
 

 
 
 
 

 

 

September 2022 
  

FORTSÆTTES  PÅ  BAGSIDEN  

 
Kontingentbetaling for sæsonen 
1.september 2022 til 31.maj 2023 

 
Indbetaling skal ske til 
reg.nr. 9570 kontonr. 12267193 
 
Prisen er for hele sæsonen: 600,-kr 
Der skal betales ekstra 810,-kr, hvis du er 
bowlingspiller i IDA. 
 
Beløbet skal betales senest den 
15.september 2022 
 

 

  
 
Kære medlem! 
Velkommen tilbage til endnu en sæson i 
IDA. 
Vi håber, du har haft en god sommer! 
 
 

 

Spring for livet i Nørrebrohallen den 

17.9.2022 

 

 

Spring for livet prøver at afholde dagen en lørdag i 

år for at få fat i ”næsten” pensionister. Men derfor 

kan vi jo sagtens deltage. 

Roland, Torben og Poul Erik har lovet at rulle 

bowlstæppet ud og stå for at orientere om denne 

aktivitet. Men vi skal helst være flere til at vise, 

hvem IDA er og hvilke aktiviteter, vi har. Vi får en 

stand, hvor vi kan fortælle om disse. 

 Hvis du har mulighed og lyst, vil det være rigtig 

dejligt, om du gav besked til IDA udvalget, hvornår 

du kan stille dig til rådighed i Nørrebrohallen. Det 

er fra 10-14, men allerede kl 8:30 skal standen 

fyldes med materialer, så mød glad op! 

 
 

 

Bowlingstævne den 28.09.2022 

 

 

  
 

 
Frederiksholm/Dynamo inviterer til stævne, så 

derfor skal der ske tilmelding og betaling til jeres 

holdleder. Københavns Firmasport betaler baneleje 

og en stor fadøl. 

 

 

 

Årsmøde den 26.10.2022 

i mødelokale 1 kl 11:00 

 
Nærmere oplysninger med dagsorden følger. 
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Bowlingstævne den 11.5.2022      

 
Onsdag den 11/5-22 var der 15 bowlingspillere der 

deltog i et stævne, arrangør Fr. Holm/Dynamo og 

Københavns Firmasport. 

Række 1 blev vundet af Fr. Holm-1 med 1941 

kegler. 

Række 2 blev vundet af IF 32-4 med 1723 kegler, 

nummer 3 blev IDA 1 med 1542 kegler, holdet 

bestod af: Peter Grimsted- John Johansen- Finn 

Andersen- alle fra billard. 

Række 3 blev vundet af Fr. Holm-4 med 1455 

kegler. 

Derudover var der præmie til højeste score for 

enkelspiller, som ikke havde fået præmie i alle 3 

rækker. 

Række 1 Niels Chr. Andersen 792 kegler. 

Række 2 Georg Bode IDA med 537 kegler. 

Række 3 Hanni Truelsen IDA 537 kegler. 

Efter stævnet var der 3 stk. smørrebrød-1 øl eller 

vand til alle. 

Alt i alt et godt stævne og vi vender stærkt tilbage 

til næste gang. 

Hanni        

 

Årsafslutning på Bakken den 
18.5.2022 
 
Den 18/5 havde vi afslutning på Bakken, vi mødtes 
ved middagstid i dejligt solskinsvejr, så dem der var 
mødt lidt tidlig, havde tid til at slikke solskin(herligt) 
Vi skulle spise frokost på restauration Balkonen KL 
12 hvor vi fik en dejlig buffet, med mange 
forskellige retter, noget for enhver smag samt fri 
bar af øl og sodavand, arrangørerne af frokosten fik 
også formået restaurationen til at levere en flaske 
snaps gratis. 
Der skal lyde en stor tak til dem der arrangerede 
denne fortræffelige frokost, hvor vi samtidig var det 
eneste selskab, da Balkonen først åbner for 
publikum KL 16. 
Vi afsluttede med at gå en runde på bakken, hvor vi 
blev enige om at finde et sted hvor vi kunne få en 
tår kaffe. 
Desværre fandt vi et sted hvor de ikke vidste at der 
er forskel på bønner og kaffebønner, så de brugte 
kun de førstnævnte. 
Der skal lyde en stor tak til arrangørerne af denne 
dejlige dag. 

Da jeg nu har fået fat i pennen, skal jeg da ikke 
glemme at gøre opmærksom på vores Bowl. Afd. 
Vi spiller Bowl hver Mandag og Tirsdag KL 11:15 
efter gymnastikken, vi skulle jo gerne følge op på 
de gode resultater vi opnåede i sidste sæson, med 
en sejr i turneringen hvor vi spillede mod Hillerød 
og Holbæk, så hvis nogen er interesseret er de 
meget velkomne til at prøve spillet, og man må 
også godt fortælle rundt omkring hvor man 
kommer, at de er velkomne i klubben, vi er jo 
næsten københavnsmestre. 
Torben 

 

 

 
 

 
 

Kryds i kalenderen:   

01.09.2022   Så er ny sæson skudt i gang 

17.09.2022   Spring for Livet 

28.09.2022   Bowlingstævne 

26.10.2022   Årsmøde 

09.11.2022    Banko 

30.11.2022    Julefrokost 

 

kontakt IDA udvalget : 
Kirsten Schäffner, formand               40712628 

Roland Petersen, kasserer  40798828 

Eva Rasmussen, sekretær  24421236 

Aase Jacobsen, medl.  29823914 

John Nielsen   40506688 

IDA kan også nås på mail til:  

ida@koebenhavnsfirmasport.dk 

http://www.koebenhavnsfirmasport.dk/
mailto:ida@koebenhavnsfirmasport.dk

