
 

 

 
Tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund 

 Firmaidræt StorKøbenhavn - Nyhedsbrev – 26. marts 2020 
 
Kontoret: 
Repræsentantskabsmødet den 28/4 bliver udsat på ubestemt tid. 
 
Vi er alle i en meget svær situation i denne tid og FSKBH følger udviklingen tæt. Alt er på 
nuværende tidspunkt aflyst til den 13. april, vi følger myndighedernes anbefalinger. 
 
Kom op af stolen og hold frikvarter. Hver dag kl. 12:20 inviteret Dansk Firmaidrætsforbund dig, 
dine kollegaer eller familie til at deltage i dagens aktivitet. 
Det sker via Facebook Live: Klik her 
 
Skal du være med til at tælle skridt, kampagnen starter 27. april, se mere: Klik her 
 
Bike and Run har i år fået en Walk-distance, så nu kan alle deltage 
Skal I med til Bike and Run 2020 mandag den 8. juni, tilmeld jer NU: Klik her 
 
Billard: 
Indbydelse til årsmødet torsdag den 14. maj, se mere: Klik her 
 
Fodbold: 
Fodboldafdelingens seneste nyheder kan findes på afd. hjemmeside: Klik her 
 
Sportsfiskeri: 
Kære sports- og lystfiskere.  
Som følge af COVID-19-virus er vi desværre nødt til at udskyde Fladfisketuren, der skulle være 
afholdt 5. april 2020, til den 2. august 2020. 
Alle tilmeldte har fået besked. Tilmeldinger til den nye dato modtages allerede nu, ellers vil der 
komme yderligere information om turen når vi nærmer os datoen. 
Her i disse tider er der vist ingen der ved hvad morgendagen bringer, turudvalget har derfor 
besluttet, at vi udsender indbydelser og tilmeldinger, løbende til de planlagte ture og vil opfordre 
jer til at tilmelde jer, som vanligt og ift planlagte svarfrister, så håber vi, at alle turene bliver afholdt, 
ellers tager vi det op for hver enkelt tur. 
Knæk og bræk og pas nu rigtig godt på jer selv og hinanden derude. Vi glæder os til at se dig 
og alle deltagere, når vi igen må dyste med og mod hinanden og dyrke sammenholdet! 
På sports fiskeri afdelingens vegne. 
Sportsfiskeri: UDSAT TIL 2. AUGUST Indbydelse til Fladfisk søndag den 05. april 2020, se mere: Klik 
her 
 
 
Tidligere udsendt - stadig aktuel:  
Svømning: Årsmødet afholdes den 16. april kl. 19, se mere: Klik her 
Bowling: Indbydelse til årsmødet torsdag den 30. april, se mere: Klik her 
Bordtennis: Fælles inspirations- og udviklingsaften for klub- og holdledere, samt formænd tirsdag 
den 5. maj kl. 17.00-20.00, læs mere: Klik her 
Bordtennis: Indbydelse til årsmødet 13. maj 2020, se mere: Klik her 

http://www.firmaidraet.dk/
https://www.facebook.com/firmaidraet
https://www.taelskridt.dk/?utm_medium=email&utm_campaign=TS2%202020%20-%20stor%20liste%20-%20mail%201&utm_content=TS2%202020%20-%20stor%20liste%20-%20mail%201%20CID_d3a2af3b6087f80b58c8b89ce0dd1e14&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Derfor%20vil%20vi%20gerne%20tilbyde%20alle%20gratis%20tilmelding%20til%20og%20med%2031%20marts
https://www.firmaidraet.dk/events/arrangementer/bike-run-stafetten-roedovre/
http://www.fskbh.dk/media/1633786/billard-indkaldelse-årsmoede-2020.pdf
http://firmafodbold.dk/vigtig-info/nyheder/
http://www.fskbh.dk/media/1633295/sportsfiskeri-indbydelse-fladfisk-foraar-20200405.pdf
http://www.fskbh.dk/media/1633295/sportsfiskeri-indbydelse-fladfisk-foraar-20200405.pdf
http://www.fskbh.dk/idraet-og-motion/svoemning/indkaldelse-til-aarsmoede
http://www.fskbh.dk/idraet-og-motion/bowling/årsmoede-2020
http://www.fskbh.dk/media/1633653/faelles-udvikling-2020.pdf
http://www.fskbh.dk/idraet-og-motion/bordtennis/indbydelse-til-aarsmoede-2020
http://fskbh.dk/


 

 

Sportsfiskeri: Indbydelse til hornfisk og torsk søndag den 14. maj 2020, se mere: Klik her 
Bowling: Kom til Bowling Open 28. marts, hold og individuelt, se mere: Klik her 
Så er tilmeldingen åben til Firmaidræt Open 2020 12-14 juni, læs mere: Klik her 
Skal DU med til Xtreme Mandehørm, så kan du tilmelde dig nu: Klik her 
Billard: Tilmeldinger til sæson 2020: 
Enkeltmand sæson 2020-2021 tilmelding senest torsdag d. 14 maj 
Enkeltmand handicap sæson 2020-2021 tilmelding senest torsdag d. 14 maj 
3-mandshold 2020-2021 tilmelding senest torsdag d. 14 maj 
2-mandshold handicap sæson 2020-2021 tilmelding senest torsdag d. 14 maj 
FSKBH cup 07-08 marts tilmelding senest søndag d. 1 marts. 
Indbydelse til Kvalifikation torsdag den 27. august 2020 
Se alle indbydelserne: Klik her 
Gokart: Så er der åbent for tilmelding til hold serien 2020. Vi udvider serien med Racehall – verdens 
største indendørs gokartbane!! 
Der er 3 konkurrencer – indendørs, udendørs og den samlede serie. 
Tilmelding og mere info: Klik her 
Kollegagolf:  Nu kan du melde dit hold på banen til kollegagolf 2020, se 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 
 

 

 

http://www.fskbh.dk/idraet-og-motion/sportsfiskeri/indbydelser
https://www.firmaidraet.dk/events/arrangementer/bowling-open/
https://www.firmaidraet.dk/events/arrangementer/firmaidraet-open/?utm_medium=email&utm_campaign=Foreningsservice%20Firmaidrt%20Open%202020&utm_content=Foreningsservice%20Firmaidrt%20Open%202020+CID_f93fb28b4739eaea43e64cf916783d1e&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=wwwfirmaidraetopendk#forside-2413
https://www.firmaidraet.dk/events/arrangementer/xtreme-mandehoerm/?utm_medium=email&utm_campaign=Xtreme%20Mandehrm%20Dark%20Edition%20-%20den%20perfekte%20opvarmning&utm_content=Xtreme%20Mandehrm%20Dark%20Edition%20-%20den%20perfekte%20opvarmning+CID_f6a11ff8fa546ed6faa67f48576be721&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Ja%20tak%20Send%20mig%20videre%20til%20Xtreme%20Mandehrm%20Dark%20Edition
http://fskbh-billard.dk/cms/?Indbydelse_til_Turnering
https://www.supersaas.dk/schedule/FSKBH/Hold?fbclid=IwAR2cQyyuqtncsgIzhc8CB8HMmUKKIaRVv2L3TwudF-Cu6uEi3QvzzGiQULs
https://www.firmaidraet.dk/events/arrangementer/kollegagolf/
mailto:info@fskbh.dk
http://fskbh.dk/
http://www.facebook.com/FirmaidraetStorKoebenhavn

