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Vordingborg Firma Sport 
 

Generalforsamling 2019 valgte ny Skydeudvalgsformand 
 

Der deltog 13 personer ved generalforsamlingen den 27. marts, der var ikke 

de helt store ting på dagsordenen, men alligevel så manglede vi en skydeud-

valgsformand, idet Kurt Kristiansen valgte at stoppe efter ca. 43 år på posten. 

Vi har været så heldige at Kenneth Nielsson fra Lundby har ytret ønske om at 

han meget gerne ville overtage skydebanen i Lundby og stadigvæk under 

Vordingborg Firma Sport regi, så tusind tak og hjertelig velkommen i firmasportens bestyrelse. 

I kan læse og se dagsorden, regnskab, budget og beretning på dette link: http://www.vfs.dk/arrangementer-og-

staevner/ordinaer-generalforsamling-2019 hvor der også vil komme referat. 

 

Vordingborg Firma Sport kåret til Årets startsted i Julemærkemarchen 2018 
 

På generalforsamlingen 27/3-2019 kom formanden Birthe Juul fra Julemærkemarchen 

på besøg, og hun kom for at overrække Julemærkemarchenes ny indstiftede pokal som 

nu hvert år uddeles til det startsted som % vis indbetaler største donation til Julemær-

kemarchen, ud fra antal deltagere på startstedet. 

Denne nyhed er ret ny så jeg har ikke fået så meget tekst eller billeder, så det vil 

komme senere.  

 

Seniormotion kridter skoene til en ny sommersæson med gåture 
 

Alle der har fri i formiddagstimerne hver mandag og torsdag kl. 10:00 til 11:15 kan 

komme og deltage samen med andre seniorer (alle er velkomne uanset alder). 

Vi går en tur på ca. 5 km i et tempo så alle kan følge med, det tager ca. 1 time og derefter 

drikker vi en kop kaffe og lidt social samvær. 

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

Den nye sæson starter 1. april fra Præstegårdsvej 11 hvor vi så går en tur hver mandag 

og torsdag. 

 

Bowling Bymesterskab og vandrekegle 2019 
 

Det var så sæsonens sidste stævne den 23. marts, hvor vi lige med minimum af deltagere 

gennemførte Bymesterskabet 2019.  

Det blev til 14 single kampe og 6 doubler, som blev spillet på 4 baner fra kl. 13:00 til 

16:00 og vi spillede kun som en række i hver kategori. 

Bymester single blev Jan Kjersgaard Nielsen, Enkeltmedlem med 547 kegler 

(177,169,201)   

Bymester double Kenn Hansen/Stig Madsen Keglerne, med 996 kegler 

(147,142,163,159,203,182) 

Vandrekeglen gik i år til Stig Madsen, Keglerne med 214 kegler 

Se alle resultater på dette link: http://www.vfs.dk/idraet-og-motion/bowling/bymesterskab-23-3-2019   
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