
 

 

 
Tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund 

Firmaidræt StorKøbenhavn - Nyhedsbrev - 18. januar 2018 
 
Info fra kontoret: 
Der kommer ikke nyhedsbrev ud i uge 7. 
Fodbold: 
Fodboldafdelingens seneste nyheder kan findes på afd. hjemmeside: Klik her 
 
Bordtennis: 
Januarstævne program er klar, læs mere: Klik her 
 
Bowling: 
Udvalget vil gerne ønske Dean tillykke med de flotte rekorder, læs mere: Klik her 
 
Motionsløb: 
Resultater fra løb nr. 521, se dem: Klik her 
 
Petanque: 
Så er det blevet tid til at komme ud og spille en omgang petanque. Derfor indbyder udvalget til 

fastelavnsstævne den 17.02 i Rødovre, tilmeld dig: Klik her 
Aktivitetsoversigt 2018, se den: Klik her 
 
Pickleball: 
Kom til prøvetræning hver lørdag , læs mere: Klik her 
 
Tidligere udsendt - stadig aktuel: 
Billard: tilmelding til  bedst af 3, senest den 08.02. 2018, læs mere: Klik her 
Bowling: Indbydelsen klar til Mester Oldboys lørdag den 3. marts, læs mere: Klik her 
Motionsløb: Næste løb nr. 521 er lørdag den 13. januar kl. 10.00, se mere: Klik her 
Sportsfiskeri: indbydelsen til torskefestivallen del 1 søndag d. 14/01, læs mere: Klik her 
Bordtennis: Januar stævnet er flyttet til 20.januar 2018, læs mere: Klik her 
Sportsfiskeri: Indbydelse til torskefestivallen 2. del søndag d. 25. februar, læs mere: Klik her 
Sportsfiskeri: Indbydelse til årsmødet torsdag den 8. marts, 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 
Firmaidræt Open 2018: Så er det muligt at tilmelde sig til– SKAL I MED?: Klik her 
 
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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