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Vordingborg Firma Sport 
 

Vordingborg Firma Sport ordinær generalforsamling 
 

Den 29. marts 2017 afholder Vordingborg Firma Sport generalforsamling i Aktivitetshuset med spis-

ning kl. 18:00 hvor vi i år vil få serveret stegt Flæsk og persillesovs. 

På valg i år til bestyrelsen er Ingolf Petersen, Lone Christiansen, Henrik 

W. Jørgensen og Kurt Kristiansen alle for 2 år og de er villige til genvalg. 

Men vi har en udfordring for til næste år har vi ingen kasserer i det John 

Juul er flyttet til Gundsømagle og John har meddelt at han kører sin valg-

periode færdig til generalforsamlingen i 2018, så hvis der skulle være en 

person derude som kunne tænke sig at overtage kassererposten, så vil John 

allerede nu gerne hjælpe/oplærer en ny kasserer. 

HUSK til spisning skæves der tilmelding på mail formand@vfs.dk senest 22/3-2017   

 

Indbydelse til Bowling Bymesterskab 2017 den 25. marts   
 

Så er det sidste stævne/turnering i sæson 2016/2017 og så gælder det jo Bymesterskabet 

i single og double og så er der jo lige kampen om vandrekeglen som gives til dagens hø-

jeste score i 1 serie, sidste år gik den til Ingolf Petersen med en score på 242 kegler. 

Man kan tilmelde sig til 1 single og 2 doubler og man må godt spille 2 gange med samme makker, tilmeldings-

fristen blive 17. marts 2017 via hjemmesiden www.vfs.dk her kan du også læse mere om stævnet.  

 

Bowling Ninetapstævnet blev spillet 25. februar 
 

Der var tilmeldt 34 starter til vores Ninetapstævne, og der var deltagere fra både 

Vordingborg og Faxe, stævnet var opdelt i 3 rækker efter spillernes gennemsnit. 

Ninetapstævne går jo ud på at lave så mange strike som muligt, så derfor hjalp vi også bowlerne lidt 

ved at give dem en strike hvis de væltede 9 kegler i første kast så ryddede teknikken selv den sidste 

kegle, det er derfor nogle resultater se lidt høje ud, der blev spillet 3 serier per start. 

Vinder række A blev Ingolf Petersen, Politiet med 682, række B Stig Madsen, Keglerne med 615 og 

række C vandt Jens Degn-Andersen med 582 kegler.  

Hele resultatlisten kan ses på hjemmesiden www.vfs.dk  

 

Vil du låne eller leje vores lokaler? 
 

Vordingborg Firma Sport bruger ikke deres lokale fuldt ud, så hvis der 

er nogle der ude i Vordingborg eller omegn som mangler et sted at 

være, så kan vi måske hjælpe jer. Vi har i baghuset et mødelokale med 

plads til ca. 20-25 personer, det kan også bruges til spil af forskellig art, PC cafeer m.m. 

Forhuset har vi også ledige dage hvor der er mange muligheder for diverse aktiviteter, så som yoga, 

dans, gymnastik/bevægelse, der kan jo også spilles kort eller andre former for spil. 

Der kan også afholdes fest/sammenkomst, der er plads til ca. 50 personer i forhuset og ca. 20 i baghu-

set, kik ind på vores hjemmeside www.vfs.dk her finder i kontaktpersoner og lejepriser. 
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