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Vordingborg Firma Sport 
 

Vinteraktiviteterne er nu ved at tage sit indtog for sæson 2017/2018 
 

Vordingborg Firma Sport kan i denne vintersæson tilbyde aktiviteter såsom, badminton, bridge, bil-

lard, bowling, dart, senioraktiviteter og skydning. Se flere oplysninger på www.vfs.dk  

 

Badminton baner kan leje her for sæson 2017/2018 
 

Der er stadig flere baner til udlejning både i Iselingehallen hver onsdag kl. 20:00-

22:00 og her fredag i Vordingborg Hallen kl. 15:00-16:00 (man kan starte kl. 14:00) 

Det kan ikke være prisen for at spille badminton der gør at der ikke er flere som 

gerne vil spille, det koster kun kr. 1300,- for en bane i 2 timer, og så er det lige gyl-

digt om i er 2 eller 5-6 stykker om en bane. 

Kik ind på dette link på vores hjemmeside og se hvilke baner der er ledige: 

http://www.vfs.dk/idraet-og-motion/badminton/tilmelding-badminton-traening   

 

Bowling bestilling af baner til træning efteråret 2017  
 

Der er stadigvæk plads til at leje/booke en bowlingbaner til træning i efteråret 2017, der kan 

bowles hver mandage, onsdage og torsdage kl. 14:00-21:00, man bestiller for 4 måneder 

(sep.-dec.) og betaler for 2 måneder af gangen, det koster kr. 140,- fra kl. 14:00-17:00 efter kl. 

17:00-21:00 koster det kr. 170,- per bane/time. 

Booking af baner fortages på nedenstående link eller skriv en mail til formand@vfs.dk  

Tilmelding træning efteråret findes på dette link: http://www.vfs.dk/idraet-og-motion/bowling/bowling-traening    

 

Opstart skydning riffel og pistol på skydebanen i Lundby  
 

Så er tiden inde til at opstart for efterårets og vinterens aktiviteter, det gælder også 

for 15 m skydningen på Svend Gønge Skolen i Lundby, vi starter op tirsdag d. 19. 

september 2017 kl. 18:30 til ca. 20:30. Vel mødt alle såvel unge som ældre, nye 

skytter er også velkomne.  

 

Seniorafdelingen tilbyder gåtur eller cykling i dagtimerne  
 

I september måned starter vi fra Aktivitetshuset, Præstegårdsvej 11, Vordingborg, og 

det gør vi hver mandag og torsdag kl. 10:00 hele september måned. 

Vi går ca. 5 km eller cykler 15-18 km det tager ca. 1 time hvorefter vi drikker kaffe 

 

Opstart Bridge både øvede og nybegyndere 5. september kl. 9:00   
 

Bridge er en tankesport som spilles af mange, men især ældre personer dyr-

ker den sport, i Vordingborg Firma Sports regi spilles der hver tirsdag for-

middag kl. 9:00-12:00. 

Der er opstart den 5 september og Inge Lehm vil gerne starte op med et be-

gynderhold så er der nogle der ude som kunne tænke sig at lære at spille 

Bridge så mød op på Præstegårdsvej 11 eller ring til Inge (5576 7233) og 

få en aftale.  

Læs eventuelt mere på hjemmeside: http://www.vfs.dk/idraet-og-motion/bridge   
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