
 

 

 
Tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund 

Firmaidræt StorKøbenhavn - Nyhedsbrev – 24 september 2020 

Kontoret:  

Skal du med til arbejdspladsernes motionsdag 9. oktober?, se mere: Klik her 

Dagsorden og materialer til repræsentantskabsmødet 8. oktober, se mere: Klik her 

Mulighed for at leje en badmintonbane 20/21 – mandag 16-17, tirsdag 16-17, onsdag 17-18 og 

18-19, fredag, lørdag og søndag er der også ledige tider. 

For leje af baner kontakt: Klik her 

Husk at meld dig til repræsentantskabsmøde torsdag den 8. oktober, læs mere: Klik her 

Kom med på inspirationsdag på Copenhill den 7.10.2020, læs mere: Klik her 

Skal I med på sparringscamp den 21.11.2020, se mere: Klik her 

Bowling: 

Opdateret resultater samt stilling, se mere: Klik her 

Lang spilledag 10-10-2020, se mere: Klik her 

Lodtrækning i pokalturneringen, se mere: Klik her 

Fodbold: 

Fodboldafdelingens seneste nyheder kan findes på afd. hjemmeside: Klik her 

 

Tidligere udsendt - stadig aktuel: 

Motionsløb: Indbydelse til løb nr. 551 lørdag den 26/09, se mere: Klik her 

Petanque: Indbydelse til årsmødet torsdag den 22.10, se mere: Klik her 

Tilmelding klar til mesterskaber for doubler lørdag den 10.10, se mere: Klik her 

Bowling: Indbydelse til årsmødet 20. oktober, se mere: Klik her 

Landskredsstævnet den 24. og 25. oktober –  

Vedhæftet invitation til Landskredsstævnet 24. og 25. oktober 2020 i Fredericia Idrætscenter. 

http://www.firmaidraet.dk/
http://www.fskbh.dk/media/1795138/arbejdernesmotionsdag2020_v20.pdf
http://www.fskbh.dk/om-firmaidraetten/repraesentantskabsmoede/indkaldelse-med-links
mailto:%20info@kfiu.dk
http://www.fskbh.dk/om-firmaidraetten/repraesentantskabsmoede/indkaldelse
http://www.fskbh.dk/media/1794975/tag-p%C3%A5-inspirationsdag-p%C3%A5-copenhill.pdf
http://www.fskbh.dk/media/1794974/sparringscamp-invitation_kollegamotion-2020.pdf
http://www.fskbh.dk/idraet-og-motion/bowling/resultater
http://www.fskbh.dk/media/1795113/bowling-bem%C3%A6rk-lang-spilledag-d-10-10-2020.pdf
http://www.fskbh.dk/media/1795116/bowling-lodtr%C3%A6kning-i-pokaltur-spilles-07-11-2020-kl-10-00.pdf
http://firmafodbold.dk/vigtig-info/nyheder/
http://www.fskbh.dk/media/1794978/motionsloeb-indbydelse-loeb-nr551.pdf
http://www.fskbh.dk/idraet-og-motion/petanque/petanque-%C3%A5rsmoede-2020
http://www.fskbh.dk/idraet-og-motion/petanque/mesterskaber-for-doubler-2020
http://www.fskbh.dk/idraet-og-motion/bowling/%C3%A5rsmoede-2020
http://fskbh.dk/


 

 

Dette Landskredsstævne er i år 50-års jubilæumsstævne. Bemærk de billige aktivitetspriser. 

Vi overholder alle covid-19 regler, og vis stævnet aflyses, vil de indbetalte beløb blive refunderet. 

Håber vi bliver rigtig mange til Landskredsens 50-års jubilæumsstævne. Se mere: Klik her 

Svømning: Nye regler for vandsport og regler for Hillerødgade, samt Sundby, 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/media/1794429/landskredsstaevne-folder-2020-web.pdf
http://www.fskbh.dk/idraet-og-motion/svoemning/vandsportens-corona-regler
mailto:info@fskbh.dk
http://fskbh.dk/
http://www.facebook.com/FirmaidraetStorKoebenhavn

