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Beretning 2017 

Indledning 

FSKBHs årsberetning er som altid et tilbageblik på de aktiviteter og begivenheder, 
som efter bestyrelsens og afdelingernes vurdering, har været de vigtigste og mest 
markante i løbet af det forgangne år. 

 
Medlemsmæssigt blev 2017 igen et år, hvor vi desværre havde en tilbagegang på godt 
4.000 medlemmer, så vi nu er nede på 63.191. Heraf udgør de 6.780 erhvervsskoleelever. 
Da FSKBH nu gennem flere år har haft nedgang hvert år, har bestyrelsen derfor besluttet 
at afholde møde med konsulenter fra Dansk Firmaidrætsforbund, hvor vi kan få redskaber 
til, hvordan vi kan få ideer og nyudvikling - til glæde for vores klubber. 
 
I det forløbne år har bestyrelsen været uændret og ser således ud: Jeanette Thornberg 
(formand), Michael Kofoed (næstformand), Palle Lindstrøm (økonomiansvarlig) samt be-
styrelsesmedlemmerne Kim Christiansen, John Vinding Petersen, Gitte Nielsen og Mari-
Ann Egeskov Madsen. Vi har afholdt 10 bestyrelsesmøder, hvor der til næsten alle møder 
har været inviteret gæster. Vi har haft besøg af udvalgene for bowling, petanque og hånd-
bold. Bestyrelsen finder disse møder med udvalgene utrolig vigtige, da det er her alle kan 
komme til orde, og det er også blevet taget godt imod af udvalgene. Vi fortsætter indtil alle 
udvalg har været på besøg. 
Derudover har formanden for Dansk Firmaidrætsforbund – Peder Bisgaard - været på be-
søg for at høre om vores aktiviteter, lederrekruttering, nye tiltag, vores rolle i fremtiden i 
FSKBH samt hvilke forventninger vi havde til Dansk Firmaidrætsforbund. Vi har tillige haft 
besøg af vores foreningskonsulent Sannie Kalkerup, hvor et eventuelt samarbejde med 
Høje Taastrup Kommune skulle gennemgås. 
 
I 2017 har vi undersøgt muligheden for om eSport kunne blive et nyt tilbud til vores for-
eninger. Vi har afholdt møde med to fra en eSportsklub på Frederiksberg, som gav os fle-
re input. Vi har efterfølgende udsendt spørgeskema til vores klubber om interessen for e-
sport, og fik fin tilbagemelding. Vi håber at kunne starte eSport op i 2018.  
 

Som altid har vi afholdt Bike & Run i Rødovre, som FSKBH atter var arrangør af. 
Og som altid i ikke særligt godt vejr. Igen i år også en lille nedgang i antal hold. Dog 
tror vi på, at vi i 2018 kan tiltrække flere hold, da vi – stadig - mener konceptet er 
spændende. Lad mig samtidig understrege, at uden vores mange frivillige hjælpere, 
vil det overhovedet ikke være muligt at gennemføre dette store arrangement. 

 

Forhåbentlig giver denne beretning suppleret med den mundtlige på selve repræ-
sentantskabsmødet vore klubrepræsentanter og enkeltmedlemmer et godt og solidt 
indblik i foreningens samlede aktiviteter, således at vi på repræsentantskabsmødet 
kan få nogle livlige og inspirerende drøftelser om den københavnske firmaidræts 
fremtid. Vi hører meget gerne på jeres idéer og forslag til, hvor FSKBH kan gøre det 
endnu bedre, og hvad synes I, vi skal fokusere på det kommende år. 
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Dansk Firmaidrætsforbund  

Firmaidræt StorKøbenhavn hører naturligvis fortsat til under Dansk Firmaidrætsfor-
bund – i daglig tale kaldet Firmaidrætten.  
 
Dansk Firmaidrætsforbund fik i 2017 skabt kollegamotion og bevægelse for i alt 
471.200 danskere. 123.000 har deltaget i firmaidrættens events og motionsaktivite-
ter i løbet af året, mens 348.200 har indløst medlemskort i én af firmaidrættens 79 
foreninger. Det er cirka 15.700 færre medlemmer end i 2016, hvilket svarer til et 
fald på 4,3%. Årsagen til faldet skyldes blandt andet, at Firmaidræt Storkøbenhavn i 
løbet af 2017 har mistet lidt over 4.000 medlemmer. 
 

FSKBH har stadig repræsentanter i et par af forbundets politiske organer. Jeanette 
Thornberg er medlem af Styrelsen, og Michael Kofoed sidder i Idræt- og Motions-
udvalget. Derudover er Gitte Agerlin fra petanqueudvalget og Stephen Eckhausen 
fra billardudvalget i fokusgruppen for stævneplanner, der er et nemt og hurtigt tur-
neringsprogram, som de skal være med til at få implementeret. 

Dansk Firmaidrætsforbunds medlemsregistrering 

I januar 2017 skulle FSKBH igen bruge den fælles medlemsregistrering. Det gav 
også denne gang anledning til lidt udfordringer, fordi en del af vore klubber også er 
medlem af DGI eller et af DIFs specialforbund, hvortil deres medlemstal skulle ind-
berette via portalen www.medlemstal.dk. til det Centrale Forenings Register. 

Nogle klubber undrede sig over, at indberetningen af medlemstal til FSKBH ikke 
skulle ske via portalen medlemstal. Imidlertid har Dansk Firmaidrætsforbund beslut-
tet, at kun de ca. 90 foreninger – heriblandt FSKBH – kan indberette medlemstal 
via portalen. Derfor skal FSKBHs klubber fortsat indberette direkte til vores kontor, 
der varetager den samlede indberetning af FSKBHs samlede medlemstal til for-
bundet. 

. 

Medlemsstatistik  

Selv om vore klubber bliver rykket for den årlige medlemsindberetning, er der des-
værre stadig klubber der ikke er gode til at få klaret opgaven. Og det selv om mang-

lende eller for sen indberetning koster klubben et gebyr på 400 kr. Husk, at det 

årlige medlemstal danner grundlaget for det tilskud, som vi får udloddet fra 

Dansk Firmaidrætsforbund. 

Klubindberetningerne pr. 1. januar 2018 viste et samlet aktivitetsmedlemstal på 
63.191 fordelt på ca. 340 medlemsklubber, hvilket betyder, at vi i 2017 har haft en 
nedgang på næsten 4.200 aktivitetsmedlemmer og en nedgang på 5 klubber.  

Erhvervsskolerne står for en medlemsstigning på ca. 600 til ca. 6.800 medlemmer i 
forhold til sidste år.  

http://www.medlemstal.dk/
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Diagrammet viser FSKBHs medlemstal gennem årene 

 

 

Økonomi 

Driftsregnskab: 
 
Det samlede regnskab udviser et overskud på 2.052,12 kr. 
Budgetteret underskud 387.961 kr. 
Det vil sige en samlet afvigelse på 390.013,12 kr. til den gode side. 
 

Negative tal (-) er indtægter Budget Regnskab Afvigelse 

Idrætsafdelinger samlet set – overskud -30.673 -82.835,77 -52.162,77 

Kontor 148.000 136.934,46 -11.065,54 

Administration og bestyrelse 270.634 -41.948,81 -312.582,81 

Renter og udbytte 0 -14.202,00 -14.202,00 

Resultat i alt 387.961 -2.052,12 -390.013,12 

Afdelingernes bidrag til administration er i 
regnskabet indarbejdet med 

 
-82.866 

 
-73.193,51 

 
9.672,49 

 

Administration og bestyrelse - mindre udgiften på 312.582,81 kr. skyldes i hoved-
træk: 

 Enkeltstående aktiviteter (Messe i Forum) giver overskud ca. 19.550 kr. 

 Grundkontingent giver ca. 18.000 kr. mere end budgetteret 

 Kvartalstilskud fra DFIF giver ca. 13.000 kr. mindre end budget 

 Kontorhjælpstilskud giver merindtægt på ca. 9.000 kr. 

 Til Arbejdspladsernes motionsdag er modtaget starttilskud på 5.000 kr. og 

afholdt udgifter for 3.600 kr. 
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 Under posten "Diverse indtægter" er der en merindtægt på 67.658,39 kr. 

hvilket dækker 

o frankeringsmaskine tilbagebetaling med 4.721,32 kr. 

o ekstra tilskud Firmaidræt Open 2015 med 20.000 kr. 

o modtagne sygedagpenge med 29.717,00 kr. 

o FSKBHs andel af likvider i Krudthuset med 13.220,07 

 Til interne og eksterne møder er anvendt ca. 16.000 kr. mindre end budget 

 Til løn og lønomkostninger er anvendt ca. 155.000 kr. mindre end budget. 

Denne besparelse er videreført i budget for 2018. 

 Bevilgede tilskud viser en udgift på 5.577 kr. udenfor budget. Der er givet til-

skud med 3.499 kr. til IT-anskaffelse til Badmintonudvalget og 2.078 kr. til 

musikanlæg til Svømmeafdelingen.  

 Til arrangementer som Frivillig fredag og Nytårskuren er anvendt ca. 6.000 

kr. mindre end forventet, hvilket skyldes vigende deltagerantal 

 På konto for porto og gebyrer er anvendt ca. 8.000 kr. mindre, idet forenin-

gens forsendelser nu primært sker via e-mail 

 Under posten "Diverse udgifter" er bogført en mindre udgift på 28.896 kr., 

som skyldes afskrivning 36.896 kr. på gældspost som er faldet for forældel-

sesfristen, samt en udgift på 8.000 kr. til ny og forbedret hjemmeside.  

 Udbytte af værdipapirer har givet en indtægt på 14.202 kr. som ikke var bud-

getteret. 

 

Udvalgenes administrationsbidrag er i 2017 afregnet med 3,5% af stævneindtæg-
terne. Posten viser i regnskabet en indtægt på ca. 73.000 kr., eller ca. 10.000 kr. 
mindre end budgetteret, hvilket skyldes lavere stævneindtægter. Bidragssatsen for-
højes fra 2018, så det fremover udgør 5%. 
 

Udviklingen i medlemskontingent og kvartalsudlodning fra DFIF har som be-
skrevet ved tidligere regnskabsaflæggelser medført et stort fald i indtægterne. Kvar-
talsudlodninger fra DFIF er fortsat faldende, hvorimod grundkontingenter i regnskab 
2017 viser en svag stigning på ca. 10% i forhold til sidste regnskabsår. 
 

Disse fald i indtægterne har 
siden 2010 bevirket, at regn-
skabets hovedpost Administra-
tion og bestyrelse, der er for-
eningens fællesudgifter, i 
samme periode er gået fra at 
udvise et overskud til at udgø-
re et stigende underskud.  
Budget for 2018 skønnes på 
baggrund af den seneste med-
lemsopgørelse at medføre et 
yderligere reduceret aktivitets 
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tilskud. Faldet skønnes at være på 130.000 kr. i forhold til det oprindeligt forvente-
de. 
 
Bestyrelsen har gennem de seneste år haft stort fokus på de administrative udgif-
ter, således at omlægning af arbejdsfunktionerne har givet besparelser. Samtidig er 
en række kontrakter og administrative rutiner blevet gennemgået og ændret. Resul-
tatet af dette arbejde afspejles i regnskaberne for de seneste 3 år, hvor der særligt i 
2017 ses et fald i de administrative udgifter på ca. 7,5% i forhold til regnskab 2016 
og ca. 16,5% for hele perioden 2013 til 2017. 
 
 

Renter og udbytter – indtægt 14.202 kr. (Budget 0 kr.)  

 

Idrætsafdelinger under ét - resulterer i 2017 et overskud på 82.835,77 kr. mod et 
budgetteret overskud på 30.673 kr.  
 
Udvalgenes samlede regnskabsresultat og budget 2013-2017: 

 
Under hovedposten "Idrætsaf-
delinger" er enkeltstående ak-
tiviteter som Bike & Run, Er-
hvervsskoler m.fl. optaget.  
 
Bestyrelsen har ved tidligere 
lejlighed vedtaget, at forenin-
gen kun har én fælles kasse-
beholdning og hensættelser til 
specifikke formål skal indar-
bejdes som en del af udvalge-
nes budget.  
 
Som det ses af grafen, har ud-
valgenes samlede resultat væ-

ret bedre end forventet ved budgetlægningen, til trods for, at stort set alle afdelinger 
budgetterer med balance eller et minimalt overskud til den fælles kasse. I 2014 
ændres regnskabspraksis, hvor enkeltstående aktiviteter overføres fra posten ad-
ministration og bestyrelse til idrætsområdet. 
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De enkelte udvalgs regnskabsresultater (negative tal - er overskud): 
 
Idrætsafdelinger: 2013 2014 2015 2016 2017 B 2018

Aerobic 1.883 0 0

Atletik -6.318 -2.835 -5.679 -93

Gokart -1.295 -3 0 1.180 -6.046 -420

Badminton 711 -5.909 -936 7.704 2.704 0

Bike & Run -11.953 -6.048 -3.145 -6.369 -3.250

Billard 113.822 -62.108 -31.473 -24.931 -16.105 -50

Bordtennis -5.527 -627 -3.362 -6.326 -559 0

Bowling 45.752 -13.917 -11.475 -16.708 -19.597 -1.106

Dart 928 -717 -1.477 -1.597 -4.023 -1.675

Fodbold (7-mands) -31.795 -35.657 -49.183 -23.328 -2.439 -250

Fodbold Nord -27.983 -11.848 -3.123 292 -75

Håndbold (vinter) -8.734 23.609 -5.966 -8.378 -7.783 -90

Senioridræt 1.400 -785 -497 0 0 0

Lystfiskeri 469 -1.752 -954 -2.116 1.745 -213

Motionsløb -1.050 0 0 -2.647 -60

Petanque 6.410 -636 -6.346 -3.536 -1.246 0

Skydning 9.381 10.472 8.309 4.745 -2.604 -317

Squash 0 0 0 0 0 0

Svømning -2.701 -2.552 -4.737 1.064 -4.517 -550

Tennis 694 1.063 7.503 -3.704 -2.269 -900

Erhvervsskoler -30.516 -17.612 -12.680 -13.872 -12.050

Adventure -3.048 0 0

Firmaidreæt Open 13.385 0

Pickleball 0 0 2.500

I alt idrætsudvalg 123.197 -165.021 -128.396 -94.972 -82.835 -21.006  
 

 

Status: 
 

Aktiver: 

 31/12-2017 31/12-2016 

Likvide beholdninger 713.982,75 1.094.186,45 

Værdipapirer 3.824.523,20 3.733.113,34 

Varelagre 7.798,99 9.783,83 

Tilgodehavender 357.524,10 222.185,22 

Aktiver i alt 4.903.829,04 5.059.223,84 

 
 

Passiver: 

Kortfristet gæld 453.538,48 702.395,26 

Egenkapital 4.450.290,56 4.356.828,58 

Passiver i alt 4.903.829,04 5.059.223,84 
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Under passiver er der registreret hensættelser for udvalgene således: 
 

Fodboldudvalget til tilskud ESCG 49.718,31 

Billardudvalget til nye billardborde 5.000,00 

 

Budget 2018  
Målsætningen er, at budget og regnskab skal være i balance, men bestyrelsen har 
med udgangspunkt i de seneste års regnskabsunderskud, som er bedre end det 
budgetterede, valgt, at tilpasningen skal ske i et langsommere tempo end oprindelig 
udmeldt. Sagt med andre ord, så gennemfører vi ikke en række drastiske tiltag, 
som vil skade idrætsgrenene, men vi har valgt at nedbringe kassebeholdningen.  
 
Der er dog allerede gennemført en række besparelser og indtægtsforøgelser på 
fælleskonti, men de er ikke tilstrækkelige til at dække nedgangen i vores væsentlige 
indtægt - "Tilskud fra DFIF" og grundkontingenter.  
 
Væsentlige ændringer i budget 2018 i forhold til regnskab 2017: 

 Forventet fald i DFIF-tilskud på 137.000 kr.  

 Forventet fald i medlemskontingenter på 18.000 kr. 

 Reduktion af lønomkostningerne på kontoret 100.000 kr. 

 
Budget 2018 i hovedtal (hele kr.): 

Negative tal (-) er indtægter Budget  

2017 

Regnskab 

2017 

Budget  

2018 

Idrætsafdelinger samlet set (de enkelte 
udvalgs budget er vist under regnskabet) 

-30.673 -82.835 -21.006 

Kontor 148.000 136.934 147.500 

Administration og bestyrelse 270.634 -41.948 111.460 

Renter og udbytte 0 -14.202 0 

Resultat i alt 387.961 -2.052 237.954 

 
Udvalgenes budgetter er bevilget som en udgifts- og en indtægtsramme, således at 
udvalgene opnår en fleksibilitet indenfor den vedtagne ramme, således at der ikke 
kræves budgetoverholdelse på de enkelte poster. Udvalgene kan omprioritere in-
denfor rammerne, når blot budgettets ramme overholdes.  
 
Forslag om fusion med KFIU-hallen: 
Under indkomne forslag har bestyrelsen fremlagt forslag om at fusionere med 
KFIU-hallen. Vedtages dette forslag skal ovennævnte budget suppleres med tal for 
drift af hallen. Hallens budget for 2018 er et overskud på 42.900 kr. fordelt på ind-
tægter for 859.000 kr. og udgifter for 816.100 kr. 
 
En fusion vil derfor medføre at FSKBHs budgetterede underskud vil blive reduceret 
tilsvarende, idet der af praktiske årsager dog vil være tale om adskilte regnskaber i 
2018. 
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Bike & Run Stafetten  

FSKBH afholder naturligvis igen i år B&R stafet. Det sker mandag den 11. juni 

2018. Vi er desværre gået ned på tilmeldte hold hvert år, så i år håber vi på 80-100 

hold. Og vi håber også på godt vejr, da vi nu 2 år i træk har haft storm og regn. Det 

slider på både deltagere og vores hjælpere. Det er hårdt at stå 3 timer i hård regn 

og vind. Så i 2018 er det vores tur til at have sol over Rødovre til at hyggelig Bike 

and Run.  

Igen i år har vores lokale hovedsponsor –  Pro-Safe sagt ja til at være med på hol-

det, og det er vi meget glade for. Stor tak til Pro-Safe. 

Vi håber I igen i år har lyst til at stille op til Bike and Run. Så få fat i jeres kolleger og 

få samlet et hold eller flere, så skal vi gøre vores for, at I kan få nogle fornøjelige 

timer med løb, cykling og socialt samvær.  

Til et arrangement af denne størrelse er vi meget afhængig af frivillige hjælpere til 

at få afviklet stafetløbet, så er I ledige denne dag, må I meget gerne snakke med 

Mette Jul, inden I går herfra i aften.  

Erhvervs- og produktionsskolerne 

Det er stadig svært at få Erhvervsskolerne til at benytte sig af vores aktiviteter. Men 

når det så er sagt, er der stor opbakning til arrangementer som ude/indendørs fod-

bold, høvdingebold samt floorball, som alle foregår i Valby Hallen.  

Ved disse arrangementer bruger Mette Jul en del tid på at tale med de forskellige 

skoler. De er altid positive over vores samarbejde, men når det kommer til stykket, 

så har de ikke ressourcer til at lave idræt. Der er ofte kun 1 lærer med til måske 

30/40 elever, så hvis Erhvervsskolerne ikke har en lærer som brænder for det, så 

prioriterer de det ikke særligt højt. 

I januar afholdt vi endnu engang indefodboldstævne for erhvervs- og produktions-

skoler med stor deltagelse af 18 drengehold og 4 pigehold. Der var fremgang fra 

2017, hvor vi kun havde 10 hold. Vi havde en super hyggelig dag.  

I marts afholdt vi et fantastisk høvdingebold stævne samt floorball og det var en 

super dag i Valby hallen. Der var 20 hold tilmeldt, og de havde en rigtig sjov dag. 1. 

og 2. pladsen kom til et nationalt finalestævne i Fredericia.  

Udendørs ES-Cup i september 2017 var en stor succes. 44 hold var mødt op til en 

dag med sol og god stemning. 

I år var der også rundbold, hvor der var 10 hold tilmeldt, og stor opbakning på da-

gen. 

Til september 2018 har vi igen ansøgt om at afholde ES-Cup i udefodbold i Valby 

Idrætspark.   
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Motionskampagner 

Tæl skridt kampagnen har som noget nyt været afholdt fire gange i 2017 over en 2-
ugers periode. hvor det gælder om at tilbagelægge 10.000 skridt om dagen. Det er 
let og alle kan være med.  

Igen i år blev der afholdt Arbejdspladsernes Motionsdag – som vi kender det fra 
Skolernes Motionsdag og som afholdes fredagen før efterårsferien. Denne gang 
var der aktivitet og bevægelse på 350 tilmeldte arbejdspladser, hvor 21.700 kolle-
gaer var med på en dag med sjov motion. En kæmpe succes, hvor FSKBH var en 
del af det, idet vi tilbød, at virksomhederne kunne komme til KFIU-hallen og spille 
enten pickleball eller tennis. Desværre var der ingen deltagere, men vi forsøger 
igen i 2018, hvor vi vil indbyde 4-5 af vores store virksomheder til at lægge vejen 
forbi KFIU-hallen. 

 

Firmaidræt Open 

I 2017 blev der afholdt Firmaidræt Open i Ringkøbing den 9-10. juni. Desværre var 
der denne gang ikke så mange hold fra FSKBH, som vi plejer.  

Der var endnu en gang en nedgang i deltagere – også til aftenfesten – men de som 
deltog, havde som altid en forrygende sjov weekend med masser af aktivitet og so-
cialt samvær. 

I 2018 afholdes Firmaidræt Open i Aarhus den 1-3. juni, og allerede nu er mere end 
700 deltagere tilmeldt, så det tegner til – endelig - at blive et stort arrangement, 
hvor vi håber, at rigtig mange deltagere kommer fra Firmaidræt StorKøbenhavn. 

 

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 normalt to årlige møder, hvor hver forening har mulighed for at 
deltage med maks. fem personer. I Region Hovedstaden holdes møde efter behov 
– et til to om året – hvor de tilknyttede firmaidrætsforeninger har en fast repræsen-
tant samt mulighed for at møde med yderligere en person til møderne. FSKBHs 
faste repræsentant i Region Hovedstaden er Gitte Nielsen.  

Fra forbundets side er Sannie Kalkerup tilknyttet Landsdel Øst og Region Hoved-
staden som foreningskonsulent. Hendes opgave er bl.a. at vejlede og hjælpe med 
udvikling, organisationsopgaver, uddannelse og forholdet til offentlige myndigheder 
og samarbejdspartnere.  
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European Company Sports Game 

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

ECSG-sommerfestival blev afholdt i Gent i dagene 21.-25. juni 2017. Der var ca. 
200 deltagere fra Danmark, hvilket er det laveste antal deltagere, vi har stillet med. 
En af årsagerne er blandt andet mangel på hotelværelser. Større foreninger har 
haft meget svært ved at kunne få værelser på samme hotel, men derimod blevet 
tilbudt flere forskellige hoteller, Det er selvsagt ikke tilfredsstillende, da man også 
deltager for at have socialt samvær. 

I 2019 er Salzburg vært for European Company Sports Game, hvor vi håber at ha-
ve mange flere deltagere fra Firmaidræt Storkøbenhavn. 

Frederikshavn har søgt om værtskab for sommerfestival i 2023 i samarbejde med 
Dansk Firmaidrætsforbund og Sport Event Danmark. Der er allerede gjort adskilleli-
ge tiltag, og vi håber, at det afstedkommer et positivt resultat, når det afgøres me-
dio juni i Ljubljana. De øvrige modstandere er Bordeaux og Ljubljana. 

 

Frivillig fredag  

Frivillig Fredag – er som altid en fantastisk aften, som vi ikke ville være foruden. Det 

er en STOR tak til alle vores frivillige - både i udvalgene og til hjælperne fra Bike & 

Run. FSKBH sætter stor pris på alle, som har gjort en indsats i løbet af året - og 

FSKBH er efterhånden en af de få foreninger i Dansk Firmaidrætsforbund som 

fastholder dette arrangement. Så alle frivillige: I kan lige så godt sætte kryds i ka-

lenderen fredag den 28. september 2018 for der skal vi endnu en gang have et par 

hyggelige timer sammen. 

I år var der 40 tilmeldte og vi havde en fantastisk dag/aften. Den stod på pickleball 

og petanque ved KFIU-hallen med efterfølgende middag på restaurant Avanti i Val-

by  

Mærkedage 

Coop Alliancen afholdt 70 års jubilæum, hvor FSKBH var repræsenteret med gave-

kort til vores Bike & Run i juni 2018, hvor vi naturligvis håber at se rigtig mange. 

Rødovre Kommunale Sportsklub havde 60 års jubilæum, hvor vi også var repræ-

senteret med gavekort til vores Bike & Run i juni 2018. Vi håber ligeledes, de også 

vil gøre brug af dem. 

Søren Lundgaard fra Laybourn El indbød til 60 års fødselsdag, hvor vi også var re-

præsenteret. 
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www.fskbh.dk  
 
Overskriften er selvfølgelig adressen på Firmaidræt StorKøbenhavns hjemmeside. 
Hjemmesiden har været i luften fra foreningens første dag i 2010, og siden etable-
ringen er der til stadighed arbejdet på at gøre den bedre og mere brugervenlig.  
Fra starten af februar 2017 skiftede FSKBH til en nyt layout på hjemmesiden. Der 
arbejdes løbende på at forbedre hjemmesiden. Det påtænkes også at der skal be-
tales ved tilmelding, og dette er så småt påbegyndt. 
Sammen med det ugentlige nyhedsbrev (se næste afsnit) udgør hjemmesiden 
FSKBHs primære kommunikationskanal til klubberne og deres medlemmer. Samti-
dig 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 selvfølgelig at modtagerne af nyhedsbrevet deler det med deres kolle-
gaer. 
.  

 

 

 

FSKBHs kontor og administration  
 
Siden etableringen af FSKBH i 2010 har vores administration haft hjemsted i KFIU-
Hallen, hvor vi har lejet kontorlokaler af foreningen KFIU, der ejer anlægget. Til ser-
vicering af vore medlemsklubber og idrætsafdelinger har FSKBH ansat medarbej-
dere i administrationen.  
Henrik Lindby er forretningsfører og dermed daglig leder af administrationen, lige-
som han varetager de daglige økonomiopgaver. Mette Jul er intern konsulent, og 
hendes primære opgaver er hjemmesiden og nyhedsbrevet, desuden står Mette for 
større idræts- og udviklingsopgaver, fx Bike & Run, samt erhvervsskolerne. 
Efter opsigelsen af Flemming Johnsen i februar 2017, blev Niels Bogø ansat pr. 16. 
maj 2017. Niels er ansat 15 timer mod, Flemmings 35, og tager sig primært af de 
administrative opgaver for KFIUs idrætsanlæg. Opsigelsen af Flemming, betød, at 
kontoret var underbemandet med 40 % i 8 mdr., men Henrik og Mette gjorde deres  
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yderste, og vi håber at klubberne ikke mærkede en væsentlig nedgang i servicerin-
gen i perioden. Det har desværre ikke lykkedes at får ansat en idrætsstuderende, 
via forbundet, til at varetage erhvervsskolerne. 

 

KFIUs idrætsanlæg i Valby  
 
Foreningen KFIUs idrætsanlæg i Valby omfatter tre udendørs tennisbaner og en hal 
med fire badmintonbaner med tilhørende omklædningsfaciliteter.  
Foreningen KFIU har ansat en deltids medarbejder, der står for løsningen af alle 
praktiske opgaver på anlægget. FSKBHs administration løser ifølge en aftale med 
KFIU de administrative opgaver, der er forbundet med idrætsanlæggets daglige 
drift. Et nyt tiltag i løbet af det sidste år er, at det er blevet muligt at book badmin-
tonbaner online og dette er nu også muligt at gøre for tennisbanerne. Onlinebook-
ningen af badmintonbanerne giver op mod 10.000,- i de gode måneder. Både med-
lemsklubber, 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 vore aktiviteter afvikles i Københavns Kommunes idrætsfacili-
teter (fodboldbaner, idrætshaller, svømmehaller, petanquebaner mv.). De faciliteter, 
som vore afdelinger får stillet til rådighed, er i det store hele tilfredsstillende.  

Som hovedregel skal kommunalt ejede idrætsfaciliteter stilles gratis til rådighed for 

foreninger, der er godkendt efter Folkeoplysningsloven. Dog har en kommune mu-

lighed for at opkræve gebyr for brug af kommunalt ejede idrætsfaciliteter, hvis den 

yder supplerende tilskud til de driftsudgifter, som foreninger har ved brug af egne 

eller lejede lokaler. Kommunen fastsætter selv gebyrets størrelse og hvilke facilite-

ter, der skal betales for. Gebyret kan gradueres, så børn og unge (jf. Folkeoplys-

ningsloven er det personer under 25 år) bliver sikret bedre vilkår end voksne. 

Som I alle kan huske, blev det besluttet af Københavns Borgerrepræsentation i 

2016 at indføre gebyr på 75 kr. pr. medlem for henholdsvis træning og turne-

ring/stævne for foreninger, hvor 60 procent af de aktive medlemmer er 25 år eller 

ældre! Det ville berøre næsten alle vores klubber, idet vi næsten kun har medlem-

mer over 25 år. Foreninger med en høj andel børn og unge ville gå helt fri.  

Vi satte spørgsmålstegn ved om forskelsbehandling af voksne, som dyrker de 

samme aktiviteter, var lovlig, så derfor blev der iværksat et stort arbejde – specielt 

fra Asger Gaards side som medlem af Folkeoplysningsudvalget. Midt i september 

blev det en realitet, at Københavns Borgerrepræsentation vedtog at droppe de 

planlagte gebyrer. 

Desværre er gebyrsagen atter blusset op. Der har været afholdt møde i Kultur- og 

Fritidsudvalget, hvor de har behandlet et punkt ”Ligestilling af voksenforeninger og 

selvorganiserede idrætsudøvere”, som vedrører indførelse af gebyr. 
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Asger Gaard har stillet spørgsmål til forvaltningen – ligesom Idrætsforum Køben-

havn også arbejder for sagen. Folkeoplysningsudvalget, hvor Asger Gaard er re-

præsenteret, afholder den 21. april møde, hvor punktet bliver behandlet. Jeg for-

venter at kunne fortælle mere til repræsentantskabsmødet. 

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. 

Efter indledende møder mellem FSKBH, KFS og Idrætsforum København under-

skrev vi en samarbejdsaftale i september 2017. Formand for FSKBH Jeanette 

Thornberg sidder i styregruppen i Idrætsforum København, og deltager i fire møder 

årligt.  

Idrætsforum København indbyder ligeledes til konferencer, debat med kulturpoliti-

kere samt temamøder. 

Det er også i dette forum, at en eventuel gebyrsag vil blive taget op, og arbejdet 

samlet for. 

Afslutning  

Dette var en gennemgang af, hvad bestyrelsen har valgt at berette om på det over-
ordnede plan fra den forgangne sæson. Det er dog ikke ensbetydende med, at der 
ikke kan drøftes andre emner, men beretningen er således hermed lagt ud til debat 
blandt vore medlemmer. 

Helt som vi plejer har vi placeret afsnittet med beretninger fra vore idrætsafdelinger 
som et appendiks til beretningen, så fortsæt endelig læsningen. 

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

Sidst - men absolut 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 vore klubber, 
udvalgsmedlem i en vore idrætsaktiviteter eller som hjælper ved vore arrangemen-
ter, er den af uvurderlig betydning for FSKBHs fortsatte eksistens. Det er ikke 
mindst jeres fortjeneste, at Firmaidræt StorKøbenhavn er og fortsat vil være en 
spændende idrætsforening. 

Valby, den 4. april 2018 

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 vore afdelinger om deres idrætsaktiviteter i det forløbne år, idet 
idræt er og bliver vores kerneaktivitet.  

 

Badminton 

Badmintonafdelingen har til formål at samle Københavns firmaklubbers badminton-
spillere til idrætsligt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder 
blandt andet via en holdturnering, hvor der spilles på mange niveauer.  

Denne holdturnering starter i september og slutter i april. Den er for seniorer og ve-
teraner (35år+) og spilles i flere kategorier hver med flere rækker, så der er god 
mulighed for at komme i kamp med jævnbyrdige modstandere.  

Kampene spilles i henholdsvis KFIU-hallen og de forskellige spillesteder som firma-
erne stiller til rådighed. 

I år 2017/2018 er der i denne holdturnering 98 hold i 12 rækker. Derudover har vi 
normalt minihold-stævnet i januar og FSKBH mesterskaberne i november, men 
dem måtte vi desværre aflyse i år på grund af for få tilmeldinger. Vi håber, at de vil 
blive afholdt igen i 2018. 

 

Billard 

Det forgangne år, har i billardafdelingen været pænt stabilt som sæd-
vane. Vi har dog fået udbedret lidt slitage på vores billardborde, som 
dog stadig vil være en løbende proces. 
Billardudvalget har ikke i år haft specielle problemer med at få belagt 
den booket tid i Grøndalcentret, da vi arbejder en del med at flytte 
kampe i programmet året igennem. Om hvorvidt dette er en kultur, som 
udvalget selv har fremelsket, er lidt i det uvisse endnu. 
Derfor har det i år ikke været nødvendigt at finde på nye aktiviteter, 
men billardudvalget synes nu også at det er en pæn vifte af forskellige 
turneringer vi tilbyder. Og i sæsonen 2017-2018 har vi, udover vores 
sædvanlige turneringer i 3-mandshold, 2-mandshold, enkeltmand, en-
keltmands Hcp. og vores jule skomagerturnering også kunnet tilbyde 
turneringer, såsom ”Bedst af 3” og 2-mandsstafet. Herudover dannede 
7. april rammen om vores årlige FSKBH Cup, som beklageligvis igen 
ikke havde flere tilmeldte, end at Cuppen kunne afholdes på én dag. Vi 
vil dog til næste år, forsøge at gøre lidt for at få flere med udefra. 
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Alt i alt, ser udvalget dog optimistisk på fremtiden i billardafdelingen. Vi 
kunne dog bruge nogle redskaber til at få nye og friske spille-
re/deltagere/medlemmer ind i foreningerne. 

 

Bordtennis 

På bordtennisområdet er der i det seneste år sket det, at der er kommet helt ny be-
styrelse/udvalg til. Det har resulteret i, at bordtennisturneringen er lavet om, sådan 
at alle hold nu møder hinanden 2 gange (ligesom i fodbold) i stedet for 1 gang. 
Stort set samtlige hold har givet den tilbagemelding, at det er de glade for. De spil-
ler ca. dobbelt så mange kampe som tidligere på en sæson. Derudover har vi ud-
viklet en topliste i alle rækkerne, sådan at alle kan gå ind og se deres ranglisteind-
placering på hjemmesiden. Vi håber meget snart at høre fra Firmaidræt om stæv-
neplanner kan udbygges til også at indeholde en elektronisk topliste. Det har vi sta-
digvæk ikke fået svar på. 
Vi har 2 stævner om året. Den første var åbningsturnering i Tåstrup Bordtennisklub 
og den anden var i Amagerhallen. Vi gjorde den forskel i forhold til tidligere år, at vi 
afviklede stævnerne i større haller, samt at vi tilbød morgenmad og frokost til alle 
deltagerne. For første gang i mange år, har begge stævner været velbesøgt - en 
stor succes, som vi håber yderligere at udbygge. Derudover har vi valgt at bruge  
 
Facebook og Firmaidræt Storkøbenhavns hjemmeside til at lægge vores billeder 
ud, sådan at alle kan følge med. 
Medlemsmæssigt er hold gået fra og nye hold kommet til, sådan at vi ca. har sam-
me antal medlemmer som tidligere. Vi har aftalt, og vil i samarbejde med Danmark 
Bordtennis Union, at benytte deres netværk til klubberne for at forsøge at udvikle 
firmabordtennis i Hovedstaden frem mod sæsonstart i oktober.    
  

Bowling  

Beretning 2017/2018 
Så er det blevet tid at se tilbage på aktiviteter og hændelser. Der er blevet afviklet 
388 kampe og 36 Pokalkampe fordelt på to haller.  
På nuværende tidspunkt er åbningsstævne, julestævne, 8 søndags Træf, Advents 
Træf samt Old Boys/Old Girls mesterskab og FSKBH mesterskab blevet afviklet og 
den 5. maj afvikles afslutningsstævnet.  
Parallelt med ovennævnte turneringer og individuelle stævne aktiviteter har der og-
så været repræsentative opgaver i form af 2-unionskampen mod Den Frie Bowling 
Union, Bykamp mod Malmø, og den 25-27 maj står den på Hovedstadsmatch mod 
Stockholm og Helsingfors i Stockholm. Alle aktiviteter som der hver sæson ses me-
get frem mod.  
Det blev igen en sæson med mange spændende og tætte kampe. I flere af Divisio-
ner og Serier faldt placeringerne først på plads efter de sidste to spilledage.  
Endnu engang lykkedes intensionerne om en jævn fordeling af kampene i de enkel-
te Divisioner og Serier ikke helt, men dette er konsekvensen ved at være imøde-
kommende ved at tage individuelle hensyn til klubbernes forskellige ønsker om tur 
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nerings frihed i bestemte weekender i løbet af sæsonen.  
Der har været flytninger ud af 388 kampe, så det bliver hurtigt en udfordring at finde 
alternative spilletidspunkter i et komprimeret turneringsprogram. Vi var derfor pri-
mus motor for genindførslen af de tidligere koordineringsmøder med Danmarks 
Bowling Forbund, DBwF Øst og Den Frie Bowling Union, der ALLE gerne vil afvikle 
turneringer og aktiviteter i de samme haller som os.  
 
Som en konsekvens af faldende holdtilmelding før denne sæson og flere af klub-
bers tilkendegivelser endnu engang på sidste års møde til afviklingen af Hold- og 
Pokalturneringen, der siden starten af sæson 2010/2011 efter sammenlægning af 
de daværende unioner, Kontor Funktionærernes Idræts Union (KFIU) og Firma 
Klubbernes Boldspil Union (FKBU) i foråret 2010 er blevet afviklet med kampe både 
i World Cup hallen og Lanes and Lounges. 
 
På de seneste årsmøder såvel i løbet af de seneste sæsoner er udvalgsmedlem-
merne blevet præsenteret for både klubbers og enkeltspilleres tilkendegivelser om, 
at det i stadig stigende grad bliver sværere at få spillerne til at spille i flere haller, da 
spillerne gerne i højere grad ønsker at styrke fællesskabet med  kollegerne til daglig 
på tværs af holdene. 
Det har samtidig været åbenlyst i flere år, at det også for firmaidrætten ligesom for 
mange andre idrætsgrene længe har været op af bakke og en udfordring at opret-
holde tilknytningen til foreningsidræt.  
Disse fakta og ikke mindst en længere varende debat på sidste års møde, hvor un-
der udvalget også denne gang redegjorde for sine synspunkter for, at det er mest 
sportsligt at klubberne kan spille deres kampe i den hal, hvor de har træningsbaner. 
Udvalget redegjorde i øvrigt for, at hvis antallet af spillesteder skulle reduceres bør 
dette i så fald varsles så tidligt som muligt.  
Udvalget drøftede på deres møde i november og traf derefter sin beslutning, hvor-
efter skriftligt varsel blev fremsendt den 8. januar til Copenhagen Bowl and Event 
om, at der sæsonstarten 2018/2019 ikke længere afvikles kampe i Lanes and 
Lounges. 
 
I bowlingafdelingen afholdes der holdturnering, pokalturnering, Søndags Træf, Åb-
ningsstævne, julestævne, old Boys/Old Girls mesterskab, FSKBH mesterskab samt 
afslutningsstævne. 

 

2- unionskamp 
Allerede inden det første Koordineringsmøde med DBwF, region Øst og DFBU 
modtog DFBU og vi meddelelse fra region øst om, at DBwF i deres budget ikke 
havde afsat midler, så region øst kunne deltage i 3-unionskampen.  
  
DFBU og vi blev dog hurtigt enige om, at vi gerne ville fortsætte med denne aktivi-
tet. Søndag den 12. november var vi derfor værter for den "nye" 2-unionskamp i 
World Cup hallen. Der blev spillet 8 mandshold 8 serier med 2, 1 og 0 point for 
vundet, uafgjort og tabt serie. 
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FSKBH damer vandt med 11.592 kegler 67 point - 11.422 kegler 61 point, mens  
DFBU herrer vandt med 12.973 kegler 88 point mod 12.018 kegler 40 point. DFBU 
vandt samlet med 149 - 107 point. Både højeste serie damer 254 og højeste snit 
damer 210 blev opnået af Camilla Rasmussen Coop Idræt. 
 

Bykamp mod Malmø 
Sidste år modtog vi meddelelse, at Malmö Korpen efter sæsonen ville blive nedlagt. 
Inden Malmø Korpen tog hjem fra Rødovre, gav Anders Kron dog håndslag på, at 
han som kontaktperson ville arbejde for at kunne fortsætte et lignende venskabs 
arrangement.  
Af personlige årsager har Anders dog i mellemtiden måtte trække sig, så opgaven 
blev overtaget af Christer Ekberg og Peter Persson som repræsentanter for Bal-
tiska Bowlinghallens Halliga. Søndag den 4. marts var Malmø værter for bykampen. 
 
FSKBH damer vandt med 12.430 kegler 35 point - 11.860 kegler 29 point, mens 
Malmø herrer vandt med 13.453 kegler 36 point mod 13.017 kegler 28 point. Mal-
mø vandt samlet med 65 - 63 point.  
Malmø styrelsens hold vandt med 3.419 kegler 11 point - 3.173 kegler 7 point 
 
Bedste dame Kbh 1784 - Ny FSKBH rekord - blev opnået af Camilla Rasmussen 
Coop Idræt og bedste herre Kbh 1821 blev opnået af Carsten Gjertsen Coop Idræt. 
 

Hovedstadsmatch mod Stockholm og Helsingfors 
I denne sæson er Stockholm Kråkbowling - der i sidste sæson kunne fejre sit 80 års 
jubilæum - værter for Hovedstadsmatchen, der afvikles lørdag den 26. maj i 
Bowl´o´Rama i Årsta, Stockholm. Konkurrencen specielt med de Stockholmske 
værter bliver traditionen tro hård, men kuglen er som bekendt rund og hvis repræ-
sentanterne kan leve op til det niveau som de er udtaget på, så bør det være muligt 
at kunne hjemtage pokalen til København. 
 

Konklusion 
Endnu en god, lang sæson endnu engang med for mange flytninger.  
De fortsat stigende udfordringer med ikke blot at fastholde men også rekruttering af 
flere, nye medlemmer til forenings- og firmaidrætten er fortsat den største, fælles 
opgave at prøve at knækket.  
Det er fedt at opleve den intensitet og kampmoral den enkelte møder frem med til 
de sportslige aktiviteter sammen med vores samarbejdspartnere, DFBU, Malmø 
samt Stockholm og Helsingsfors.  
Der har været et upåklageligt samarbejde både med spillere og ledere i de forskel-
lige klubber, unioner og byer. 
En stor tak skal der ikke mindst lyde til Mette, Niels og Henrik på Kontoret og natur-
ligvis hele Bowlingudvalget for et godt samarbejde og rigtig mange fornøjelige - og 
lærerige - timer i løbet af sæsonen i for mit vedkommende første år som formand. 
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Dart  
 
Vores holdturnering 17 – 18 nærmer sig sin afslutning og vi kan med glæde konsta-
tere at fremgangen fra sidste år er fastholdt.  
 
Det er virkelig dejligt med lidt fremgang, men nu vil vi også gerne have yderligere 
tilgang og et større arrangement, så det ikke kun er holdturneringen der holdes liv i. 
For 3. år i træk har vi måtte aflyse vores Singlemesterskab for herre, damer og ve-
teraner. Der er ikke nok tilmeldinger. Vi har endda i år taget højde for, at der ikke er 
aktiviteter under Dansk Dart Union. 

 

Fodbold 

Indendørsturneringen 2017  
  
Som i 2016, blev indendørsstævnerne afholdt som enkeltdagsstævner, og i alt del-
tog 86 hold, i Herresenior, Damesenior, Mix, Oldboys og SuperOldBoys. Samlet var 
56 forskellige hold med i turneringen, og mange deltog mere end én gang.  
  
  

Udendørsturneringen 2017  
  
Herresenior I alt 124 hold deltog i årets turnering – det samme antal som i 2016 - 
hvor igen i år lykkedes det at lave to ekstra rækker. Vinder af Francis Pony Ligaen 
blev EY 1 for tredje gang på fire år, oprykkerne fra Posten IF Kbh. kom på anden-
pladsen og Cosa Nostra på tredjepladsen.  Afbudsprocenten falder fortsat i herre-
seniorrækkerne: 22,97% mod 23,5% i 2016 og 27,8% i 2015.  
  
 
 
Oldboys Desværre fortsætter nedgangen af antal hold i Oldboys. 18 hold mod 22 i 
2016. Dog var der igen i år spænding til det sidste, hvor Novo Biopharm vandt de-
res første mesterskab, foran Thomas Cook Airlines og med de sidste tre års mestre 
fra Novo Nordisk på tredjepladsen.  I Oldboys faldt antallet af aflyste kampe fra 
23,7% i 2016 til 16,3 % i år. SuperOldBoys. For andet år i træk, fløj SAS direkte til 
tops - i år foran Brandvæsenet og DRFB.  Antallet af afbud steg en smule, fra 9,7% 
i 2016 til 15,6% i år.  
  
Superveteran I år blev spændingen i Superveteran intakt helt hen til sidste kamp, 
hvor Brandvæsenet i en direkte duel med SAS om mesterskabet, vandt og dermed 
sikrede sig mesterskabet for tredje år i træk, i år foran SAS og med Codan som nr. 
3.  Afbuddene er faldet igen i år - fra 5,6 sidste år, til 4,8% i år!   
  
Masters Også i Masters var der tale om en direkte finale i den sidste kamp, da LIF 
som havde ført fra første rude, tog imod Danske Bank. Det endte med sejr til Dan-
ske Bank, og for sjette sæson i træk løb Danske Bank med mesterskabet, igen år 
foran LIF og DFDS.  Afbuddene er også faldet hér: Fra 22,2% i 2016 til 14,3%.  
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Mix I Mix har vi været lidt ramt af at kun ganske få hold spiller med – De som spiller 
med får dog rigeligt med kampe. Sidste års mestre fra TONO lå i lang tid til at gen-
vinde mesterskabet, men i næstsidste runde overhalede Mærsk IF dem, og Mærsk 
IF vandt dermed deres første mesterskab i FSKBH-regi. TONO blev nr. 2 og IBBH 
nr. 3.  
Følgende foreninger vandt de respektive kategorier i udendørsturneringen: Herre-
senior: EY 1 Oldboys: Novo Biopharm SuperOldBoys: SAS Superveteran: Brand-
væsenet Masters: Danske Bank Mix: Mærsk IF  
Cock’s & Cows Cup finalerne den 22. september 2017 Herresenior: EY 1 (Francis 
Pony Ligaen) – EDC Poul Erik Bach (Div 1A) 2-1 Oldboys: Novo Biopharma (Old-
boys Ligaen) – Half Men Half Biscuit (Oldboys Ligaen) 5-1  
 

Firmaidræt Open i Ringkøbing 2017  
  
Lad det være sagt (eller skrevet, om man vil) med det samme: Vi har ikke set en 
lignende måde at arrangere en fodboldturnering på før. Vi er sikre på at det er ment 
i den bedste ånd, men en turnering som ingen kunne finde ud af, hvordan egentlig 
hang sammen når man så på planlægningen, hvor alle mødte hinanden i én turne-
ring lørdag og igen søndag. 14 hold deltog i alt, heraf 5 fra FSKBH.  
  
Herresenior 7-m Thomas Cook nåede semifinalerne Mix 5-m  Nr. 2: IBBH (lørdag)  
Mix 5-m  Nr. 2: IBBH (søndag)  Oldboys 5-m (lørdag) Vinder: Thomas Cook  Nr. 2: 
Sydens Feriehuse 1 Nr. 3: Sydens Feriehuse 2 Oldboys 5-m (søndag) Vinder: 
Thomas Cook  Sydens Feriehuse 1 og 2 delte andenpladsen   

 

Gokart 

 
Gokart har igen i år afholdt en sommer- og vinterturnering med succes til trods for 
en samlet vigende tilgang til stævnerne. Men det har været glade kørere og kolle-
gaer. Vi har blandt andet succes med at inddele dem i kategorier så de kan konkur-
rere på samme niveau. Det høster vi frugterne af nu. Positivt er så - at der er 95 % 

udsolgt til den kommende sommerturnering 😊. Der køres i ind- og udland. 

 

Håndbold 

Turneringen 2017/2018 i håndboldafdelingen er afviklet med kun 1 division i Mix 
rækken - deltagelse af i alt 7 hold. Det er desværre svært for klubberne at samle 
spillere. Turneringen er generelt forløbet planmæssigt og godt. Dette års vinder 
blev Sønderbro, som er et nyt hold i håndbold regi. Stor tillykke 

Håndbold afholdt igen i år et lille julestævne i Rødovre hallen i forbindelse med fod-
boldafdelingens julestævne. Trods få tilmeldte blev det et rigtigt hyggeligt stævne. 

Vores faste nytårsstævne, 1. søndag i januar, blev igen afviklet i år med deltagelse 
af hold fra indeværende sæson. 
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Motionsløb 

 
I året 2017 har aktiviteterne fortsat som hidtil. Det er gået godt og vi får stadig stor 
hjælp fra Arne, som med hård hånd styrer resultatlisterne og statistikerne, hvilket 
han skal have stor tak for.  
 
Aktiviteterne i afdelingen er de 13 motionsløb desværre med et svagt faldende an-
tal deltagere.  
Vi vil fortsætte løbene så længe deltagerne møder op.  
Oversigten for 2018 (kun 12 løb) kan ses på hjemmesiden. (fskbh.dk/motionsløb) 
 
I holdkonkurrencen blev TOPDANMARK bedste klub i 3-mands hold og 3 kvinders 
hold. 
SIF blev bedste hold i 6 mands hold og 10 mands hold.  
 
4x4 km firmastafet havde i år problemer med at skaffe hjælpere til at dirigere delta-
gerne, og blev derfor aflyst meget sent. Vi vil se på hjælpersituationen i håbet om, 
at dette ellers gode løb kan blive afviklet i 2018. 

 

Petanque 

Igen i år har der været stor aktivitet med afholdelse af fastelavnsstævne, holdturne-
ring og mesterskaber i tripler og doubler.  
 

Holdturneringen 2017 
Tilslutning til holdturneringen i år var i alt 26 hold – fordelt med 16 3-mandshold og 
10 hold i 6-mandsrækken, hvilket var samme antal hold som de sidste tre sæsoner.  
 

ÅR/HOLD 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

3-mandshold 16 16 16 16 15 16 

6-mandshold 10 10 10 9 10 9 

I ALT 26 26 26 25 25 25 

 
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. 
 
6-mandsrækken med 10 hold blev som sidste år afviklet som enkeltkampe, hvor 
alle mødte hinanden, i alt 9 kampe pr. hold.  
 
Holdturneringen forløb godt med masser af gode og spændende kampe.  
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I 6-mandsrækken fordelte de 3 bedste hold sig med  
 

1. plad-
sen 

Radiometer 

2. plad-
sen 

LPK 

3. plad-
sen 

RKS 

 
I 3-mandsrækken 1. division fordelte de 3 bedste hold sig med  
 

1. plad-
sen 

SAS 1 

2. plad-
sen 

Nordea 1 

3. plad-
sen 

Renholdet 1 

 
I 3-mandsrækken 2. division fordelte de 3 bedste hold sig med  
 

1. plad-
sen 

PK17 

2. plad-
sen 

DRI 1 

3. plad-
sen 

TIK 1 

 
Hvordan op- og nedrykninger vil fordele sig i 2018, er afhængig af næste års tilmel-
dinger til holdturneringen. 
 
 
Den sidste spilledag var den 11. september i Valby blev afviklet på nogle optegne-
de baner på parkeringspladsen ved Hafnia Hallen, samt på vores egne baner i Val-
by Idrætspark. 
 
Efter kampene var der sædvanen tro fælles spisning og uddeling af pokaler i Valby 
Hallens cafeteria. Til denne ”3. halvleg” var der 123 tilmeldte og udvalget glæder sig 
over den store opbakning til fælleshygge og pokaloverrækkelse. Det var 4. år i træk 
at SAS 1 vandt 1. division, så de har vundet pokalen til ejendom. SAS har lovet at 
udsætte en ny pokal til 1.division 3 mandsrækken. 
 

Mesterskaber for tripler og doubler 
Mesterskaberne afvikles efter det schweiziske stigesystem. 
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Mandag den 29. maj afvikledes mesterskaberne i tripler. Vejret var i år med os, så 
stævnet blev afviklet i solskin, og med pæne temperaturer. Der var tilmeldt 23 hold 
fordelt på 11 klubber. Der blev spillet 4 runder og vinderne blev: 
 

1. plad-
sen 

Lillian Sørensen 
Erik Sørensen 

Stig Sørensen SAS 

2. plad-
sen 

Jens Ole Koefo-
ed 

Arne Erichson 
Jørgen Grand-
jean 

Nordea 

3. plad-
sen 

Allan Wigh Bo Mulvad Torben Nielsen 
Radiome-
ter 

 
Lørdag den 7. oktober afvikledes mesterskaberne for doubler. Der var tilmeldt 25 
hold. Der spillede 22 hold fordelt på 7 klubber. Der blev spillet 5 runder hvor de 3 
sidste runder blev spillet i regnvejr, og vinderne blev:  
 

1. plad-
sen 

Allan Wigh 
Jørn Vissing 

Radiometer 

2. plad-
sen 

Pia Marcher Lars Bak Renholdet 

3. plad-
sen 

Karin Andersen Ib Højby Nielsen RKS 

 
Ved begge mesterskaber har der været stor tilslutning fra klubberne, og der skal fra 
udvalget lyde en stor tak til klubberne for denne opbakning til mesterskaberne. 
 

Stævner 2018 
Fastelavnsstævnet blev i år afviklet lørdag den 17. februar med 36 tilmeldte fra 8 
klubber.  
Vejret var med os. Solskin ingen vind og plustemperatur. Det kunne ikke være me-
get bedre. 
 
 
 
Stævnet blev afviklet i 3 runder med skiftende makkere. Ind imellem runderne blev 
der også tid til lidt ”slå katten af tønden”. I år havde vi to tønder, en til pigerne og en 
til drengen. Kattekonger blev: 
 

Kattekonge Birgit Engelmann Radiome-
ter 

Kattekonge Henning Lund Olsen Pet Balls 

Kattedron-
ning 

Lill Jakobsen SAS 

Kattedron- Leif Larsen Renholdet 
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ning 

 
 
 
Der blev uddelt tre præmier ved stævnet: 
 

1. plad-
sen 

Egon Larsson TopDan-
mark 

2. plad-
sen 

Allan Wigh Radiometer 

3. plad-
sen 

Lars Bak Renholdet 

 

Andre stævner 2017 
Som vanen tro afholdt SAS forårsstævne 18. april i Vallensbæk. Der blev spillet 
efter det schweiziske stigesystem med skiftende makkere. 
 
RKS afholder efterårsstævne lørdag den 4. november i år.  
Her er vi alle traditionen tro, inviteret til en dyst i doubler med skiftende makkere 
over 4 runder på banerne, Jyllingevej 128. 
 

Firmaidræt Open 
I år var mesterskaberne i Firmaidræt Open henlagt til Ringkøbing fra den 9. juni til 
den 11. juni. 
 
Fra Firmaidræt Storkøbenhavn stillede vi med 6 spillere i single, 9 hold i double og 
5 hold tripler fra 2 forskellige klubber. 
Verny Falkeborg og Arno Dyrberg fra SAS vandt doublerækken og Inger Vanggaard 
og Jesper Rye blev nr. 3 også i doublerækken. 
 

Banerne i Valby 
På et møde i foråret blev det lovet at banerne i Valby ville blive renoveret. Det er 
lykkedes for Københavns Kommune i midten af maj at sætte nye snore op med 
forkert afstand.  
Renoveringen af kanterne, samt selve banen er de ikke noget til endnu. Vi ved at 
de har indhentet tilbud på renovering. Men hvornår der sker noget ved vides ikke.  

 

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. 20 i denne sæson.  
Vi regner at I benytter hjemmesiden flittigt igennem hele sæsonen. 
 

Afslutning 
Udvalget har indtil dags dato haft 5 udvalgsmøder. 
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Senioridræt  

I svømning løb vi ind i et problem, da svømmehallen lukkede på grund af fliser som 
faldt af bassinkanten, men om det er metrobyggeriet som var skyld i det, vides ikke. 
Det medførte, at flere deltagere tog op til overvejelse om at fortsætte til efteråret. 3 
har indtil videre sagt fra og 2 overvejer ligeledes. 
I mellemtiden fortsætter vi som tidligere start på stavgang, så vi må se, hvad tiden 
bringer. 
Badminton går til gengæld supergodt i den indeværende sæson, hvor vi har fået 4 
helt nye deltagere, så her har vi stadig gang i den. 

 

Skydning 

Medlems foreninger 

FSKBH skytte afdeling består i dag af 12 foreninger. Ud af de 12 foreninger er det 

kun de 7 foreninger der har deltaget i vores aktiviteter. De 5 foreninger som ikke er 

aktive, er blevet kontaktet. Vi vil meget gerne komme ud til dem på en træningsaf-

ten og fortælle om vore aktiviteter. Endvidere har vi udsendt indbydelser til vore ak-

tiviteter til ca. 20 menige medlemmer i de 5 foreninger. Dette har desværre ikke 

givet noget resultat. Ud over de 5 foreninger som ikke er aktive, vil vi godt have 

nogle nye foreninger. Vi har således prøvet at inviterer de FSKBH foreninger som 

ikke har skydningen på programmet til en prøveskydning. Selvom denne prøve 

skydning var gratis måtte vi aflyse arrangementet da ingen havde tilmeldt sig. Året 

2017 blev også året hvor vi udmeldte os af DGI-skydning. Denne beslutning blev 

taget da de ikke længere ville godtage vores vedtægter.    

Sommersæsonen 2017 

Der var rimelig god aktivitet til vore aktiviteter i sommersæsonen 2017.  Der var dog 

et lille fald i deltagerantallet til vore aktiviteter. Vinder i FSKBH 200m. turnering blev 

BW-I, 25m. FSKBH mesterskab blev vundet af RI98 og BW-I vandt både 50m og 

200m. mesterskabet. 7 skytter indløste træningskortet så de havde mulighed for at 

træne på de af FSKBH bestilte baner. For at få gang i aktiviteten ville vi afholde et 

introkursus til Kalvebod. Dette kursus havde ingen interesse., 

Vintersæsonen 2017-18 

Aktiviteten indendørs har været de samme som sidste sæson. Dog må det siges at 

deltager antallet har været faldende her i 2018. Efterårsstævnet blev vundet af RI98 

på Pistol og Tryg/Nordea på riffel. FSKBH 15m. Turnering som skydes over 5 om-

gange blev på pistol vundet af RI98 og på riffel BW-I. FSKBH 15m. mesterskabet er 

endnu ikke afviklet, men vi i udvalget håber på god deltagelse. Vi har fortsat træ-

ningsbaner til fælles træning om torsdagen i DGI-byen. Disse baner er blevet flittigt 

benyttet 
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Fremtiden 

Udvalget vil fremover stadig arbejde på større aktivitet til vore arrangementer og 

bedre kontakt til vore foreninger. Her har foreningerne også et ansvar, idet bedre 

kontakt ikke kun betyder dialog fra udvalget til foreningerne, men også fra klubber-

ne til udvalget. Vi vil også arbejde på at få nye foreninger med. Udvalget vil selvføl-

gelig hjælpe med oprettelse af en forening. Som tidligere nævnt har vi prøvet at 

lave noget PR arbejde uden held. Pr arbejde skal nok ske ude i firmaerne, og her 

vil vi i udvalget meget gerne hjælpe til, så kontakt os, hvis I har en ide. Som omtalt 

er vi ikke længere med i DGI-skydning. Dette bevirker, at vi ikke længere kan få 

baner på Kalvebod, da vi ikke længere er medlem af en organisation, som er re-

præsenteret derude. Vi har dog indledt et samarbejde med RI98, så vi kan afholde 

vore aktiviteter på Kalvebod. Der afholdes en 50m. og 200m. turnering. 50m. turne-

ringen er en ny turnering i FSKBH. Derudover afholdes mesterskab på 25m-50m-

200m. Vi kan ikke bestille baner til træning på Kalvebod. Her har de klubber, der vil 

træne derude 2 muligheder. Deres medlemmer kan indmelde sig i en klub der træ-

ner derude eller kommer som enkelte personer og få en bane tildelt (pris pr. time 

pr. bane i 2017 - 50 kr.). På 15m. vil der selvfølgelig blive afholdt vore normale 

stævner. 

 

Sportsfiskeri 

 
I 2017 var der planlagt 10 sundture og 3 specielle arrangementer (2 P&T ture og 1 
Å tur). 
 
De 10 sundture var: 

 Vores årlige Torskefestival (i 2 afdelinger) 

 Forår og efterårs torske konkurrencer 

 Sommer og efterårs fladfisk konkurrencer 

 Arts konkurrencerne (i 2 afdelinger) samt 

 Hornfisk og sildekonkurrencerne 
 
I årets arrangementer deltog i alt 279 sportsfiskere. 
 
Der blev i alt uddelt 26 præmier på årets sundture, vinderne fordelte sig mellem 6 
firmaer og 2 enkelt deltagere. 
Der var 17 forskellige vindere på turene, 

 1 medlem havde 4 placeringer 

 2 medlemmer havde 3 placeringer 

 2 medlemmer havde 2 placeringer 

 de resterende 12 vindere havde hver én placering. 
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Årets samlede vinder af vores Torskefestival 2017 blev Niels Martensen(DSB/HI) – 
med en torsk på 3,75 kg. fanget på TF2.  
 
 
Den samlede vinder på artskonkurrencen blev Palle Mortensen(PENSAM), med en 
samlet score på 740 point skarpt forfulgt af Thomas med 711 point – Thomas hav-
de håbet på at vinde trofæet for tredje år i træk, men kun 3 fisk skilte ham og Palle. 
 
 

Svømning 
 
Svømmeafdelingen 2017 var året, hvor Københavns Kommune fratog os onsdags-
svømningen. Spændte var vi om onsdagssvømmerne i stedet ville komme om tirs-
dagen. Og det ville de. Vi besluttede i svømmeafdelingen, at vandgymnastikinstruk-
tørererne skulle deles om tirsdagen, da de begge var meget interesserede i at fort-
sætte. Vi håber derfor, at når vi næste gang skal søge om haltid, at vi kan få ons-
dagen tilbage, da tirsdagen er blevet lidt "overfyldt". Det må vi jo ikke klage over, 
men det giver lidt begrænsninger med +6 pr. bane. 
Registreringssystemet i svømmehallerne fungerer meget dårligt, til tider fungerer 
det slet ikke, hvilket betyder, at der skal installeres et nyt system. Så længe det ikke 
er etableret, kan vi ikke søge om haltid. Så onsdagssvømningen lader vente på sig. 
 

Tennis 

 
Vi spiller holdturnering, hvor holdene består af 4 spillere. Der spilles 2 singler og 1 
double. 
Turneringen er opdelt i divisioner – og der er plads til alle. 
Vores turnering i 2017 er løbet fint af stablen med mange gode kampe. 
I 2017 har vi som noget helt nyt etableret begynderhold for tennismedlemmer. 
 


