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Julehilsen fra Vordingborg Firma Sport   
 

Vordingborg Firma Sport sige tak for året 2017 som 

jo er ved at køre på sidste vers, vi må jo konstaterer 

at vores medlemstal er på retur. 

Der er ikke så mange medlemmer tilbage i vores ak-

tiviteter, bort set fra dart deres afdeling ser ud til at 

have lidt fremgang, men petanque afdelingen stop-

pede med udgangen af september måned, og vi har 

måtte afbestille vores badmintonbaner i Iselingehallen. 

Det ser til gengæld bedre ud for vores seniormotion i dagtimerne. Vi er lige pt. 11 der spiller badmin-

ton om mandagen og 6 der gå om torsdagen, men det ser ud til vi bliver 2 mere til badminton efter 

nytår.  

 

Bowling en aktivitet hvor alle kan være med 
 

I Vordingborg Firma Sport kan vi tilbyde bowling træning hvor man be-

stiller baner igennem os til gode priser, se mere på vores hjemmeside. 

Vi tilbyder også nogle små stævner, og i efteråret har vi afviklet 2 stæv-

ner og måtte aflys et stævne, men vi prøver igen efter nytår med 2 stævne 

samt et Bymesterskab, mere om dette efter nytår. 

 

Skydning riffel og pistol på skydebanen i Lundby  
 
Julen nærmer sig med hastige skridt, og vi skal have de sidste internet 

skydninger afviklet, her den d. 12 dec. derefter har en julekomsammen 

og ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et rigtig godt nytår.  

Med tak for mange gode timer på skydebanen, og vi ses igen i det nye 

år, tirsdag den 9. januar hvor vi startet op med internetskydningens 4. 

runde.  

Så husk det nu, så i får den afviklet den rettidig, efterfølgende har vi 

skydning på tirsdage fra kl. 18.30 -21.00, vi håber der er mange der vil 

møde op, Glædelig Jul og godt Nytår – Skydeudvalget 

 

Vordingborg Firma Sport ønsker alle medlemmer, besty-

relse/kontaktpersoner og samarbejdspartnere en rigtig: 
 

Glædelig Jul & Godt Nytår 


