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Beretning 2019 

 

Indledning 

I år – mens jeg sidder og skriver beretningen – er det med meget blandede følelser. 
COVID19 har slået os alle ud af vores hverdag! Intet er som tidligere. Alle vores 
aftaler, møder, arrangementer, events og ikke mindst vores privatliv er påvirket i en 
grad, vi ikke havde set komme. Indtil videre er al aktivitet i FSKBH sat i bero til og 
med den 10. maj 2020. 

Det har naturligvis også betydet, at vores repræsentantskabsmøde den 28. april 
2020 er udsat på ubestemt tid. I skal naturligvis stadig have årsberetningen for 
2019 nu, og har I spørgsmål eller kommentarer hertil, hører jeg meget gerne fra jer, 
idet I ellers ikke har mulighed for at stille dem. 

FSKBHs Bike & Run Stafet er aflyst den 8. juni 2020. Firmaidræt Open weekenden 
den 13-14. juni 2020 er ligeledes aflyst. Det er helt bevidst, at disse events ikke er 
udsat, men aflyst. Mange andre arrangementer og event er allerede programsat i 
efteråret – også private begivenheder som eksempelvis konfirmationer er ligeledes 
udsat til efteråret, og derfor vil det være utroligt svært at finde ledige dage, hvor vi 
kan få deltagere til at komme. 

 

En meget positiv information er, at medlemsmæssigt blev 2019 et år, hvor vi endelig hav-
de en fremgang – endog en meget stor fremgang på 11.881 medlemmer - så vi nu er op-
pe på 73.454! Den store fremgang skyldes primært, at en del af vore klubber deltager i 
DHL stafetten, og som noget nyt kan de tælles med, hvilket vi ikke tidligere har gjort. 
 
I det forløbne år har bestyrelsen set således ud: Jeanette Thornberg (formand), Gitte Niel-
sen (næstformand), Palle Lindstrøm (økonomiansvarlig) samt bestyrelsesmedlemmerne 
Kim Christiansen, John Vinding Petersen, Michael Kofoed og Mari-Ann Egeskov Madsen. 
Vi har afholdt 9 bestyrelsesmøder, hvor der til flere af møderne har været inviteret gæster. 
Vi har haft besøg af udvalgene for håndbold, skydning, dart og badminton Bestyrelsen 
finder stadig disse møder med udvalgene utrolig vigtige, og det er også blevet taget godt 
imod af udvalgene. Vi fortsætter med at invitere til disse møder, men lad mig pointere, at 
har et udvalg ønske om møde med bestyrelsen, er det bare at sige til, og vi finder et tids-
punkt. 
 

Som noget nyt fik vi opstartet yoga for begyndere/øvede med 15 deltagere over et 
12 ugers forløb. Det foregik i KFIU-hallen søndage med undervisning af to dygtige 
instruktører. Det var afstedkommet af vores Mors Dag event, hvor vi havde inviteret 
til yoga for begyndere, og havde 50 deltagere til et par hyggelige timer med yoga, 
bobler, jordbær og sandwich. Vi overvejer at opstarte nyt hold til efteråret. 
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Dansk Firmaidrætsforbund  

Firmaidræt StorKøbenhavn hører naturligvis fortsat til under Dansk Firmaidrætsfor-
bund – i daglig tale kaldet Firmaidrætten.  
 
Medlemstallet for 2019 i Dansk Firmaidrætsforbund var 384.602, hvilket er en 
fremgang på 1725 medlemmer.  
 
Dansk Firmaidrætsforbund har som nævnt vedtaget en ny strategi 2022 – ”Et sjove-
re Danmark i bevægelse”, hvor fokus vil være på ”to indsatsområder og et magisk 
potentiale” – nemlig en styrkelse af den lokale firmaidræt samt kollegamotion på 
flere arbejdspladser. Derimellem ligger det magiske potentiale, som er nye former 
for relationer, samarbejder og partnerskaber. Ingen tvivl om, at strategien får stor 
betydning for foreningen, og bestyrelsen vil derfor kigge nøje på vores muligheder.  
 

FSKBH har stadig repræsentanter i Dansk Firmaidrætsforbund. Jeanette Thornberg 
er medlem af Styrelsen, Helle Gram Quist formand for kollegamotionsudvalget 
samt Bodil Kjærgaard medlem af kommunikationsudvalget. 

Medlemsstatistik  

Som noget nyt i år har Dansk Firmaidrætsforbund som en del af deres strategi, ind-
ført registrering af kollegamotion. Kollegamotion er alle de aktiviteter, bevægelse og 
motion, som laves sammen med kollegaerne. Det kan være fællesmotion en fast 
ugedag, pause aktiviteter med kollegaerne, deltagelse i løb og motionskampagner. 
 
Da FSKBH kunne se, at mange af vores klubber deltog i DHL stafetten men ikke 
melder løb på indberetningsskemaet, så kontaktede vi ca. 75 klubber, og det gav 
en øgning i medlemstallet på over 10.000 medlemmer. 
 
Klubindberetningerne pr. 1. januar 2020 viste et samlet aktivitetsmedlemstal på 
73.454 fordelt på ca. 320 medlemsklubber, hvilket betyder, at vi i 2019 har haft en 
stigning på næsten 12.000 aktivitetsmedlemmer og en nedgang på 10 klubber.  

 

Økonomi 

Forelæggelse af regnskab for 2019 er påvirket af, at FSKBH og KFIU-hallen fusio-
nerede med virkning fra den 1. juli 2019. I den anledning blev det besluttet, at de to 
fusionerende enheders regnskaber skulle fortsætte særskilt gennem hele regn-
skabsåret 2019, for derefter at blive forelagt som særskilte regnskaber, men også 
som et samlet regnskab for det nye FSKBH. Der er i regnskabet foretaget sædvan-
lige mellemregninger mellem FSKBH og KFIU-anlægget (administration, rengøring, 
energiområdet m.v.) 
Fra regnskabet 2020 vil det tidligere KFIU-anlægs regnskab være en integreret del 
af FSKBHs regnskab. 
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Driftsregnskab 2019 
 

Det samlede driftsresultat for de fusionerede enheder udviser et overskud på i alt 

309.134,68 kr. Fordelingen af udgifter og indtægter illustreres nedenfor. 
 

Udgift Indtægt Nettoindtægt

FSKBH-anlægget (KFIU-hallen)

Hal, baner og udearealer 585.160,46 -1.103.998,62 -518.838,16

Lønudgifter til  lokaler og anlæg 157.822,04 157.822,04

Resultat lokaler og udearealer -361.016,12

Administration og bestyrelse 99.453,02 99.453,02

Driftsresultat FSKBH-anlægget -261.563,10

FSKBH

Idrætsafdelinger i  alt 2.092.293,25 -2.174.949,00 -82.655,75

Lokaler (mellemregning med KFIU-hallen) 186.098,16 -52.226,33 133.871,83

Administration og bestyrelse 1.139.566,75 -1.191.293,91 -51.727,16

Renter og udbytte af værdipapirer -47.060,50 -47.060,50

Driftsresultat FSKBH -47.571,58

Samlet driftsresultat -309.134,68  
 

For KFIU-hallen er der tale om en væsentlig forbedring i forhold til regnskab 2018, 
der udgjorde et overskud på ca. 49.000 kr. Forbedringen skyldes øgede lejeindtæg-
ter for baner med ca. 100.000 kr. og reducerede driftsudgifter for yderligere ca. 
100.000 kr. 
 

For FSKBH er regnskabsresultatet på niveau med regnskab 2018. En væsentlig 
faktor er, at værdipapirerne har givet en ikke budgetteret indtægt på ca. 47.000 kr. 
Herudover bidrager idrætsafdelingerne samlet med et overskud på 82.655,75 kr., 
hvilket er en forøgelse i forhold til tidligere. 
 

Renter og udbytter – indtægt 47.060,50 kr. (Budget  0 kr.)  
 

Idrætsafdelinger under ét - resulterer i 2019 et overskud på 82.655,75 kr. mod et 
budgetteret overskud på 3.385 kr. Det samlede resultat dækker imidlertid over, at 
en række udvalg aflægger et regnskab, der udviser et underskud. For nogle af ud-
valgene (Dart, Håndbold og Fodbold Nord) gælder det, at der er tale om udvalg, der 
er under rekonstruktion eller lukning.  

Bowlingudvalget præsenterer for andet år i træk et større underskud. Der synes 
derfor at være behov for en akut indsats fra udvalgets side for året 2020, for at 
undgå endnu et regnskab, der går i underskud. 
 

Bike & Run udviser for første gang et underskud, hvilket beror på en bestyrelses-
beslutning om gennemførelse af arrangementet som en PR-aktivitet, dog med en 
nedre grænse for deltagerantal. 
 

Yoga er en ny aktivitet, hvortil der ligeledes er taget stilling til et underskud i en 
startfase. 
 
 



 

Firmaidræt StorKøbenhavn - Tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund samt De Danske Skytteforeninger 
Knuthenborgvej 24 - 2500 Valby - Tlf.: 33 22 44 44 - www.fskbh.dk – info@fskbh.dk  

 
Bestyrelse og udvalg har i regnskabsåret ansøgt og modtaget tilskud fra puljer i 
Dansk Firmaidrætsforbund for i alt 143.618,50 kr. Beløbene er i regnskabet fordelt 
til udvalgene i forhold til deres forbrug indenfor formålet  
 

Bike & Run 18.000,00 kr. 

Billardudvalg 85.250,00 kr. 

Fodboldudvalg 27.776,50 kr. 

Lystfiskeri 2.000,00 kr. 

Yoga 7.000,00 kr. 

Erhvervsskoler 3.592,00 kr. 

 

 

 

 
De enkelte udvalgs regnskabsresultater (negative tal - er overskud): 

Idrætsafdelinger: 2017 2018 2019

Aerobic

10 Atletik

11 Gokart -6.046 -4.380 -8.620

15 Badminton 2.704 -16.754 -6.236

24 Bike & Run -6.369 -9.090 3.274

25 Billard -16.105 -16.243 -8.947

30 Bordtennis -559 -415 -3.329

35 Bowling -19.597 10.000 6.605

55 Dart -4.023 -1.554 2.143

65 Fodbold (7-mands) -17.839 14.051 -50.285

70 Fodbold Nord 292 297 303

115 Håndbold (vinter) -7.783 -3.922 1.000

121 Senioridræt 0

135 Lystfiskeri 1.745 4.761 -241

150 Motionsløb -2.647 -3.861 -765

165 Petanque -1.246 -2.025 -612

190 Skydning -2.604 -220 -6.984

200 Squash 0

205 Svømning -4.517 -7.245 -5.757

210 Tennis -2.269 -5.700 -4.519

390 Yoga 3.115

400 Erhvervsskoler -13.872 -15.830 -2.800

Adventure

Firmaidreæt Open

Pickleball 2.500 -300

I alt idrætsudvalg -98.235 -58.430 -82.655  
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Bike & Run Stafetten  

FSKBH afholdt igen B&R stafet den 3. juni 2019. Selvom vi også i 2018, gik ned på 

tilmeldte hold, gav vi det atter et forsøg på at få flere til at tilmelde sig. De som kom 

roste dagen, og ønskede at vi fortsatte. For at gøre mere reklame for B&R havde vi 

en stand på cykelmessen i Øksnehallen den 16-17. marts, hvor vi uddelte mange 

flyers. Om det gav positivt resultat tvivler vi på, men hvis vi ikke forsøger nyt, er vi 

sikre på, der ingenting sker. 

Vi havde gjort mål-området hyggeligt med musik og små boder med løbetøj m.m. 

og vi havde for en gangs skyld også bedre vejr end tidligere 

Vores lokale hovedsponsor – Pro-Safe var igen med på holdet og det var vi meget 

glade for. Stor tak til Pro-Safe, som stiller med 2-3 mand til at hjælpe på dagen, 

samt en trailer, som vi benytter til speakeren. 

Bike and Run har altid de bedste hjælpere og en STOR tak til alle jer.  

 

 

Events 

Som nævnt indledningsvis fik vi afholdt et fantastisk Mors Dag event med yoga for 

begyndere. Dette blev iværksat, da Dansk Firmaidrætsforbund i flere år har haft et 

event for mænd: Mænds Motionsdag. Vi mente ikke, dette kun skulle være for 

mænd. 

Vi afholdt Mænds Motionsdag (Fars Dag) den 4. juni, hvor der blev spillet et par 

timers badminton. Efterfølgende var der pølser og fadøl serveret fra den opstillede 

pølsevogn. Et hyggeligt arrangement, som vi håber at kunne gentage. 

FSKBH stillede med frivillige hjælpere til et arrangement afholdt af Dansk Firma-

idrætsforbund for Nationalbanken i Valbyparken. Et meget stort arrangement, hvor 

de i hold var rundt på flere aktiviteter, og hvor der til sidst blev fundet vindere i di-

verse kategorier. 

 

Firmaidræt Open 

I 2019 blev der igen afholdt Firmaidræt Open i Aarhus. Et fantastisk stævne – og 
fantastisk vejr - med mere end 1.000 deltagere, som havde en forrygende god 
weekend med masser af idræt og socialt samvær. Aftenfesten med 400 deltagere 
var lige så forrygende god som aktiviteterne. 

Jeg var som sædvanligt rundt og besøge flere af aktiviteterne – og hilse på vores 
deltagere fra FSKBH - og overalt hvor jeg kom frem, var der bare glade deltagere – 
det var dejligt at opleve.  
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Landsdel Øst og Region Hovedstaden 

Strukturen er fastsat i Dansk Firmaidrætsforbunds vedtægter. Der er ikke tillagt be-
slutningskompetencer til de to organer, idet formålet med de to organer først og 
fremmest at give medlemsforeningerne mulighed for sparring, gensidig inspiration 
og erfaringsudveksling. 

Landsdel Øst holder som regel et årligt møde, hvor hver forening har mulighed for 
at deltage med maks. fem personer. I Region Hovedstaden holdes møde efter be-
hov – et til to om året – hvor de tilknyttede firmaidrætsforeninger har en fast repræ-
sentant samt mulighed for at møde med yderligere en person til møderne. FSKBHs 
faste repræsentant i Region Hovedstaden er Gitte Nielsen.  

Fra forbundets side er det Rikke Line Klockars Jensen, som er tilknyttet Landsdel 
Øst og Region Hovedstaden som udviklingskonsulent. Hendes opgave er bl.a. at 
vejlede og hjælpe med udvikling, organisationsopgaver, uddannelse og forholdet til 
offentlige myndigheder og samarbejdspartnere.  

 

 

European Company Sport Games 

European Company Sport Games (ECSG) afvikles hvert år skiftevis med vinterfe-
stival i lige år og sommerfestival i ulige år.  

I 2019 var Salzburg vært for European Company Sports Game, og fra Danmark 
deltog 200. Det var fantastisk godt arrangeret. Forplejning, transport afvikling af 
aktiviteter kørte upåklageligt. Dog var det utroligt varmt, og sammen med en ind-
march, som var meget forsinket, var det nærmest uudholdeligt for aktivitetsdelta-
gerne som måtte vente.  

Frederikshavn havde søgt om værtskab for sommerfestival i 2023 i samarbejde 
med Dansk Firmaidrætsforbund og Sport Event Danmark. Desværre blev det ikke 
Frederikshavn, som fik værtskabet, men Bordeaux. 

Frederikshavn søger igen om værtskab for sommerfestival i 2025. 

 

Frivillig fredag  

Frivillig Fredag – var som altid en fantastisk dag/aften, som vi er glade for at fast-

holde.  I år foregik det i Søndermarken, hvor vi blev sendt afsted på mobil skatte-

jagt, hvor det gik ud på at finde poster, og efterfølgende svare på spørgsmål om 

næsten alt mellem himmel og jord. Efterfølgende middag og socialt samvær i Bjæl-

kehytten. Altid et rigtigt hyggeligt arrangement, men desværre i år var der stort fra-

fald. FSKBH finder det meget vigtigt, at fastholder denne dag, som tak til alle vores 

frivillige - både i udvalgene og til hjælperne fra Bike and Run. FSKBH sætter stor 

pris på alle, og derfor at det skønt at kunne invitere til denne dag.  
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Mærkedage 

LIF – Lufthavnens Idrætsforening afholdt reception i anledning af deres 70-års jubi-

læum. Vi var naturligvis repræsenteret. En dejlig dag i LIFs klubhus, hvor der også 

blev spillet opvisningskamp i fodbold mellem FSKBH og LIF. 

 

www.fskbh.dk  
 
www.fskbh.dk er Firmaidræt StorKøbenhavns hjemmeside 
Fra starten af februar 2017 skiftede FSKBH til en nyt layout på hjemmesiden. Der 
arbejdes løbende på at forbedre hjemmesiden. Sammen med det ugentlige ny-
hedsbrev (se næste afsnit) udgør hjemmesiden FSKBHs primære kommunikations-
kanal til klubberne og deres medlemmer. Samtidig skal hjemmesiden virke som god 
PR for firmaidrætten og dermed være med til at skabe interesse for firmaidrætten 
og med til at skaffe os nye medlemmer.  
 

 

Nyhedsbrev – den ugentlige medlemsinformation  
 
Næsten hver torsdag sendes det ugentlige Nyhedsbrev pr. e-mail til vore medlems-
klubber og andre interesserede. I Nyhedsbrevet informerer vi i kort form om stort og 
småt inden for firmaidrætten. 
Nyhedsbrevet er først og fremmest tænkt som en appetitvækker med relevante 
links til indbydelser, resultater, stillinger mv., hvilket giver os mulighed for  
• På en side – måske to - at give læserne et hurtigt overblik over alle aktuelle em-
ner,  
• Enkel og alligevel fyldig information, der kun fylder få kilobytes (KB),  
• Hurtig videreformidling for vore klubber til deres kontaktpersoner eller alle med-
lemmer. 
Og vi håber selvfølge at modtagerne af nyhedsbrevet deler det med deres kollega-
er. 
  

 

FSKBHs kontor og administration  
 
Siden etableringen af FSKBH i 2010 har vores administration haft hjemsted i KFIU-
Hallen. Pr. 1/7 – 2019 Fusionere FSKBH med foreningen KFIU med FSKBH som 
den fortsættende forening.  
Til servicering af vore medlemsklubber og idrætsafdelinger har FSKBH ansat med-
arbejdere i administrationen. I forbindelse med fusionen med Foreningen KFIU er 
servicemedarbejderen overgået til FSKBH. 
 
Der er derfor nu fire ansatte, hvoraf den en er fuldtidsansat og de 3 andre har mel-
lem 15 og 21 timer om ugen. 
 

http://www.fskbh.dk/
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FSKBH-anlægget/KFIU Hallen i Valby  
 
KFIU Hallen kom den 1/7 -2019 tilbage til firmaidrætten, efter at have været en 
selvstændig forening i 9½ år. Med FSKBHs overtagelse af hallen og tennisbanerne, 
er håbet at man kan lave flere/nye aktiviteter, samt at give anlægget en tiltrængt 
renovering.  
I slutningen af 2019 og starten af 2020 har man forsøgt med Yoga i hallen. 
I 2020 er det planlagt at omklædningsrummene skal renoveres i sommerferien. 
De sidste par år har det været muligt at booke badmintonbaner online og dette er 
nu også muligt at gøre for tennisbanerne. Onlinebookningen af badmintonbanerne 
bidrager til et solidt overskud for anlægget 2019. 
En anden god indtægtskilde er tennisbanerne, hvor det er muligt for kun 500,- kr. 
for en sæson at booke baner. Det var der næsten 300 brugere det benyttede sig af 
i 2019. 
Både medlemsklubber, enkeltmedlemmer og andre, der er interesseret i at leje 
badminton- eller tennisbaner på idrætsanlægget i Valby, er meget velkomne til at 
kontakte FSKBHs kontor for at få nærmere oplysninger om mulighederne. 

 

 

Københavns Kommunes idrætsfaciliteter 

En meget stor del af vores aktiviteter afvikles i Københavns Kommunes idrætsfacili-
teter (fodboldbaner, idrætshaller, svømmehaller, petanquebaner mv.). De faciliteter, 
som vores afdelinger får stillet til rådighed, er i det store hele tilfredsstillende.  

I sidste års mundtlige beretning blev det nævnt, at gebyrer for brug af Københavns 
Kommunes idrætsfaciliteter atter var på tale, men at der trods alt var lagt op til en 
retfærdig og rimelig løsning, hvor alle foreninger og brugere skal betale gebyr. Det 
omtalte forslag blev vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation som en del af 
budget 2019 og med ikrafttræden den 1. juli 2019. 
 
Vi modtog den første gebyropkrævning fra Københavns Kommune vedr. 2. halvår 
2019, som desværre var med en del fejl, og derfor hurtigt blev tilbageført igen. 
 
I skrivende stund har vi ikke modtaget ny faktura. 
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Idrætsforum København 

Idrætsforum København arbejder politisk for at sikre de bedste betingelser og ud-

viklingsmuligheder for den organiserede idræt i København, og er et samlet talerør 

til Københavns Kommune. Derudover indbyder Idrætsforum København ligeledes til 

konferencer, debat med kulturpolitikere samt temamøder. 

 
 
Som jeg tidligere har informeret om, er DIF nu ansvarlig for IFK. Desværre har der 
ikke været så meget aktivitet her. I stedet for har DGI Storkøbenhavn indbudt til 
netværksmøder for alle store foreninger i København samt i samarbejde med Kø-
benhavns Kultur- og Fritidsforvaltning afholdt konferencen Idræt i Storbyen. FSKBH 
er altid inviteret til disse arrangementer, og vi er naturligvis repræsenteret. 
 

 

Afslutning  

Dette var en gennemgang af, hvad bestyrelsen har valgt at berette om på det over-
ordnede plan fra den forgangne sæson.  

Helt som vi plejer har vi placeret afsnittet med beretninger fra vores idrætsafdelin-
ger som et appendiks til beretningen, så fortsæt endelig læsningen. 

I år skal der – som altid - lyde en meget stor og varm tak til Rødovre Kommune for 
deres velvilje og engagement til Bike & Run Stafetten i juni. Et arrangement som er 
et stort samarbejde mellem FSKBH og Rødovre Kommune, og som fungerede for-
trinligt – takket være Rødovre Kommunes positive indsats. 

 

Sidst - og ikke mindst – skal der lyde en kæmpe tak til alle jer, som i det forløbne år 
har ydet en frivillig arbejdsindsats til gavn og glæde for Firmaidræt StorKøbenhavn. 
Uanset om jeres indsats er ydet som leder i en af vores klubber, udvalgsmedlem i 
en vores idrætsaktiviteter eller som hjælper ved vores arrangementer, er den af 
uvurderlig betydning for FSKBHs fortsatte eksistens. Det er ikke mindst jeres fortje-
neste, at Firmaidræt StorKøbenhavn er og fortsat vil være en spændende idræts-
forening. 

Valby, den 10. april 2020 

Jeanette Thornberg  

Formand 
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Idrætsafdelingerne 

Som nævnt i punktet afslutning, er der selvfølgelig også i den skriftlige beretning en 
kort orientering fra vores afdelinger om deres idrætsaktiviteter i det forløbne år, idet 
idræt er og bliver vores kerneaktivitet.  

 

Bordtennis 

Til februar stævnet havde vi 43 spillere tilmeldte til stævne i Taastrup. Der er 10 
borde, så man kan sige, at der var fuldt hus, hvis det ikke skulle blive en midnatsfo-
restilling. Alle virker glade for vores tiltag med fælles frokost og ½ times pause. Det 
er som om at det sociale også betyder meget. Vi håber at kunne holde dampen 
oppe til næste sæsons stævner. 
Holdturneringen er gået ind i sin sidste fase, da vi slutter omkring 18. marts. Vores 
elektroniske topliste fungerer og alle virker glade for den. Superdejligt at vi blev be-
villiget økonomi til den. 
Vi påtænker at afholde Inspirations- og udviklingsaften for klub- og holdledere samt 
formænd for bordtennis. 
Vi har igennem flere år talt om, hvordan vi fastholder og udvikler vores Firmaklub-
ber og Firmabordtennis, så vi er klar til at gå fremgang, fremtid og 10 års uafbrudt 
succes i møde. I samarbejde med Dansk Firmaidrætsforbund har vi planlagt en af-
ten i vores fælles udviklings tegn, hvor hovedemnerne vil være hvordan hjælper vi 
hinanden med at udvikle klubberne og firmabordtennis. Hvordan sikrer vi at alle 
medarbejdere får kendskab til os. Hvordan får vi nye virksomheder til at deltage. Er 
vores it-løsninger gode nok, det kan være egne intranet, som det kan være Firma-
idrætten. Skal vi arbejde på at få baner til klubber uden egne baner. Skal alle os 
som spiller i idrætsklubber, have flyers med ud, som kan sættes op i alle klubber. 
Mulighederne er mange og det skal vi på denne aften hjælpe hinanden med at 
komme et fælles videre skridt mod fremtiden.    
 

Fodbold 

 
I 2019 fik vi – næsten – stoppet nedgangen i udendørssæsonen. Kun et par hold 
mindre samlet, dog med fremgang i Herresenior for første gang i mange år, samti-
dig måtte vi dog erkende, at Mix ikke blev til noget. Jule Five-a-side dykkede des-
værre igen, efter en lille oprejsning, og slutteligt vores Julestævnet næsten var sta-
tus quo: Et hold mindre ift. 2018, desværre var der – også hér – ingen Mix række.  
 
Der var nye mestre i udendørsturneringen: 
Herresenior – Posten I FKbh. 
Oldboys – Cosa Nostra 
SuperOldBoys – Thomas Cook 
Superveteran – Laybourn Sport 
Masters – Danske Bank 
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Pokalturneringenerne blev vundet af Verisure i Herresenior mens Thomas Cook 
bogstaveligt lukkede og slukkede på dagen, med at vinde Oldboys/SuperOldBoys 
finalen. 
 
Lidt statistik omkring, hvordan antallet af deltagende hold har set ud gennem de 

sidste år: 
 

 
 
Firmaidræt Open var igen landet i Århus, og selv om det ikke var liges å varmt som 
i 2018, så blev det som i 2018 en god weekend. Det var de samme deltagere fra 
FSKBH i SuperOldBoys, hvor det også var de samme fem hold som i 2018: Tho-
mas Cook (For femte år i træk vinder af FO), Sydens Feriehuse, RKS og Brandvæ-
senet. Derudover deltog IBBH i Mix. 
 

Håndbold 

Lørdag d. 12. oktober blev det første ”forsøgsstævne” afholdt på 2 baner i Rødovre 
hallen. Der var tilmeldt 5 mix hold, hvoraf et var helt nyt.  

Sammen med fodbold afhold vi julestævne i Rødovre Hallen d. 7. december med 
deltagelse af 3 Mix hold.  

 

Motionsløb 

I året 2019 har aktiviteterne fortsat som hidtil. Der er gennemført 12 motionsløb 
med i alt 258 startende. 
Det giver et gennemsnit på 21 deltagere pr. løb, hvilket jo ikke er overvældende, 
men som alligevel kører rundt. 

Statistik 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Antal hold 155 157 163 179 202 204 231 243 269 

Afbud  24,57% 24,18 

% 

20,43 

% 

22,44 

% 

24,52 

% 

23,30 

% 

24,94 

% 

24,45 

% 

24,90 

% 

Udgåede 

hold 

18 11 17 13 19 12 26 27 38 

Statistik Herrese-

nior 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Antal hold 117 109 114 124 133 131 

Heraf nye hold 40 

(34,2 

%) 

31  

(28,4 

%) 

29  

(25,4 %) 

39 

(31,4%) 

43  

(32,3 

%) 

 

Ikke med fra året 

før 

31 

(28,4 

%) 

33  

(28,9 

%) 

37  

(29,8%) 

48 

(36,1%) 

30  

(24,4 

%) 
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Vi ser gerne nogle flere deltagere fra medlemsklubberne, der vil støtte op om dette 
løb. 
 
 
 
Holdkonkurrencen blev SIF suverænt bedste klub i 3-mands hold, 6-mands hold og 
10 mands hold, simpelt ved at møde op med min. 10 løbere hver gang, GODT 
GÅET. 
På kvindesiden blev bedste hold HRA ’s 3 kvinder, der også stort set møder op 
hver gang med en god vindermentalitet.  
I pointkampen om årets bedste resultater blev: 
Per Tillegreen  DANSKEBANK nr. 1, Henrik Werngreen KARLSLUNDE nr. 
2 og Max Mathiesen TOPDANMARK nr. 3 
Andrea Reif Andersen, HRA nr. 1, Karen Reif Andersen, HRA nr. 2 og Lene Kors-
gaard, COOP nr. 3 
Til slut en STOR TAK til de deltagende firmaer/enkeltmedlemmer for interessen for 
at møde trofast frem til løbene. 
Også en stor tak til de frivillige der også møder frem så deltagerne i løbet får en god 
oplevelse. 
Afdelingens årsmøde er fastlagt til tirsdag den 26. maj 2019 kl. 19.00 i KFIU Hallen. 

 

 

Petanque 

Igen i år har der været stor aktivitet med afholdelse af fastelavnsstævne, holdturne-
ring og mesterskaber i tripler og doubler.  
 
Holdturneringen 2020 
Tilslutning til holdturneringen i år var i alt 25 hold – fordelt med 16 3-mandshold og 
9 hold i 6-mandsrækken.  
I 3-mandsrækken blev dette til 8 hold i 1. division og 8 hold i 2. division. Alle kam-
pene blev kampene afviklet som dobbeltkampe, i alt 14 kampe pr. hold i 1. division 
og 14 kampe pr. hold i 2. division. 
6-mandsrækken med 9 hold blev som sidste år afviklet som enkeltkampe, hvor alle 
mødte hinanden, i alt 8 kampe pr. hold.  
Holdturneringen forløb godt med masser af gode og spændende kampe.  
 
 
Hvordan op- og nedrykninger vil fordele sig i 2020, er afhængig af næste års tilmel-
dinger til holdturneringen. 
 
Den sidste spilledag var den 16. september. Kampene blev afviklet på både på ba-
nerne i Valby Idrætspark, og banerne på Jyllingevej 128 hos Rødovre. De åbne 
baner som vi har brugt de sidste år, bliver brugt til byggeplads. 
 
Efter kampene var der sædvanen tro fælles spisning og uddeling af pokaler. Dette 
foregik i år i World Cup Hallen, Rødovre Bowlinghal, fordi Valby Hallens cafeteria er 
under ombygning. Til denne ”3. halvleg” var der 94 tilmeldte og udvalget glæder sig 
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over den store opbakning til fælleshygge og pokaloverrækkelse. Det var 5. år i træk 
at Radiometer vandt 6-mands rækken. Sidste år vandt de pokalen til ejendom og 
har været så flinke at udsætte en ny pokal til 6-mandsrækken, som de i år vandt for 
1. gang. I 3-mandsrækken vandt SAS 1 den udsatte pokal for andet år i træk. 
 
Mesterskaber for tripler og doubler 
Mesterskaberne afvikles efter det schweiziske stigesystem. 
Mandag den 20. maj afvikledes mesterskaberne i tripler. Vejret var igen i år med os, 
så stævnet blev afviklet i solskin, og med pæne temperaturer. Der var tilmeldt 17 
hold fordelt på 9 klubber. Der blev spillet 4 runder.  
Lørdag den 5. oktober afvikledes mesterskaberne for doubler. Der spillede 21 hold 
fordelt på 9 klubber. Der blev spillet 5 runder i fantastisk godt vejr 
Ved begge mesterskaber har der været god tilslutning fra klubberne, og der skal fra 
udvalget lyde en stor tak til klubberne for denne opbakning til mesterskaberne. 
 
Stævner 2020 
Fastelavnsstævnet blev i år afviklet lørdag den 22. februar med 34 tilmeldte fra 7 
klubber.  
Jeg ved ikke om det vejret der bevirkede at vi var 10 deltagere mindre i år end sid-
ste år, men de 10 slap for at bliver meget våde, da det regnede under det meste af 
stævnet. De er godt Petanque kuglerne vejer lidt, for ellers var de blæst af banen. 
Stævnet blev afviklet i 3 runder med skiftende makkere. Da vi var 34 spillere, afvik-
lede vi stævnet med tre triple kampe. Ind imellem runderne blev der også tid til lidt 
medbragt frokost, som blev indtaget i klubhuset. Vi valgte i år at ”slå katten af tøn-
den” efter vi var færdige med spillet. Det nåede lige at blive tørvejr inden vi startede 
I år havde vi to tønder, en til pigerne og en til drengene.  
 
Julestævne i Stalden i Hvidovre 
Vi vil igen i år afvikle et indendørs Julestævne tirsdag den 24. november i Stalden i 
Hvidovre. 
Stævnet vil blive afviklet som en double- eller triple turnering med skiftende makker 
efter det schweiziske stigesystem. 
 
Andre stævner 2019 
RKS afholder efterårsstævne lørdag den 2. november i år.  
Her er vi alle traditionen tro, inviteret til en dyste i doubler med skiftende makkere 
over 4 runder på banerne, Jyllingevej 128. 
 
Firmaidræt Open 
I år var mesterskaberne i Firmaidræt Open henlagt til Aarhus fra den 24. maj til den 
26. maj. 
 
Fra Firmaidræt Storkøbenhavn stillede vi med 10 spillere i single, 8 hold i double og 
3 hold tripler fra 4 forskellige klubber. 
Egon Larsson fra Topdanmark blev nr. 1 Singlerækken. 

 
Banerne i Valby 
Gennem flere år har vi bedt om at få banerne i Valby renoveret, men desværre er 
der ikke sket ret meget, bortset fra et nyt lag stenmel på banerne sidste år. Banerne 
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bruges kun til kampe i FSKBH’s turnering samt af nogle få spillere fra Sporvejenes 
Idrætsforening, der træner to formiddage om ugen. Med få brugere er det vanske-
ligt at få vores ønske om renovering af banerne prioriteret så højt, at der bliver afsat 
de  
 
 
nødvendige økonomiske midler. Dette afskrækker os dog ikke fra at gøre et nyt for-
søg, når vi senere på året kender banefordelingen for de kommende to sæsoner. 

 
Hjemmesiden 
Klubberne er flinke til at lægge resultaterne ind indenfor et par dage efter kampene 
er spillet. Med hensyn til flytning af kampe har der været ca. 26 i denne sæson.  
Vi regner med I benytter hjemmesiden flittigt igennem hele sæsonen. 
 
 

 

Senioridræt  

 
Vi har fasthold vores deltagere i denne sæson. Der er stadig gang i vores stavgang 
om mandagen. Vi har madpakker med, så det sociale er ok. 
Badminton har vi stadig torsdage I Bellahøj hal 2. Også her er stemningen god. Vi 
har hygge med kaffe og kage bagefter. 
Vi ved endnu ikke om vi har næste sæson. Vi er afhængig af Bellahøj skole som 
har alle timer daglig. Vores kontakt giver os besked når skolen har sendt sit skema, 
og 
hun beder holde vores tid fri. 

 

Skydning 

Sommersæsonen 2019 
I sommersæsonen havde vi god deltagelse til vores aktiviteter. Vi fik afholdt 50m. 
turneringen på riffel med 9 deltagere fra 4 foreninger. I 200m. turneringen på riffel 
deltog 8 skytter fra 3 foreninger. Den nye kombi turnering på 200m. riffel havde 10 
deltagere fra 2 foreninger. I august fik vi afviklet mesterskaberne på pistol 25m., 
riffel 50m. og riffel 200m. 8 skytter fra 3 foreninger deltog på pistol – på riffel 50 
m./200m. deltog 8 skytter fra 3 foreninger på hver afstand. Det er kun 5 af vore for-
eninger som skyder udendørs og alle var repræsenteret til vore aktiviteter. 

 
Vintersæsonen 
Da vi startede vintersæsonen, måtte vi sige farvel til en af vores mest aktive klub-
ber. De måtte stoppe deres aktiviteter, da de mistede deres 15m. baner. Skytte af-
delingen består således nu af kun af 11 klubber. I andre af vores aktive foreninger 
er aktiviteten faldet betydelig. Således har der været alt for få deltagere i vores 
15m. turneringen. Kun 12 skytter fra 4 foreninger fuldførte turneringen. Det er en 
nedgang på 40% fra sidste år. Til efterårs stævner og mesterskabet var der god 
deltagelse.  
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Vi havde her også inviteret ikke FSKBH klubber som udgjorde ca. 50% af deltager-

ne.  Vi tog beslutningen at aflyse mesterskabet grundet corona-virusen. Alt i alt en 
kedelig sæson med betydelig faldende deltager antal. 

 

 
Fremtiden  
Vi udsendte et spørgeskema til klubberne om hvad de havde af aktiviteter. Svaret 
var at kun 5 foreninger har deltaget i vore aktiviteter. Resten af vore foreninger har 

kun lidt eller ingen aktivitet – nogle foreninger har nok i sig selv.  
 
Grundet den manglende aktivitet vurderer udvalget at der ikke er nok der vil deltage 
til at gennemføre 50m. og 200m. turneringerne i sæsonen 2020. Der vil således 
kun blive forsøgt at afholde mesterskaberne på 25m. pistol, 50 m. – 200m. riffel i 
august. Til 15m. sæsonen i 2020-21 vil der ikke blive afholdt en turnering. I stedet 
vil vi afholde efterårs stævnet, vinterstævne og mesterskabet. Her vil vi også indby-
de andre klubber end FSKBH-klubber. Vejen frem bliver nok at vi også indbyder 
andre klubber end FSKBH-klubber. hvis skytteafdelingen skal overleve.  

  

 

 

 

Svømning 

 
Svømmeafdelingen startede sæsonen med at indbyde gamle som nye svømmere 
til svømmeevent, hvor man kunne deltage i vandgymnastikken eller svøm-så-langt-
du kan. Der blev udloddet forskellige præmier. Der var efterfølgende kaffe og kage 
på 1. salen. Der kom 3 nye svømmere – vi havde dog håbet på lidt flere.  
Det ser ikke ud til at Københavns Kommunes udvidelse af parkeringszoner har haft 
konsekvenser for fremmødet af svømmere i Hillerødgade Svømmehal. Man skal 
endnu ikke betale for parkeringen ved Sundby Badet. 
Det var også året, hvor Kbh. Kommune realiserede brugerbetalingen. Umiddelbart 
kan svømmeafdelingen holde økonomien, så svømmekortet ikke stiger. 
 


