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Vordingborg Firma Sport 
 

Julemærkemarch søndag den 4. december 2016 
 

Nu har vi altså jul igen, det la´r sig ikke skjule og vi er vældig med på 

den, vi snakker kun om jul om julesne og julegran og julemærkets 

kommen og marchen som nu er på vej, så nu skal vi til lommen. 

Ja, hvor man end sig vender hen, så er det jul og jul igen... og jul og jul 

og jul og jul og jul igen. 

Julemærkemarchen i Vordingborg starter fra Præstegårdsvej 11, 4760 

Vordingborg hvor man kan starte kl. 10:00 og alle skal være i mål se-

nest kl. 13:30 og gå en tur på enten 5 km eller 10 km. 

Forhåndstilmelding inden 15/11 på http://www.julemaerkemarchen.dk/side.asp?Id=217639  

 

Seniormotion badminton mandage og gå eller cykle torsdage  
 

Vi er kommet godt i gang med badminton vi er lige nu 9 deltagere på holdet, men vi 

er så lige løbet ind i nogle tidsproblemer, så ind til videre skal vi starte kl. 08:30-

10:00 og det skal vi foreløbig ind til uge 49 med, om torsdage hvor vi går eller cykler 

er vi 6 personer, men der er plads til flere, så kik forbi du skal være hjertelig velkom-

men, vi spiller kun for motionens skyld, motion er godt for helbredet. 

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

 

Bowling i efteråret 2016 stævner  
 

Bowlingafdelingen afholdte Nedrykket 300 serie den 8. oktober hvor 

der deltog 34 starter og 14 personer, der blev spillet i 3 rækker, vin-

der i A rækken blev Kenn Hansen Keglerne i B rækken blev det 

Mogens Danielsen fra Næstved og endelig C rækken var det Jørgen 

Nielsen Peterson Sport. 

På lørdag den 5. november afholder vi Ninetapstævne i VordingBowl 

med start kl. 13:00-16:00, her er der desværre ikke tilmeldt mere end 24 

starter, så vi spiller kun i 2 rækker hvor rækkerne skiller ved 160 i snit. 

Resultater og program kan i læse meget mere om på www.vfs.dk under bowling 

 

Skydeafdelingen er nu også i gang i Lundby på 15 m. 
 

Det er med stor glæde at det nu omsider er færdige med renovering af skyde-

banen, så vi nu kan benytte den fuldt ud, det glæder os meget at vi nu kan 

komme til at skyde, da vi snart skal starte op på internet skydningen, hvor det 

bliver et stramt program, da tiden er ændret til kun 14 dage pr. kamp. 

Vi skal også afholde vores pokal og mærke skydninger men selvom der bliver 

travlt ønsker vi også at der vil komme flere på skydebanen og se om dette var 

for dem, vi har våben der kan lånes og instruktør til at hjælpe dig i gang, der 

trænes hver tirsdag kl. 18:30 til ca. 21:30 på Svend Gønge skolen. 

Tag en god beslutning og mød op på skydebanen, hilsen Skydeafdelingen. 

Idræt – Motion - Samvær 
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