
 

 
 
 
 

 

 

December - Januar 2023 
  

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: kr. 600. 
Der skal betales ekstra kr. 810, hvis du 
er bowlingspiller i IDA. 
 
Beløbet skal betales senest den 
15.september 2022 

 

 

Tur til Thorvaldsens Museum 

25. januar 2023 kl. 11 

Thorvaldsens Museum er Danmarks første 
offentlige museum. 

Det huser billedhugger Bertel Thorvaldsens 
kunst og samling. Her kan du nyde en helt unik 
arkitektonisk oplevelse, fordybe dig i 
Thorvaldsens skulpturer og besøge hans 
antiksamling og hans unikke samling af 
guldaldermalerier.  

Der er gratis entre.  

Vi mødes onsdag d. 25.1.2023, kl. 11.00 på 
Bertel Thorvaldsens Plads 2, 1213 København 
K.  

Metroen M3, M4 ligger overfor og busserne 23, 
2A, 31 og 33 kører lige til døren.  

Københavns Firmasport. 

22. februar 2023 

 
KFS afholder Seniortræf den 22. februar 2023 med 

4 spændende aktiviteter i Grøndal MultiCenter. 

 

Mere om det spændende arrangement senere. 

 

 

Gæstebesøg den 28. februar 2023 

 
3F ved Rie Sørensen kommer og spiller bowls med 

deres medlemmer, de forventer at komme ca 25 

personer. Vi skal gerne bruge nogle bowls spillere 

til at hjælpe, da de ingen erfaring har med spillet. 

 

 

Bowlsstævne den 8. marts 2023 

 
Vi afholder bowlsstævne i Grøndal MultiCenter, 

hvor vi inviterer alle spillere på Sjælland. I er 

velkommen til at komme og heppe på Idas 

medlemmer. 

 

 

 

Danmarks Mesterskaber i Bowls  

18. marts 2023 

 
Vi er blevet inviteret til at deltage i DM i Kolding, 

vi håber rigtig mange fra IDA vil deltage i dette 

stævne.  

Vi vender tilbage senere med oplysninger om 

transport og evt. overnatning. 

 

 

 



IDA - Idræt i dagtimerne - KFS 
Tilsluttet Dansk Firma Idrætsforbund 

Hvidkildevej 64,  2400  København NV. 
Telefon: 3834 7810.  - www.koebenhavnsfirmasport.dk (Vælg: IDA) 

 

Oplevelsescenter i Holbæk Nyvang 

10. maj 2023 

 
Senioridrætten besøger Oplevelsescenter Nyvang i 

Holbæk. Du kan læse om denne tur på 

www.oplevelcenternyvang.dk. 

 

Der sendes invitation ud i marts måned. 

 

 

  Årsmøde den 26. oktober 2022. 
 

Da, vi ikke har afholdt årsmøde de sidste par 

år pga corona, mente vi, at medlemmer havde 

brug for at tale om forskellige ting. 

Der var 14, der tilmeldte sig, men der kom kun 

10 personer incl. bestyrelsen. 

 

Vi undrer os over, at der er så få, der deltager i 

vores arrangementer - er det pga. alderen eller 

er der andre årsager? 

 

Jeg vil bede jer om at tænke på, når I tilmelder 

jer, så bestiller vi kaffe og brød, det kommer vi 

til at betale for, selvom I ikke deltager. 

 

 

Julebowlingstævne 

den 7. december 22 

       
Seniorforeningen Fr. Holm/Dynamo og 
Københavns Firma Sport, afholdt endnu et flot 
bowlingstævne. 
 
KFS var vært ved 3 stk. smørrebrød og en 
juleøl til alle spillerne. 
 
 
Fra IDA deltog 25 medlemmer i stævnet. 
 
 
 
 
 

Vi fik flotte resultater: 
  
Række 1: 1. IDA med 2279 kegler 
Allan Johansen – Leif Pedersen – Kurt 
Sørensen. 
 
Række 3: 1 IDA med 1678 kegler 
Torben Holm – Roland Petersen – Kaj Attle – 
Ann-Mary Henriksen. 
 
Række 3: 2 IDA med 1632 kegler  
Inge Juul Jensen – Linda Ringgård – Aase 
Jacobsen. 
 
Trøstepræmie til Per Solberg med 516 kegler. 
Tillykke til alle deltagerne med er flot resultat. 
Tak for et godt arrangement. 
Vh Hanni 
 

 
 

Sæt kryds i kalenderen:  

 

02.01.2023    Begynder vi i det nye år 

25.01.2023    Thorvaldsens Museum 

22.02.2023   Seniortræf 

28.02.2023   3F gæster bowls 

08.03.2023   Bowlsstævne i GMC 

18.03.2023   DM i bowls i Kolding 

10.05.2023   Oplevelsescenter Nyvang 

kontakt IDA udvalget : 
Kirsten Schäffner, formand               40712628 

Roland Petersen, kasserer  40798828 

Aase Jacobsen, medl.  29823914 

John Nielsen   40506688 

IDA kan også nås på mail til:  

ida@koebenhavnsfirmasport.dk 

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

