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Vordingborg Firma Sport 
 

Generalforsamling 2019 i Firmasporten  
 

Sæt kryds i jeres kalender onsdag den 27. marts kl. 19:00 der afholder Vordingborg Firma 

Sport vores ordinære generalforsamling. 

Dagsorden/regnskab og indbydelsen til generalforsamlingen kommer til jer sidst på måneden, 

og det lægges på vores hjemmeside www.vfs.dk med link fra forsiden. 

Vi tilbyder som sædvanlig spisning kl. 18:00 for dem som har lyst, i år bliver det Gammeldags Oksesteg. 

Meget mere om dagsorden og hvem der er på valg i næste nyhedsbrev.   

 

Seniormotion badminton/gåture fortsætter til sidst i marts 2019  
 

Hver mandag kl. 10:00-11:30 kan man gå til badminton i Vordingborg hallen, her 

kan alle deltage, såvel øvede som nybegyndere, man skal bolt kunne deltage i for-

middags timerne. Samtidig kan man komme ud og gå en tur hver torsdag fra Aktivi-

tetshuset, Præstegårdsvej 11, Vordingborg 

Deltagelse kræver blot at man møder op i Vordingborg hallen eller Aktivitetshuset, vi 

starter altid kl. 10:00 og efter at vi har ydet lidt god motion drikker vi en kop kaffe. 

Læs mere på dette link: http://www.vfs.dk/idraet-og-motion/seniormotion   

 

Bowling Nedrykket 300 serie i VordingBowl 19. januar 2019  
 

Det blev til et godt stævne i bowling som var det første i 2019, vi fik bowlet på 5 baner i 3 timer fra kl. 13:00 til 

kl. 16:00, der var tilmeldt 31 starter og deltagerne var opdelt i 2 rækker efter et gennemsnit på over/under 150. 

Rækken under 150 blev vundet af Henrik Jensen, Team Jensen med 226 kegler i ned nedrykkede serie. 

Rækken over 150 blev vundet af Robert Hansen, Keglerne med 247 kegler i den nedrykkede serie 

I rækken over 150 blev der lavet 2 nedrykkede serier på 247 og 3 serier på 245 så vi 

måtte helt ud og tælle flest strike, spare og 9 spare, resultatlister kan ses på www.vfs.dk  

 

Bowling Ninetapstævne i VordingBowl 16. februar 2019  
 

Der er udsendt indbydelse til Ninetapstævne i februar måned med tilmeldingsfrist den 

8/2-2019 på vores hjemmeside på dette link: http://www.vfs.dk/idraet-og-motion/bow-

ling/ninetapstaevne-16-02-2019  

Alle kan deltage og så er dette en rigtig sjov måde at spille bowling på, da man kan opnå flere strike, det er nem-

lig således at hvis du vælter 9 kegler og der kun står 1 kegle tilbage ja så får du en strike og maskineriet ryder 

selv den sidste kegle. 

Hvis man vælter 8 eller færre antal kegler skal man kaste en gang til, der spilles 3 serier og de lægges sammen 

og det er dette resultat der er præmiegivende.  

  

Skydeafdelingen mangler nye ledere og nye deltagere 
 

Hvis skydeafdelingen skal overleve ret meget længere, ja så skal der nye 

kræfter til, så hvis der er nogle derude som brænder for skydning på 15 m 

riffel og pistol på skydebanen i Lundby, så henvend dig/jer til en i bestyrel-

sen under Vordingborg Firma Sport gerne så hurtig som muligt. 

Fakta er at Kurt Kristiansen som har kørt skydeafdelingen side 1976 ikke føler der er opbakning til at fortsætte, 

han udtaler at nogle tirsdage kommer der 2 skytter og nogle gange kommer der slet ingen. 

Formanden kan kontaktes på mail: formand@vfs.dk eller mobil 4081 0844. 
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