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Vordingborg Firma Sport 
 

Generalforsamling 27. marts 2019 i Firmasporten  
 

Indkaldelse til Generalforsamling, onsdag den 27. marts kl. 19:00 afholder Vordingborg 

Firma Sport den ordinære generalforsamling. 

Vi starter kl. 18:00 med Gammeldags Oksesteg, dette kræver tilmelding senest 21/3 på 

dette link: http://www.vfs.dk/arrangementer-og-staevner/ordinaer-generalforsamling-2019  

Dagsorden/regnskab til ligger på vores hjemmeside også på ovenstående link. 

Indkaldelse med dagsorden udsendes særskilt på mail til alle de mailadresser vi har.  

 

Seniormotion badminton/gåture slutter med udgange af marts måned  
 

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   

Ny sæson starter 1. april fra Præstegårdsvej 11 hvor vi så går en tur hver mandag og torsdag med start kl. 10:00 

 

Bowling Bymesterskab Single/double lørdag den 23. marts 2019  
 

Så er bowlingsæsonen 2018/2019 ved at være slut, så derfor afholder vi Bymesterskab. 

Indbydelsen er udsendt til alle de mailadresser som har tilknytning til bowling. 

Alle er velkomne til at dyste om vores vandrepokal, som går til den højest scorede 

enkelt serie under stævnet. 

Man kan deltage i Bymesterskabet både i single og double, og man kan tilmelde 

sig i op til 3 starter, som kam fordeles med, 2 singler og 1 double eller 1 single og 

2 doubler, man kan også nøjes med mindre. 

Indbydelse/tilmelding på dette link: http://www.vfs.dk/idraet-og-motion/bow-

ling/bymesterskab-23-3-2019 ses vi. 

 

Bowling Ninetapstævne i VordingBowl 16. februar 2019  
 

Det blev til et fantastisk godt stævne denne gang, vi havde 41 starter tilmeldt, så for en gang skyld brugte vi 7 

baner i 3 timer, der var 16 deltagere hvoraf de 3 kom fra Faxe Kalk. 

Der blev spillet meget høje score og Jan K. Nielsen lavede max score på 300 lig med 12 strike hvoraf de 8 var 

rene strike og de 4 var med 9 væltede kegler i første kast, virkeligt flot, lige ved og næsten lavede Jens Degn 

Andersen 293 med 11 strike og fik så kun 3 i alle sidste kast, surt øv. 

  

Skydeafdelingen i Lundby fortsætter med ny besætning 
 

Det er måske en kendsgerning at vores skydebane i Lundby bliver besat 

igen til efteråret med helt ny besætning på lederposterne, vi har haft indle-

dende samtale med en person fra Lundby som nok gerne vi kører skydnin-

gen vider, så selv om Kurt og Lisbeth har meldt ud at de ikke ønsker at 

fortsætte efter afslutningen den 2. april 2019 

De stopper på grund af alderen og sygdom, så tusind tak for alle de år i har brugt på skydebanen i Lundby.  
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