
 

 
 
 
 

 

 

Oktober- november 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 

 
Efterårssæsonen er over os med masser af 
farver i naturen! 
 
Vi er kommet godt i gang med vores aktiviteter, 
men vi kunne godt være lidt flere på holdene. 
Så…..når du er sammen et menneske, der har 
lyst til at bruge lidt tid i Grøndalcenteret eller i 
Sundby, så inviter gerne indenfor.  
 
Vi byder på sved på panden, et godt grin og en 
kop kaffe og snak efter aktiviteten. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Årsmøde 2022 
 

Mødet afholdes i lokalet i 

Bowlinghallen og ikke som meddelt i 

nyhedsbrevet i mødelokale 

 

Onsdag den 26.oktober 2022 

kl.11:00.   

 

 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent 

2. Beretning for sæson 

2021/2022. 

3. Indkomne forslag  

4. Årsregnskab. 

5. Kontingent  

6. Valg til IDA-udvalg.  

7. Eventuelt. 

 

Evt. forslag skal være IDA-

udvalget i hænde senest mandag den 

25.oktober kl.12, så vi kan kopiere 

før mødet.   

 

Alle medlemmer af IDA-udvalget er 

på valg hvert år. 
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Spring for livet i Nørrebrohallen 

 
Arrangementet blev afholdt lørdag den 17. 

september i Nørrebrohallen. 

For IDA´s vedkommende havde vi valgt at 

rulle bowlstæppet ud i den ene hal. Der var 

fin aktivitet hele dagen. Roland, Poul Erik 

og Torben gjorde, hvad de kunne for, at så 

mange som muligt fik lov til at prøve. Der 

var dog nogen, der lige måtte prøve en 

ekstra gang, så alt i alt en succes ved tæppet. 

Annie, Kirsten og Eva var ved 

informationsområdet. Vi uddelte vores 

folder og fik en snak med de 

forbipasserende. 

Vi har skrevet tilbage til arrangørerne af 

”Spring for livet”, at der nok skal ses på 

placering af informationsbordene og hvilken 

ugedag, der er den bedste. 

 

 

Bowlingstævne den 28. september 
 

            
Endnu et godt bowlingstævne er forløbet og 
efter lidt bøvl med maden, som smagte godt , 
fik vi resultaterne.  
Række 1 : 1. If32 3 med 1872 kegler 
Nr .2 if32 1 med 1832 kegler 
Højeste score uden præmie: Hasse Bøg 181 
kegler. 
Række 2: 1. If32 4 med 1733 kegler 
Nr. 2 BKC 1 med 1700 kegler 
Højeste score uden præmie : Finn Andersen, 
IDA med 171 kegler  
Række 3: 1. BKC 2 med 1573 kegler 
Nr. 2 IDA 5 med 1462 kegler. Tillykke til Per 
Klitfod-Lars Vand-Jens Schougaard-Per 
Soelberg.  
Højeste score Helga Olsen med 155 kegler. Vi 
glæder os allerede til næste stævne som bliver 
den 7/12-22. Vh Hanni 

 
      

 
 

Fire friske fyrer der fik en flot placering. 

 

Vi havde en dejlig tur i Botanisk have den 

5.10 med Kjeld som guide .  

 

 

Kryds i kalenderen:  

 

26.10.2022   Årsmøde 

09.11.2022    Banko 

30.11.2022    Julefrokost 

07.12.2022    Bowlingstævne 

 

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

