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Vordingborg Firma Sport 
 

Vordingborg Firma Sport kan tilbyde en del aktiviteter  
 

Her i denne vinter sæson kan vi tilbyde, badminton fredage i Vordingborg hallen og 

mandage i Iselingehallen, bridge hver tirsdag i Aktivitetshuset, bowling træning man-

dag, onsdag og torsdage, samt 3 stævner på lørdage i efteråret og 3 i foråret, seniormo-

tion badminton mandage og gåtur torsdage, skydning hver tirsdag i Lundby på Sv. 

Gøngeskolen. Se meget mere om vores aktiviteter på www.vfs.dk    

 

Bowling stævner vinterhalvåret 2019  
 

Vi har netop afholdt Nedrykket 300 serie med kun 21 starter og 8 personer, stævnet var 

opdelt i 2 kategorier hvor gennemsnittet skilte ved 160, nr. 1. i rækken under 160 blev 

Kenn Hansen, Keglerne med 215 kegler og nr. 1 i rækken over 160 blev Ingolf Petersen, 

Politiet med 255 kegler 

Næste stævne bliver Ninetapstævne den 26/10-2019 kl. 13:00-16:00, der er indbydelse 

samt tilmelding på dette link: http://www.vfs.dk/idraet-og-motion/bowling/ninetapstaevne-26-10-2019  
 

Badminton træning 2019-2020  
 

Der er stadig ledige baner i Iselingehallen på mandage kl. 17:00-18:30, der er ligeledes 

et par ledige baner i Vordingborg hallen hver fredag mellem kl. 14:00 og 16:30 

Er dette noget for dig så besøg dette link: http://www.vfs.dk/idraet-og-motion/bad-

minton/tilmelding-badminton-traening på vores hjemmeside www.vfs.dk  
 

Seniormotion badminton og gåture i Sydsjællands skønne natur   
 

Seniormotion opstarter vintersæsonen med badminton i Vordingborg hallen mandag den 

7/10-2019 kl. 10:00 og vi starter gåture torsdag den 3/10-2019 fra Præstegårdsvej 11, 

Vordingborg. 

Derefter spiller vi badminton hver mandag og gåture hver torsdag, læs mere på dette link: 

http://www.vfs.dk/idraet-og-motion/seniormotion/seniormotion-badmintongang 

 

Skydning 15 m. i Lundby og den udsatte opstart 15. oktober  
 

På grund af en vandskade og efterfølgende reparation på vores skydebane, så 

har måtte udsætte opstarten for skydning i Lundby Skydecenter, til tirsdag den 

15. oktober kl. 18:30 bliver der så opstart af skydning på Svend Gønge Skolens 

skydebane. 

Tilmelding samt betaling skal ske via dette link: http://www.vfs.dk/idraet-og-

motion/skydning/skydning-riffel-pistol-lundby-sv-goenge-skolen-15-m 

her kan i også finde kontaktperson for mere oplysning.  
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