
 

 

 
Tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund 

Firmaidræt StorKøbenhavn - Nyhedsbrev - 10. maj 2017 
 
Bike & Run 2017: 
Udfordre dine kollegaer, saml et hold til Bike and Run mandag den 12. juni : Klik her 
 
Info fra kontoret: 

Kontoret er lukket torsdag den 11. maj og fredag den 26. maj. 

 
Kontoret har fra den 16/5-17 ansat Niels Bogø i en 15 timer stilling. 

Niels vil hovedsagligt være på kontoret tirsdag, torsdag og fredag fra  

8.30 til 13.30. 

Niels arbejdsopgaver vil hovedsagligt bestå i de opgaver der er i forbindelse med administration 

af KFIU-Hallen, samt indberetninger og andre kontor opgaver. 

Vi glæder os til samarbejdet med Niels og håber I vil tage godt imod ham. 

 

Firmaidræt StorKøbenhavn vil som tidligere skrevet gerne tilbyde vores medlemmer E-Sport. 

Vi har fået en del tilbagemeldinger, og det er vi rigtig glade for. Den lokale E-sports forening, 

som vi samarbejder med har imidlertid så travlt, at der først vil muligt af afholde et 

arrangement i efteråret. 

 

Badminton: 

Så er indbydelsen klar til holdturneringen 2017/2018, læs den hele: Klik her 
 

Bowling: 
Resultater fra afslutningsstævnet 2017, se det hele: Klik her 
 
Dart: 
Opdateret resultater samt seedning 2016/2017, se det: Klik her 
 
Håndbold: 
Se opdateret dagsorden til årsmødet. Mødet er flyttet til Valbyhallens cafeteria, se mere: Klik her  
 
Fodbold: 
Fodboldafdelingens seneste nyheder kan findes på afd. hjemmeside: Klik her 
 
Tidligere udsendt - stadig aktuel: 
Orienteringsløb: Kom og vær med til et løb i St. Dyrehave 13. maj, læs mere: Klik her 
Billard: Indbydelse til årsmøde mandag den 15.05, læs mere: Klik her 
DFIF: Skal du med til Firmaidræt Open sidste frist 15.05 , læs det hele: Klik her 
Motionsløb: Indbydelse til løb 512 onsdag den 17. maj, se den: Klik her 
Håndbold: Kom til årsmøde torsdag den 22.05 i Valbyhallen, læs det hele: Klik her 
Dart: Indbydelse til årsmøde tirsdag den 23.05, læs det hele: Klik her 
Petanque: Så er det blevet tid til at finde ud af hvilket 3-mandshold som er det bedste, tilmeld jer 
derfor til Triplemesterskab mandag den 29. maj i Rødovre, se mere: Klik her 
Motionsløb: Kom til årsmøde tirsdag den 30.05, læs hele indbydelsen: Klik her 
Sportsfiskeri: Indbydelse til Arter 1. del søndag den 11. 06, læs det hele : Klik her 

http://www.firmaidraet.dk/
http://bikeandrun.nu/arrangementer/2017/bike--run-stafetten,-koebenhavn-2017
http://fskbh.fcms.dk/media/155947/badminton-indbydelse-holdturnering-2017-2018.pdf
http://fskbh.fcms.dk/idraet-og-motion/bowling/resultater
http://fskbh.fcms.dk/idraet-og-motion/dart/holdturneringen-2016-2017
http://fskbh.fcms.dk/media/155931/haandbold-indbydelse-og-endelig-dagorden-aarsmoede2017.pdf
http://firmafodbold.dk/vigtig-info/nyheder/
http://fskbh.fcms.dk/nyheder/orienteringsloeb-d-13-maj-2017
http://fskbh.fcms.dk/media/155652/billard-indkaldelse-aarsmoede-2017.pdf
https://www.firmaidraet.dk/arrangementer/firmaidraet-open/#forside-2413
http://fskbh.fcms.dk/idraet-og-motion/motionsloeb/indbydelser/motionsloeb
http://fskbh.fcms.dk/idraet-og-motion/haandbold/indbydelser/årsmoede-2017
http://fskbh.fcms.dk/idraet-og-motion/dart/indbydelser/indkaldelse-til-aarsmoede
http://fskbh.fcms.dk/media/155811/petanque-indbydelse-triplemesterskaber-2017.pdf
http://fskbh.fcms.dk/idraet-og-motion/motionsloeb/indbydelser/indkaldelse-til-aarsmoede
http://fskbh.fcms.dk/media/155757/sportsfiskeri-indbydelse-arter-del-i-20170611.pdf
http://fskbh.dk/


 

 

Skydning: Indbydelse til prøve skydning 24/06, læs det hele: Klik her 
Sportsfiskeri: Indbydelse til fladfisk Sommer 02/07, tilmeld dig:  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://fskbh.fcms.dk/media/155897/skydning-proeveskydning.pdf
http://fskbh.fcms.dk/media/155911/sportsfiskeri-indbydelse-fladfisk-sommer-20170702.pdf
mailto:info@fskbh.dk
http://fskbh.dk/
http://www.facebook.com/FirmaidraetStorKoebenhavn

