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Vordingborg Firma Sport 
 

Vordingborg Firma Sport byder velkommen til 2018 
 

Firmaidrætten i Vordingborg 2018 vil byde på lidt nye udfordringer, 

idet vi til vores generalforsamling den 14. marts skal ud og finde en 

ny kasserer og vi har pt. ingen som har meldt sig til denne post, så er 

der en der ude som godt vil være kasserer i Vordingborg Firma Sport 

så gik os et tip, snarest. 

Vi kommer også til at mangle 2 revisorer da dem vi har også stopper. 

Vi har også nogle dage om ugen hvor vores lokaler står tomme, så hvis nogle mangler lokaler eller vil 

starte nye aktiviteter op, så giv os et tip og lad os snakke om det.  

 

Bowling en aktivitet hvor alle kan være med 
 

Vordingborg Firma Sport kan tilbyde bowlingtræningsbaner hver mandag, onsdag og 

torsdage kl. 14:00 til 21:00, kik ind på vores hjemmeside om booking og priser. 

Der ud over tilbyder vi også nogle stævnedage, og her i første del af året kan vi tilbyde: 

Lørdag den 27. januar kl. 13:00-16:00 Nedrykket 300 serie 

Lørdag den 3. marts kl. 13:00-16:00 Ninetapstævne 

Lørdag den 7. april kl. 13:00-16:00 Bymesterskab 2018 (single/doubler) 

Læs mere om vores stævner på hjemmesiden eller på Facebook. 

 

Skydning riffel og pistol på skydebanen i Lundby  
 
Julen og nytåret er nu overstået og vi kan nu se frem til et nyt og aktivt år 2018.  

Med tak for mange gode timer på skydebanen i 2017, ses vi igen 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 – Skydeudvalget 

 

Aktive seniorer spiller badminton og går ture i 2018 
 
Vordingborg Firma Sport tilbyder til alle seniorer og folk som ikke er på ar-

bejdsmarkedet i formiddagstimerne, nogle dejlige aktiviteter, hvor vi får lidt 

god motion og lidt frisk luft og godt samvær. 

Er du til lidt badminton spil/motion så kom ned i Vordingborg Hallen hver 

mandag kl. 10:00-11:30 her er vi nogle stykker som hygger sig med nogle 

fjerbolde, alle er velkomne. 

Du kan også får lidt frisk luft og en god vandretur i og omkring Vordingborg 

og Kastrup/Neder Vindinge, hvor vi går ca. 5 km med start fra Præstegårdsvej 

11, Vordingborg og vi starter kl. 10:00. 

Se mere på vores hjemmeside under seniormotion, skal vi mødes. 

 

Idræt – Motion - Samvær 


