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 Firmaidræt StorKøbenhavn - Nyhedsbrev – 17. oktober 2019 
 
Kontoret: 
Lukker kl. 13 tirsdag den 22/10 og kl 14 torsdag den 24/10. 
Nyhedsbrev kommer ud onsdag den 23/10. 
 
Bowling: 
Samlet stilling, resultater fra Rødovre, samt turneringsprogram, se mere: Klik her 
Indbydelse til julestævnet 30 november 2019, se mere: klik her 
Opfordring om flere spil, se mere: Klik her 
 
Fodbold: 
Fodboldafdelingens seneste nyheder kan findes på afd. hjemmeside: Klik her 
 
Motionsløb:  
Resultater fra løb nr. 542, se mere: Klik her 
Indbydelse til løb nr. 543 lørdag den 16. november, se mere: Klik her 
 
Skydning: 
Resultatliste og point fra 1. omg. se mere: Klik her 
 
Tidligere udsendt - stadig aktuel:  
Sportsfiskeri: Indbydelse til efterårs fladfisk søndag den 20. oktober, læs mere: Klik her 
Bowling: Indbydelse til søndagstræf 20. Oktober, se mere: Klik her 
Petanque: indbydelsen til årsmødet torsdag den 24. oktober, læs mere: Klik her 
Sportsfiskeri: Indbydelsen til Captain Coddy søndag den 25. november er nu klar, læs mere: Klik her 
Skydning: Indbydelse til efterårs stævne 15 m 2019 31/10 og 3/11, se mere: Klik her 
Tennis: Så er indbydelsen klar til årsmødet tirsdag den 26. november, se mere: Klik her 
FSKBH: Ønsker du at spille badminton hen over vinteren, så er det nu du skal sikre dig en bane, se 
mere: Klik her 
Ansøg til udendørsfordelingen Perioden 1. nov. til 31. okt. 2019, læs mere: Klik her 
Svømning: Så nærmer sæsonen 2019/2020 sig, og I skal bestille svømmekort hos: 
Leif Slangerup på lslang@post11.tele.dk 
I kan svømme følgende steder: 
Hillerødgade Svømmehal, Sandbjerggade 35, 2200 København N: 
Tirsdage kl. 20 - 21. Svømning og vandgymnastik: 
Sundby Badet, Sundbyvestervej 50, 2300 København S: 
Torsdage kl. 20 - 21. Svømning. 
 
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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