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Vordingborg Firma Sport 
 

Julemærkemarch første søndag i december kl. 10:00 i Vordingborg  
 

Igen i år er Vordingborg Firma Sport vært ved den årlige Julemærkemarch, det er 

nu blevet er fast tradition at Vordingborg Firma Sport afholde Julemærkemarch 

hvert år i december. 

Der vil igen i år være mulighed for at købe juleting i vores julestuer, der er også 

muligt at forfriske sig med lidt varmt kaffe/kakao og vi tænder også op i grillen. 

Der er start fra kl. 10:00 og hvem der skal holde starttale er ikke helt på plads i nu, 

man kan vælge mellem 2 distancer som er på 5 km og 10 km. 

Læs meget mere på www.julemaerkemarchen.dk Vi ses 

 

Bowling stævner i efteråret 2017  
 

Vi har nu afholdt nedrykket 300 serie den 7. oktober med 25 starter hvor vi spil-

lede i 2 rækker. 

Næste stævne er lørdag den 4. november hvor vi spiller Ninetapstævne er her er vi 

tilmeldt 23 starter, så hvis du er hurtig er der et par ledige pladser, vi er lige ved at 

nå bundlinjen med hensyn til at gennemføre disse stævner, men vi vil jo også me-

get gerne holde lidt liv i vores aktiviteter, så derfor gennemfører vi dette stævne. 

 

Skydning riffel og pistol på skydebanen i Lundby  
 
Skydeafdelingen kan nu med glæde, op starte skydningen igen tirsdag d. 31/10 kl. 18,30 og efter følgende hver 

tirsdag KL 18,30 og håber at skytterne møder flittigt op, og ikke mindst nye skytter er velkomne til at møde op 

da der masser af plads på banen, der kan lånes våben og købes ammunition til rimelige priser. 

Der vil være en instruktør til at hjælpe dig i gang, så mød op og se om det var noget for dig. 

Internetskydningen er nu også udsendt og kan startes op tirsdag d. 7 november for de tilmeldte skytter, mød op 

den dag og start skydningen, da der ligger et stramt program for denne skydning. 

Ligeledes vil der også være pokalskydninger og mærkeskydninger at deltage i hen over vinter sæsonen 

 

Seniorafdelingen tilbyder gåtur eller cykling i dagtimerne  
 

I oktober måned spiller vi badminton i Vordingborg hallen hver mandag kl. 10:00-11:30 

Hver torsdag går eller cykler vi fra Aktivitetshuset, Præstegårdsvej 11, Vordingborg 

Badminton og gang/cykling afholdes ind til sidst i marts måned 2018, vi ses 

 

Skal vi stå uden kasserer fra 14. marts 2018? 
 

Vordingborg Firma Sport afholder generalforsamling onsdag den 14. marts 

2018 hvor vi står og mangler en kasserer, da John Juul stopper den dag for han 

er flyttet til Nordsjælland. 

Vi har dog snakket lidt om mulighederne og søg emner til posten som kasserer, 

men kassererposterne hænger ikke på træerne og lige til at plukke ned, så vi har 

snakket lidt om vi skal til at betale for at få lavet et regnskab, men hvis vi væl-

ger dette så skal vi bruge en økonomiansvarlig som så kun skal holde øje med finanserne og frem-

lægge regnskaberne, så er der en der kunne tænke sig denne post så lad os hører om det, tak. 

http://www.julemaerkemarchen.dk/

