
 

 

 
Tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund 

Firmaidræt StorKøbenhavn - Nyhedsbrev - 19. oktober 2017 
 
Info fra kontoret: 
Gratis deltagelse i idrætskurser i Region Hovedstaden, læs mere: Klik her 
DFIF invitere til internetskydning tilmeldingsfrist den 25/10, læs mere: Klik her 
 
Badminton: 
Ønsker du at spille badminton på en fast bane, så kan KFIU-hallen tilbyde baner i tidsrummet: 
mandag fra 16-17 - onsdag fra 17-18, 18-19, 19-20 – booking af baner er først til mølle og skal ske 
på info@kfiu-hallen.dk 
 
Bordtennis: 
Resultater fra åbningsstævnet, se dem: Klik her 
Rettelse til pokalturneringen, læs den: Klik her 
Så er der billeder klar fra åbningsstævnet fra 7. oktober, se dem: Klik her 
 
Fodbold: 
Fodboldafdelingens seneste nyheder kan findes på afd. hjemmeside: Klik her 
 
Motionsløb: 
Resultaterne fra løb nr. 518 ligger på nettet, se dem: Klik her  
Indbydelse til løb nr. 519 lørdag den 18. november, læs mere: Klik her 
 
Petanque: 
Se resultater og stilling for Doublemesterskab 2017, Klik her 
Se billeder fra UM for doubler, Klik her 
 
Pickleball: 
Kom til prøvetræning hver lørdag , læs mere: Klik her 
 
Skydning: 
Kom til efterårsstævne 05/11, læs mere: Klik her 
Resultater 1. omg. og point fra 15m, se dem: Klik her  
 
Sportsfiskeri: 
Så er aktivitetsoversigten for 2018 klar, se den hele: Klik her 
 
 
Tidligere udsendt - stadig aktuel: 
Petanque: Indkaldelse til årsmøde i den 26/10 2017, læs den hele: Klik her 
Sportsfiskeri: fladfisk konkurrence søndag den 5/11, læs mere: Klik her 
GRATIS UDDANNELSE – BLIV KLÆDT PÅ SOM SUNDHEDSAMBASSADØR Savner du 

mere bevægelse, sundere kost og en stærkere holdånd på dit arbejde? Få de bedste idéer til at gøre 

din arbejdsplads sundere på en gratis sundhedsambassadøruddannelse, der foregår tirsdag den 7. 

http://www.firmaidraet.dk/
http://fskbh.fcms.dk/media/156981/tilskuddet-til-vores-idraetskurser-fortsaetter.pdf
http://fskbh.fcms.dk/media/157293/dfif-indbydelse-internetskydning.pdf
http://fskbh.fcms.dk/media/157360/bordtennis-resultater-fra-aabningsstaevnet-2017.pdf
http://fskbh.fcms.dk/media/157504/bordtennis-pokal-2017-18-3.pdf
https://www.facebook.com/pg/FirmaidraetStorKoebenhavn/photos/?tab=album&album_id=1496490343732833
http://firmafodbold.dk/vigtig-info/nyheder/
http://fskbh.fcms.dk/media/157502/motionsloeb-resultat-for-loeb-518.pdf
http://fskbh.fcms.dk/idraet-og-motion/motionsloeb/indbydelser/motionsloeb
http://fskbh.fcms.dk/idraet-og-motion/petanque/resultat-fskbh-mesterskaber
http://fskbh.fcms.dk/idraet-og-motion/petanque/billeder-fra-um-for-doubler
https://www.facebook.com/PickleballDenmark/?fref=ts
http://fskbh.fcms.dk/media/157507/skydning-efteraarsstaevne-15m-2017.pdf
http://fskbh.fcms.dk/idraet-og-motion/skydning/resultater
http://fskbh.fcms.dk/idraet-og-motion/sportsfiskeri/aktivitetsoversigt
http://fskbh.fcms.dk/media/156970/petanque-indkaldelse-til-aarsmoedet-den-2017.pdf
http://fskbh.fcms.dk/media/156979/sportsfiskeri-indbydelse-fladfisk-efteraar-20171105-2.pdf
http://fskbh.dk/


 

 

november kl. 9-15 hos Firmaidræt Storkøbenhavn, læs mere: Klik her - Tilmeld dig senest 1. 

november på info@fskbh.dk eller telefon 33 22 44 44. 
Tennis: Indbydelse til årsmødet torsdag den 23. november, læs mere: Klik her 
Sportsfiskeri: Indbydelse til torsk Captain Coddy 26. november, læs mere: Klik her 
RoyalRun: I forbindelse med fejringen af HKH Kronprinsens 50 års fødselsdag afholdes the Royal 

Run mandag den 21. maj 2018, læs mere: Klik her 
FSKBH: ECSG 2019 i Salzburg Bulletin 1, læs ,mere: Klik her 
Winter Games: Så kan i registrere jer til Winter Games, læs meget mere: Klik her 
 
Med venlig hilsen 
 
Firmaidræt StorKøbenhavn 
Tlf.: 33 22 44 44 
E-mail: info@fskbh.dk  
Hjemmeside: http://fskbh.dk - FSKBH på Facebook 
 

 

 

https://www.firmaidraet.dk/sund/det-vi-kan/det-vi-kan/sundhedsambassadoeruddannelse/
mailto:info@fskbh.dk
http://fskbh.fcms.dk/idraet-og-motion/tennis/indbydelser/indkaldelse-aarsmoede-2017
http://www.fskbh.dk/media/157087/sportsfiskeri-indbydelse-torsk-captain-coddy-20171126.pdf
http://fskbh.fcms.dk/media/157035/royalrun.pdf
https://www.ecsgsalzburg2019.at/english-1/
http://fskbh.fcms.dk/om-firmaidraetten/nyhedsbrev-andre-dokumenter
mailto:info@fskbh.dk
http://fskbh.dk/
http://www.facebook.com/FirmaidraetStorKoebenhavn

