyrke billardspillet på, og i sæsonen 2016-2017 har vi, udover vores sædvanlige 

turneringer i 3-mandshold, 2-mandshold, enkeltmand, enkeltmands Hcp. og vores 

jule skomagerturnering også kunnet tilbyde nye turneringer, såsom ”Bedst af 3” og 

2-mandsstafet. Vi har dog i denne sæson måttet vinke farvel til det ellers nye initia-

tiv med en løbende skomagerturnering, idet tilmeldingerne udeblev. Herudover 

dannede 1. april rammen om vores FSKBH Cup, som beklageligvis ikke havde flere 

tilmeldte, end at Cuppen kunne afholdes på én dag. 

Det lyder ikke alt sammen som positiv glæde, men vi er dog optimistiske i billardaf-

delingen. Vi kunne dog bruge nogle redskaber til at få nye og friske spille-

re/deltagere/medlemmer ind i foreningerne. 
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Bordtennis 

Den forgangne sæson er forløbet uden større problemstillinger, herunder også 
Hold- og Pokalturneringerne. 
 
 
Vores åbningsstævne i oktober 2016 måtte desværre aflyses grundet for få tilmeld-
te, mens julestævnet blev gennemført, dog med relativt få deltagere. 
Den samlede bestyrelse har efter adskillige år på posterne nu valgt at takke af, hvil-
ket sker på afdelingens årsmøde den 25.april 2017.  
For mit eget vedkommende har jeg nu siddet som formand siden 1983! 
Vi ønsker den kommende bestyrelse alt muligt held og lykke med bordtennisspor-
ten fremover. 

 

Bowling  

I forhold til sidste sæson en lille nedgang i deltagende hold - både i turneringen og i 
pokalen. 
 
Tilslutningen til vores stævner har stort set holdt samme niveau som tidligere,  
men dog med en aftagende tendens. 
 
Der har været en pæn udnyttelse af de 6 baner i Gladsaxe, som vi bruger til ”søn-
dagstræf”. Der bliver lavet nogle pæne resultater samtidig med, at der også bliver 
hygget. 

 

 

 

Dart  
Vores holdturnering er i fuld gang og i år med flere deltagende hold end i mange år. 
Vi må give DDU en stor del af skylden/æren, da de har ændret på deres turnerings-
struktur. 
 
Det er virkelig dejligt med lidt fremgang, men det er for tidligt at juble. Vi håber, at vi 
kan fastholde de nuværende hold og måske også øge lidt yderligere til den kom-
mende sæson. 
 
Singlemesterskabet for herrer, damer og veteraner der var arrangeret til afholdelse 
den 1. april, bliver desværre igen i år aflyst. Der er kun kommet fire tilmeldinger til 
stævnet. 
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Fodbold 

Fodboldafdelingens beretning 2016 kan som altid læses i årsberetningen i forbin-
delse med afdelingsmødet i november, så herunder et kort resume: 
 
Udendørssæsonen 2016 blev set med antal hold ift. 2015 desværre et fald på 10%. 
Til gengæld er der igen fremgang ved vores Julestævne, som tog navneforandring 
til Francis Pony Christmas Cup, og også igen i 2016 var der håndbold på program-
met – hvor der også var fremgang: Fra 3 til 5 hold.  
2016 bød på lidt forandringer til julestævnet: Hele Rødovre Hallen var i brug, den 
sidste hal (hvor der var aftenfest da vi afholdt FO 2015) blev lavet til hyggeområde 
med bar og juletræ. Derudover havde en del hold også taget imod tilbuddet om ju-
lebuffet, og dette bliver jf. de tilbagemeldinger vi har fået, også en del af 2017. 
 
Firmaidræt Open i Fredericia i juni, blev det mindst besøgte fodboldstævne i mere 
end 15 år – desværre. Selv fra FSKBH deltog der ikke det antal hold vi engang 
kunne stille med – kun tre hold deltog, ud af i alt 18. Dog blev det til en suveræn 
FO-titel til Thomas Cook, som for andet år i træk vandt Oldboys-rækken. 
 
Evighedslisten over vundne titler under Firmaidræt StorKøbenhavn, så således ud 
ved indgangen til 2017: 
 

Klub I alt Inde Ude Cup 

Danske Bank 17 12 5 
 Laybourn Sport 9 6 2 1 

IBBH 8 3 5 
 SAS 7 

 
7 

 LIF 6 
 

4 2 

Sportsturf 6 
 

3 3 

EY / Ernst & Young 5 
 

2 3 

Novo Nordisk 5 1 4 
 Brandvæsenet 4 

 
3 1 

Cosa Nostra 3 
 

2 1 

Nordea 3 1 2 
 Thomas Cook Airlines 3 

 
2 1 

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 
  Viasat Sport / TV 3 Sport 2 

  
2 

111 / Novo Biopharm 1 
  

1 
Benny Johansen & Søn-
ner 1 1 

  Blom Transport 1 1 
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BPS Kickers 1 

 
1 

 FC Keolis City 1 
 

1 
 MIF 1 1 

  Radiometer 1 1 
  RKS 1 

 
1 

 Rollex 1 
 

1 
 Søværnets IF 1 

  
1 

Telefonen 1 
 

1 
 TONO 1 

 
1 

 TRYG 1 1 
  

 
105 37 49 19 

     
 

 

Gokart 

Intet fra afdelingen 

 

 

Håndbold 

Turneringen 2016/2017 i håndbold afdelingen er afviklet med kun 1 division i Mix 

rækken, hvilket er en reduktion fra sidste sæson. Det er desværre svært for klub-

berne at samle spillere. Turneringen er generelt forløbet planmæssigt og godt. I alt 

56 kampe planlagt, med 6 i slutspillet. Dette års vinder blev KPMG-I 

 

Håndbold afholdt igen i år et lille julestævne i Rødovre hallen i forbindelse med fod-

boldafdelingens julestævne. Trods få tilmeldte blevet det et hyggeligt stævne. 

Vores faste nytårsstævne, 1. søndag i januar, blev igen afviklet med succes, med 

deltagelse af hold fra indeværende sæson. 
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Petanque 

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

Holdturneringen 2016 
Tilslutning til holdturneringen i år var i alt 26 hold – fordelt med 16 3-mandshold og 
10 hold i 6-mandsrækken, hvilket var samme antal hold som sidste år.  
 

ÅR/HOLD 2016 2015 2014 2013 2012 

3-mandshold 16 16 16 15 16 

6-mandshold 10 10 9 10 9 

I ALT 26 26 25 25 25 

 
I 3-mandsrækken blev dette til 8 hold i 1. division og 8 hold i 2. division. Alle kam-
pene blev kampene afviklet som dobbeltkampe, i alt 14 kampe pr. hold. 
 
6-mandsrækken med 10 hold blev som sidste år afviklet som enkeltkampe, hvor 
alle mødte hinanden, i alt 9 kampe pr. hold.  
 
Holdturneringen forløb godt med masser af gode og spændende kampe.  
 
I 6-mandsrækken fordelte de 3 bedste hold sig med  
 

1. plad-
sen 

Radiometer 

2. plad-
sen 

LPK 

3. plad-
sen 

RKS 

 
 
I 3-mandsrækken 1. division fordelte de 3 bedste hold sig med  
 

1. plad-
sen 

SAS 1 

2. plad-
sen 

Renholdet 1 

3. plad-
sen 

Nordea 1 
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I 3-mandsrækken 2. division fordelte de 3 bedste hold sig med  

1. plad-
sen 

Nordea 2 

2. plad-
sen 

SAS 3 

3. plad-
sen 

DRI 1 

 
 
Hvordan op- og nedrykninger vil fordele sig i 2017, er afhængig af næste års tilmel-
dinger til holdturneringen. 
 
Den sidste spilledag den 12. september i Valby blev afviklet med højt humør i et 
dejligt solskinsvejr. 
 
Efter kampene var der sædvanen tro fælles spisning og uddeling af pokaler i Valby 
Hallens cafeteria. Til denne ”3. halvleg” var der 126 tilmeldte og bestyrelsen glæder 
sig over den store opbakning til fælleshygge og pokaloverrækkelse.  
 

Mesterskaber for tripler og doubler 
Mesterskaberne afvikles efter det schweiziske stigesystem. 
 
Mandag den 23. maj afvikledes mesterskaberne i tripler. Der var tilmeldt 24 hold 
fordelt på 11 klubber. Der blev spillet 4 runder og vinderne blev: 
 

1. plad-
sen 

Michael Gade-
gaard 

Gert Rasmus-
sen 

Jesper Andersen ABA 

2. plad-
sen 

Per Rosendahl Arne Erichson 
Jørgen Grand-
jean 

Nordea 

3. plad-
sen 

Vibeke Christen-
sen 

Jette Steen-
berg 

Jørgen Christen-
sen 

RKS 

 
 
Lørdag den 8. oktober afvikledes mesterskaberne for doubler. Der var tilmeldt 24 
hold, fordelt på 10 klubber. Der blev spillet 5 runder og vinderne blev:  
 

1. plad-
sen 

Søs 
Lisa 

LPK 

2. plad-
sen 

Giorgio Arturo LPK 

3. plad-
sen 

Allan Wigh 
Claus Engel-
mann 

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

 

Stævner 2016 
Fastelavnsstævnet blev i år afviklet lørdag den 27. februar med 36 tilmeldte. Stæv-
net 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. 
 
Der blev uddelt tre præmier ved stævnet 
 

1. plad-
sen 

Bjarne Olsen Bet Balls 

2. plad-
sen 

Verny Falkeborg SAS 

3. plad-
sen 

Birthe Sjölander Pet Balls 

 
 

Andre stævner 2016 
Som vanen tro afholdt SAS forårsstævne 18. april i Vallensbæk. Der blev spillet 
efter det schweiziske stigesystem med skiftende makkere. 
 
RKS afholder efterårsstævne lørdag den 5. november i år.  
Her er vi alle traditionen tro, inviteret til en dyste i doubler med skiftende makkere 
over 4 runder på banerne, Jyllingevej 128. 
 

Firmaidræt Open 
I år var mesterskaberne i Firmaidræt Open henlagt til Fredericia og Middelfart fra 
den 17. juni til den 19. juni. 
 
Fra Firmaidræt Storkøbenhavn stillede vi med 1 spiller i single, 10 hold i double og 
4 hold tripler fra 2 forskellige klubber. 
 

 

Gebyr for voksnes brug af Københavns Kommunes idrætsfaciliteter 
Som en del af budget 2016 vedtog Københavns Borgerrepræsentation i oktober 
2015, at voksne med virkning fra 2016 skal betale gebyr for at bruge Københavns 
Kommunes idrætsfaciliteter. Imidlertid blev reglerne i den endelige gebyrmodel 
fastsat på et grundlag, der efter firmaidrættens opfattelse ikke stiller voksne idræts-
udøvere lige. Derfor kontaktede FSKBH og mange andre foreninger både politikere 
og administration for at gøre opmærksom på problematikken i den manglende lige-
stilling.  
  
De mange henvendelser har gjort indtryk på de københavnske politikere, idet Bor-
gerrepræsentationen i forbindelse med budget 2017 har vedtaget at fjerne gebyret  
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fra 2017.  I skrivende stund vi ikke, om foreningerne skal betale gebyr for 2016, idet 
dette bliver afklaret på Folkeoplysningsudvalgets møde den 25. oktober. Men vi er 
optimistiske og tror på, at der bliver fundet en god løsning, således at der heller ikke 
skal betales gebyr for 2016. 
 

Hjemmesiden 
Der er i år indført et nyt system, hvor klubberne der har hjemmebane, selv skal ind-
berette resultaterne fra de afviklede kampe. Efter lidt begyndervanskeligheder syn-
tes vi at de fungerer godt. 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. 20 i denne sæson.  
Vores webmaster Gitte gør stadig et stort arbejde for at hjemmesiden skal virke 
optimalt.  
Vi håber at I benytter hjemmesiden flittigt igennem hele sæsonen. 
 
 
 

Seniorsport 

I senior afdelingen går det stille og roligt. Vi er stadig godt i gang med badminton, 
svømning og meget snart igen stavgang. 
Vi har i sæsonens løb mistet et par stykker, men nye er kommet til. 
Vi er kede af, der ikke er flere som vil være med. 

 

Skydning 

Medlems foreninger 

FSKBH skytte afdeling består i dag af 12 foreninger. Vi har desværre måtte sige 

farvel til 1 forening. Det er Brandvæsenet IF som er langt ind under RIF.  

Ud af de 12 foreninger er det kun 7 foreninger der har deltaget i vores aktiviteter. 

Når vi tænker på, at vi bare for 2 år siden var 19 foreninger, har udvalget sat ind på 

pr-området. Det er nu, der skal sættes ind, mens vi stadig har noget aktivitet.  

Til de 5 foreninger som ikke er aktive, er der blevet sendt en mail ud. I mailen er der 

bl.a. tilbud om, at et udvalgsmedlem kunne komme ud på en trænings aften og for-

tælle om vore aktiviteter. Det kan ellers ikke være nemmere at deltage, idet der kan 

skydes på hjemmebane, hvorefter resultaterne sendes ind på mail.  

Et andet tiltag har været at kontakte de FSKBH foreninger, der ikke har en skytte-

forening, med opfordring til med hjælp fra udvalget at oprette en.  

Det sidste tiltag har været at kontakte skytter som ikke har tilknytning til firmaidræt-

ten, om at oprette en skytteforening i deres firma.  

Ud over det har udvalget endvidere udsendt instruktions materiale, samt en opfor-

dring til at lave en mere spændende træning ude i foreningerne. Dette er for at få 

nye medlemmer og fastholde disse. Der er også blevet opfordret til, at foreningerne 

laver pr for deres forening i deres firma. 
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Udvalget hjælper også gerne med forslag til den ny træningsform og pr-arbejde. 

Udvalget har da også tilbudt, at foreningerne kunne invitere et udvalgt medlem med 

til deres årsmøder. Alt dette for at vi får mere aktivitet og en bedre kontakt mellem 

foreningerne og udvalget. Men vi må desværre erkende at disse tiltag ikke har båret 

frugt.  

2016 blev også året, hvor vor formand Carsten Bønnelykke valgte at trække sig og 

Ole Thy Christensen overtog posten som formand.   

  

Sommersæsonen 2016 

Der var rimelig god aktivitet til vore stævner i sommer sæsonen 2016.  

FSKBH 200m. turneringen havde 11 deltagere, hvilket er samme antal som sæso-

nen 2015. Vinder blev BW-I. Til mesterskaberne på 25m. pistol deltog 16 skytter. 

Vinder blev RI98.  

Til mesterskaberne på riffel var der 9 deltagere på 50m. 9 deltagere på 200m. og 7 

deltagere på kombi-riffel 200m. Vinder på alle riffeldisciplinerne blev BW-I. Samlet 

set var der fremgang i deltagerantallet fra sidste sæson 2015. Kun 9 skytter indlø-

ste træningskortet, så de havde mulighed for at træne på FSKBHs bestilte baner i 

2016. Det skal dog siges at nogle af vore klubber selv har træningstid.  

2016 blev desværre også året, hvor vi måtte opsige ejerskabet i Krudthuset, da 

FSKBH bestyrelsen ikke længere ville godkende et underskud på vores regnskab.  

Når man ser tilbage på historien kan vi godt føle os lidt snydt:  1. I FKBH som star-

tede ejerskabet var udgiften til huset på hovedregnskabet. 2. Da vi så blev slået 

sammen og blev til FSKBH kom udgiften på skytteregnskabet, men vi måtte have et 

underskud svarende til udgiften på huset. 3. Så måtte vi ikke have underskud på 

regnskabet og mistede ejerskabet  

 
Bestyrelsens bemærkninger til Skyttudvalgets beretning: 
 
Bestyrelsen ser med megen undren på skytteudvalgets bemærkninger om den be-
sluttede udtræden af Krudthuset, idet beslutningen om udtræden er truffet på skyt-
teudvalgets ekstraordinære årsmøde den 14. september 2016. 
I forbindelse med fusionen mellem FSKBH og LTFI i 2014 blev det aftalt, at skytte-
udvalget i en overgangsperiode på 2 år (2014 og 2015) kunne få dækket et under-
skud svarende til FSKBHs andel af udgifter til drift af Krudthuset. Derudover god-
kender bestyrelsen et underskud i afdelingen for 2016, men påpeger samtidig at 
deres budget skal gå i nul fra 2017.   
Baggrunden for bestyrelsens beslutning er, at skytteudvalget på lige fod med øvrige 
udvalg efterfølgende er pålagt at udarbejde et budget, der er i økonomisk balance 
heri inkluderet andel af drift af Krudthuset. Da skytternes årsmøde ikke ønsker at 
dække FSKBHs andel af driften af huset har årsmødet besluttet at udtræde af 
Krudthuset, hvilket bestyrelsen har taget til efterretning.    
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Vintersæsonen 2016-2017 

Til efterårs stævnet deltog 35 skytter. Dette er en fremgang fra sidste sæson. 

På riffel vandt Tryg/Nordea og på pistol vandt RI98. I FSKBH 15 turnering deltog 37 

skytter. Dette er samme antal som forrige sæson. Vinder blev Tryg/Nordea på riffel 

og RI98 på pistol. FSKBH 15m. mesterskab afholdes sidst i marts. Her prøver vi 

noget nyt, idet vi også sender indbydelsen ud til nogle af de menige medlemmer i 

de 5 foreninger vi aldrig ser. 

Denne vintersæson var der også mulighed for gratis fælles træning på FSKBHs 

bestilte baner i DGI-byen om torsdagen. Disse baner er blevet benyttet flittigt, og 

der vil fremover blive bestilt baner til fælles træning i DGI-byen.  

 

Sportsfiskeri 
 
I 2016 blev der afholdt 12 sundture (Torskefestival (2 afdelinger), Forårets og efter-
årets torskekonkurrencer, Sommer og efterårets fladfisk konkurrencerne, Arts kon-
kurrencerne (i 2 afdelinger) samt hornfisk, makrel og sildekonkurrencerne. 
I årets konkurrencer deltog i alt 343. Der blev i alt uddelt 30 præmier. Disse blev 
vundet af 8 firmaer og 7 enkelt medlemmer. 
Der var 23 forskellige vindere på turene, 2 medlemmer havde 3 placeringer, 3 med-
lemmer havde 2 placeringer. De resterende 18 vindere havde hver én placering. 
 
Lidt om de enkelte sundture: 

 Årets samlede vinder af vores Torskefestival 2016 blev Michael Svendsen 
(FORCE) – med en flot torsk på 8,0 kg. På begge torskefestival afdelinger 
blev der fanget omkring 100 torsk, en hel del hvillinger og sild samt langer og 
sej 

 Årets artskonkurrence viste at det godt kan betale sig, at deltage på begge 
afdelinger. Den samlede vinder – for andet år i træk – blev Thomas med en 
samlet score på 675 point og det endda ”kun” med en 3. plads og 4. plads i 
de 2 afdelinger 

 I 2016 prøvede vi at udskifte den tidligere fladfisketur om foråret med en tor-
sketur. Torsketuren var dog ikke det helt store tilløbsstykke, men vi prøver 
igen i 2017, hvorefter turen evalueres 

 ”De hurtige grønne” (hornfisk) konkurrencen blev afholdt på en pragtfuld af-
ten på sundet. Desværre uden der kom meget i kurvene - kun sølle 4 horn-
fisk, men med bifangster af både torsk og fladfisk 

 Årets 2 fladfisketure var godt belagt, og der blev fanget pænt med fisk. 
o På sommer konkurrencen blev der fanget over 230 flade, 8-10 pr. per-

son. Herudover blev der fanget knurhaner, fjæsinger og 1 hornfisk. En 
pragtfuld tur, hvor alle havde mange flotte fisk med hjem 

o Efterårets konkurrence blev afviklet på en kold og blæsende vinterdag, 
hvor årets første sne faldt. Totalt set blev der fanget omkring 100 flad-
fisk ca. 2-3 pr. mand, eller rettere pr. person, for selvom der er få 
kvindelige deltagere på vores ture, så blev andenpladsen på denne 
tur vundet af Helle fra NIF 
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 På ”Sundets tun” konkurrence (makrelturen) var det let at være dommer og 
uddele præmier. Der var nemlig kun 2 der indvejede hver en makrel. Til gen-
gæld var der rigtig mange bifangster af både torsk og sild, så de fleste havde 
alligevel fisk med hjem 

 Før konkurrencen ”De gode sild på kajen” havde det regnet i stort set 2 
døgn. 1 time før afgang holdt regnen op, og det blev et pragtfuldt vejr. Der 
var rigtig mange store flotte sild, helt op omkring 250-300 gram stykket og vi 
fik ALLE de sild vi kunne ønske os. De gode/heldige havde fyldte kurve. I alt 
blev der fanget omkring 2.000 sild med 50-200 pr. mand. Bifangsterne var 
makrel og torsk (enkelte op til 3 kg.) 

 

 ”Captain Coddy” (torsk) konkurrencen krævede sin sportsfisker. Føj for en 
besværlig og kold tur 3-5 grader, en pivende vind på mellem 10-15 sm op til 
25 sm i stødene og afdrift på mellem 3,5-4 sømil. Når man kastede pirken op 
mod vinden, kom den næsten tilbage på skibet, så en vanskelig fisketur, 
som fangsterne også bar præg a. Kun 15-20 torsk blev landet, men rigtig 
flotte vinder torsk. En af bifangsterne var en flot sej på hele 2,56 kg. 

 
Udover de 12 sundture var der planlagt med 3 specielle arrangementer (2 P&T og 1 
Å tur). Desværre var det ikke muligt at afholde nogle af disse  
 
Nye tiltag i 2017: 
Vi vil forsøge at arrangere en forårs konkurrence med bulefiskeri samt en sommer-
tur efter makrel med for-fodring. 
 
Ligeledes vil vi undersøge mulighederne for Hvar konkurrencer (ex. pighvar og slet-
hvar). 
 

OPRÅB: Der er omkring 3.000 lystfiskere ude i FSKBH klubberne (oplysninger fra 
klubberne selv), og det ville være rart hvis mange flere af disse lystfiskere kom med 
ud på vores arrangementer, så hermed en opfordring til alle de klubber, der har 
oplyst de har lystfiskere, til at deltage.  
 

Svømning 
 
Bestyrelsen arbejder meget på, at afdelingen skal bestå. 
Sæsonen 2016/2017 er ved at ebbe ud, og året er præget af en tilbagegang i 
svømmemedlemmer. Dette ses også ud af regnskabet 2016. 
Da sæsonen startede fik vi to nye vandgymnastikinstruktører – 1 til henholdsvis 
tirsdags- og onsdagsholdet. Instruktørerne har klaret det rigtig fint. 
Vi kunne godt bruge en livredder om tirsdagen, men det er der desværre ikke øko-
nomi til på nuværende tidspunkt. 
Vi håber, at vi kan få fat i lidt flere svømmere, og vil gerne bede om at FSKBH’s 
medlemsforeninger vil gøre lidt reklame for svømning. 
 
Vi kunne godt bruge en livredder om tirsdagen, men det er der desværre ikke øko-
nomi til på nuværende tidspunkt. 
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Desuden vil vi forhøre ro- og sejlklubber, om de kunne have interesse i, at deres 
medemmer via deres arbejde svømmer hos os, da de skal aflægge svømmeprøve 
for at bestå ro- og sejlprøverne. 
Københavns Kommune har valgt at udvide betalingszonerne for parkering i kom-
munen, hvilket betyder, at vores kørende medlemmer skal betale en parkeringsaf-
gift hver gang de kommer til svømning. Vi håber ikke, at dette kommer til at betyde 
noget for antallet af svømmere. 
Afdelingen har afholdt juleafslutning med gløgg og æbleskiver. En fast tilbageven-
dende tradition. 
 

Tennis 

Formanden havde i år selv lagt spilleplanen på grund af der desværre ikke var nog-
le som ønskede at opstille som turneringsleder. Et par af de sidste kampe var dog 
lige tæt på mørkets frembrud. De vil næste år starte kl. 17.00 og ikke kl. 17.30.  

Samme antal hold (23) deltog ved kampplanlægningen - dog meldte Alm. Brand fra 
kort før start. 

Banerne var i super stand i år. Vandingsanlægget kan nu vande to baner ad gan-
gen. Vi startede sæsonen med nye net og et nyt udendørs ur. 

Årets holdresultat – turneringsvindere: Vinderne i de respektive divisioner fik over-
rakt flotte præmier, som var vaser eller termokander:  

1. division Nordea 

2. division TDC1  

3. division - Jan Nygaard (var ikke mødt op) 

Stillingen i de enkelte divisioner blev gennemgået - herunder mulige op- og nedryk-
ninger. Reglerne er, at nr. 1 og 2 rykker op i en højere division, mens de 2 sidst 
placerede rykker ned. Dog kan der ved en faldende tilmelding til turneringen i 2017 
blive ændret på placering for at divisionerne bliver af en passende størrelse.  

Den nye bestyrelse skal tjekke om klubber, der melder fra til turneringen efter den 
er planlagt, betaler noget – timerne er jo allerede lagt ind i planen.  

Turneringen fik uventet et overskud i år, da vi satte prisen pr. kamp op med ca.12 
% (til 345 kr.) for første gang i mange, mange år. Formanden havde faktisk ikke 
regnet med overskud, men følgende forhold gjorde sig gældende:  

- Vi havde samme antal hold i år som sidste år 

- Prisen pr. kamp var i år 12% højere 

- Mindre honorar grundet manglende turneringsleder 

- I år møder kun to vinderhold op 

- 40% færre deltagere i årsmødet (5 mod 9 sidste år) 

Alex havde meddelt, at han træder tilbage som tennisformand. Patrick Christian 
Folmann Ørngreen fra Danske Bank havde meldt sig som kandidat til formandspo-
sten, men kunne desværre ikke komme til mødet. Patrick blev valgt med alle stem-
mer for. Turneringsleder blev Bertil Jønsson - dog kun for 1 år. 


