
 

 

 
Tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund 

Firmaidræt StorKøbenhavn - Nyhedsbrev - 20. april 2017 
 
Bike & Run 2017: 
Udfordre dine kollegaer, saml et hold til Bike and Run mandag den 12. juni : Klik her 
   
Fodbold: 
Fodboldafdelingens seneste nyheder kan findes på afd. hjemmeside: Klik her 
 
Bowling: 
Afslutningsstævne startlister, se dem alle: Klik her 
Licens til 10 enkeltmedlemmer samt tilmeldingsskema til holdpokalturnering 2017-2018: Klik her 
 
Motionsløb: 
Resultater fra løb 511, se dem alle: Klik her 
Indbydelse til løb 512 onsdag den 17. maj, se den: Klik her 
 
Sportsfiskeri: 
Indbydelse til Arter 1. del søndag den 11. 06, læs hele indbydelsen: Klik her 
Indbydelse til kombineret hornfisk og fladfisk tur torsdag den 11/05, læs mere: Klik her 
 

Tidligere udsendt - stadig aktuel: 
TØR du prøve noget nyt?? Vær den første i Danmark til Pickleball, kom til intro: 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 
Skydning: Kom med på intro kursus 22.04, læs mere om det: Klik her 
Skydning: Indbydelse til 200m turnering 22.04, se indbydelsen: Klik her 
Sportsfiskeri: Indbydelse til konkurrencen ”Forårets Torsk” 23.04, læs mere: Klik her 
Bowling: Indbydelse til finalestævne 23.04, se indbydelse: 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 
Badminton: Indbydelse til årsmøde mandag den 8.05, læs det hele: Klik her 
Bowling: Indbydelse til afslutningsstævne 07.05 2017, se mere: Klik her 
Sportsfiskeri: Indbydelse til hornfisk 2017 11.05, læs og tilmeld dig: Klik her 
Billard: Indbydelse til årsmøde mandag den 15.05, læs mere: Klik her 
DFIF: Skal du med til Firmaidræt Open sidste frist 15.05 , læs det hele: Klik her 
Håndbold: Kom til årsmøde torsdag den 22.05 i Valbyhallen, læs det hele: Klik her 
Dart: Indbydelse til årsmøde tirsdag den 23.05, læs det hele: Klik her 
Motionsløb: Kom til årsmøde tirsdag den 30.05, læs hele indbydelsen: Klik her 
 
Med venlig hilsen 
 
Firmaidræt StorKøbenhavn 

http://www.firmaidraet.dk/
http://bikeandrun.nu/arrangementer/2017/bike--run-stafetten,-koebenhavn-2017
http://firmafodbold.dk/vigtig-info/nyheder/
http://fskbh.fcms.dk/idraet-og-motion/bowling/info-fra-afdelingen
http://fskbh.fcms.dk/idraet-og-motion/bowling/info-fra-afdelingen
http://fskbh.fcms.dk/media/155754/motionsloeb-resultater-loeb-511.pdf
http://fskbh.fcms.dk/idraet-og-motion/motionsloeb/indbydelser/motionsloeb
http://fskbh.fcms.dk/media/155757/sportsfiskeri-indbydelse-arter-del-i-20170611.pdf
http://fskbh.fcms.dk/media/155760/sportsfiskeri-indbydelse-hornfisk-og-fladfisk-20170511.pdf
https://www.eventbrite.com/e/pickleball-intro-tickets-33307035239
http://fskbh.fcms.dk/idraet-og-motion/bordtennis/indbydelser/indbydelse-til-aarsmoede
http://fskbh.fcms.dk/media/155337/invitation-til-region-hovedstaden-floorballstaevne-2017.pdf
http://fskbh.fcms.dk/idraet-og-motion/svoemning/indbydelser/indkaldelse-til-aarsmoede
http://fskbh.fcms.dk/media/155650/skydning-intro-kursus.pdf
http://fskbh.fcms.dk/media/155649/skydning-200-m-turnering-2017.pdf
http://fskbh.fcms.dk/media/155128/sportsfiskeri-indbydelse-konkurrencen-foraarets-torsk.pdf
http://fskbh.fcms.dk/media/155710/bowling-soendagstraef-finalestaevne-230417.pdf
https://www.firmaidraet.dk/arrangementer/kollegagolf-2017/
http://fskbh.fcms.dk/media/155379/bowling-indbydelse-aarsmoede-2017.pdf
http://fskbh.fcms.dk/media/155508/skydning-indbydelse-til-aarsmoedet-2017.pdf
http://fskbh.fcms.dk/idraet-og-motion/badminton/indbydelser/indkaldelse-til-aarsmoede
http://fskbh.fcms.dk/idraet-og-motion/dart/indbydelser/indkaldelse-til-aarsmoede
http://fskbh.fcms.dk/media/155504/sportsfiskeri-indbydelse-hornfisk-11-05-2017.pdf
http://fskbh.fcms.dk/media/155652/billard-indkaldelse-aarsmoede-2017.pdf
https://www.firmaidraet.dk/arrangementer/firmaidraet-open/#forside-2413
http://fskbh.fcms.dk/idraet-og-motion/haandbold/indbydelser/årsmoede-2017
http://fskbh.fcms.dk/idraet-og-motion/dart/indbydelser/indkaldelse-til-aarsmoede
http://fskbh.fcms.dk/idraet-og-motion/motionsloeb/indbydelser/indkaldelse-til-aarsmoede
http://fskbh.dk/


 

 

Tlf.: 33 22 44 44 
E-mail: info@fskbh.dk  
Hjemmeside: http://fskbh.dk - FSKBH på Facebook 
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