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Vordingborg Firma Sport
Firmasportens hjemmesider ramt af voldsom ransomeware
Vordingborg Firma Sport og de fleste af firmasportens hjemmesider samt regnskab/medlems programmerne er blevet ramt af en voldsom ransomeware, således at vi
ført omkring den 10 februar måske igen har vores hjemmesider oppe at kører igen, så
ha lidt tålmodighed, med håb om at hjemmesiderne igen er køreklare.

Bowlingstævne som Ninetapstævne 22 februar 2020
Bowlingafdelingen tilbyder i februar måned et stævne som Ninetap, hvor man
spille på en lidt sjov måde, der skulle være gode muligheder for at lave nogle
ekstra strike, fordi hvis du vælter 9 kegler i første kast vil du få en strike, baneanlægget fjerne selv den sidst kegle.
Ninetapstævnet spilles over 3 serier per start, man kan tilmelde sig op til 3
starter, de 3 serier lægges sammen og det er dette resultat der vil være præmiegivende.
Da vores hjemmeside er nede pt. så tilmeld venligst på mail formand@vfs.dk
og skriv hvem der deltager, og hvor mange starter til hver samt deres gennemsnit, tak vi ses. Sidste frist for tilmelding: lørdag den 15/2-2020

Badminton træning 2019-2020
Der er stadig ledige baner i Iselingehallen på mandage kl. 17:00-18:30, der er
ligeledes et par ledige baner i Vordingborg hallen hver fredag mellem kl.
14:00 og 16:30
Er dette noget for dig så besøg dette link: http://www.vfs.dk/idraet-og-

motion/badminton/tilmelding-badminton-traening på vores hjemmeside men først efter 10/2-2020 www.vfs.dk

Seniormotion badminton/gåture, for alle med fritid om formiddagen
Seniormotion kører igen med gåture hver torsdag kl. 10:00 fra Aktivitetshuset, Præstegårdsvej 11, Vordingborg, badminton starter hver mandag kl. 10:00 i Vordingborg hallen, nye er
hjertelig velkommen der er plads til flere.
Læs mere på dette link når hjemmeside er oppe at køre igen fra ca. 10/2-2020:

http://www.vfs.dk/idraet-og-motion/seniormotion/seniormotion-badmintongang

Skydning i Lundby på Sv. Gøngeskolen
Hvis skydning er noget for dig, så kik ind på skydebanen i Lundby på Sv. Gøngeskolen,
der skydes hver tirsdag fra kl. 18:30, du behøver ikke selv at have våben, firmasporten
har et antal våben (rifler/pistoler) som i kan låne.
Skydning er både for børn og voksne, ja hele familien kan deltage, og så er der altid gratis kaffe.
Kontaktperson Kenneth Nielsson, læs mere på hjemmesiden www.vfs.dk efter 10/2-2020
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