
 

 

 
Tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund 

Firmaidræt StorKøbenhavn - Nyhedsbrev - 27. april 2017 
 
Bike & Run 2017: 
Udfordre dine kollegaer, saml et hold til Bike and Run mandag den 12. juni : Klik her 
   
Bordtennis: 
Referat fra årsmødet tirsdag den 25/04-2017, læs det hele: Klik her 
 
Bowling: 
Opdateret resultater fra Rødovre og Tårnby samt stillingen, se det hele: Klik her 
Opdateret dobbeltturneringsprogram, se det: Klik her 
 
Fodbold: 
Fodboldafdelingens seneste nyheder kan findes på afd. hjemmeside: Klik her 
 
Gokart: 
Nye resultater fra GP. 1 og 2 Roskilde samt stillingen, se det hele: Klik her 
 
Petanque: 
Så er det blevet tid til at finde ud af hvilket 3-mandshold som er det bedste, tilmeld jer derfor til 
Triplemesterskab 2017 mandag den 29. maj i Rødovre, se mere: Klik her 
 
Tidligere udsendt - stadig aktuel: 
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 og fladfisk 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 
Motionsløb: Indbydelse til løb 512 onsdag den 17. maj, se den: 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 
Sportsfiskeri: Indbydelse til Arter 1. del søndag den 11. 06, 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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