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Vordingborg Firma Sport generalforsamling 2018 
 

Det er nu godt 40 år siden Vordingborg Firma Sport blev stiftet, 

og vi er ikke forvendt med at udskifte vores kasserer, men da John 

Juul nu er flyttet fra Sydsjælland måtte der jo en ny til og det lyk-

kedes os at for valgt firmasportens 3 kasserer i Vordingborg, Knud 

Erik Vinther som er pensionist og slår sine folder i seniormotion, 

hvor vi går 2 gange om ugen i sommerhalvåret og en gang om 

ugen om vinteren. 

Knud Erik syntes at det var synd at vi ikke kunne finde en kasserer 

og var villig til at prøve kræfter med os, så tusind tak for det, vi 

glæder os til et nyt og godt samarbejde. 

Ud over kassererposten ville Niels Andersen også gerne stoppe, og hans afløser blev Torben Madstrøm 

som i flere år har stegt pølser på grillen ved vores Julemærkemarch of ved Bike and Runstafetten, så 

også stor velkommen til Torben.  

 

Bowling sæsonens sidste stævne bliver Bymesterskabet i single & double  
 

Bowlingafdelingen afholder den 7. april Bymesterskab i Bowling, der er tilmeldt 8 doub-

ler samt 11 singlekampe, det er ikke voldsom mange men det er lige hvad vi kan samle af 

bowlere for tiden. 

Bymesterskabet afvikles over 3 serier per spiller og vi dyster også om Vandrekeglen som 

vindes af den der laver dagens højeste enkeltserie, i 2017 blev den vundet af Stig Madsen, 

Keglerne med 202. 

Der er en enkelt ledig single plads kl. 15:00 hvis der skulle være en som gerne vil deltage. 

 

Seniorerne starter ny sæson torsdag den 5. april kl. 10:00 
 
Hver mandag og torsdag det næste halve år mødes vi Præstegårdsvej 11, Vordingborg, kl. 10:00 starter vi med 

at går en tur på ca. 5 km eller cykler en tur på 15-18 km. 

Dette tager ca. 1 time, så mødes vi alle sammen og får en sludder og en kop kaffe. 

Alle kan deltage hvis man har fri i dagtimerne, og prisen er til at overkomme kr. 200,- for et ½ år. 

Læs eventuelt mere på dette link: http://www.vfs.dk/idraet-og-motion/seniormotion  

 

Vi vil gerne prøve at genoplive Petanque afdelingen 
 

Da vores Petanquehold stoppe i efteråret mest på grund af alder, ja så kunne vi jo godt tænke os at der måske 

var nogle yngre og friske folk som gerne ville tage over. 

Vi har 5 baner til rådighed og alt udstyr til at spille petanque, vi har masser af kugler 

der kan benyttes.  
I første omgang vil der kunne spilles hver mandag og torsdag kl. 10:00 hvor vores seni-

ormotion alligevel er i huset, så kik forbi og prøv at spille petanque. 

Kontaktperson, Ingolf Petersen mail: formand@vfs.dk eller mobil 4081 0844 

 

Idræt – Motion - Samvær 

http://www.vfs.dk/idraet-og-motion/seniormotion
mailto:formand@vfs.dk

