
 

 
 
 
 

  

 

April 2023 
  

FORTSÆTTES  PÅ  BAGSIDEN  

 
Kontingentbetaling for  medlemmer  
1. september 2023 til 31.maj 2024 

 
Indbetaling skal ske til 
reg.nr. 9570 kontonr. 12267193 
 
Prisen er: kr 600 
Der skal betales ekstra kr. 810 hvis du er 
bowlingspiller i IDA. 
 
Beløbet skal betales senest den 
15.september 2023 
 

 

 
Den 12. april afholdes  
Bowlingstævne i GMC 
 
IF Frederiksholm og Københavns Firma Sport, 
afholder bowlingstævne i GMC, tilmelding skal 
ske til din holdleder. 
 
Københavns Firma Sport KFS er vært med 
2 stk smørrebrød og en stor fadøl. 
 
Vi ønsker jer en god kamp. 
 
 

 
 
 

Tur til Holbæk Nyvang 10. maj 
2023 

 
Senioridrætten har arrangeret en tur til 
oplevelsescenter i Nyvang Holbæk, hvor du 
kan opleve livet og hverdagen i 
andelslandsbyen i midten af 1900-tallet. 
 
Det er et anderledes og levende center, hvor 
du skal røre, gøre, smage, prøve og dufte og 
lege dig igennem historien.  
 
Pris kr. 225,00 for en hel dags arrangemet.  
Beskrivelsen af ture har jeres holdledere. 
 
Tilmelding senest den 24. april 2023 til 
Jeres holdledere. 
 
 
Opsamlingssteder og tidspunkt kan først 
oplyses, når vi kender antal af deltager. 
 
 
 

 

 
 
Den 26. april 2023 skovtur  
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Traditionen tro tager vi i Dyrehaven med 
madpakke, egen drikkelse og travesko. 
 
Ida sørger for en snaps eller to på vejen til 
Eremitageslottet, hvor vi finder et godt sted, at 
spise vores madpakke. 
 
Vi mødes ved den røde port kl 11.00 ved 
Klampenborg station og går så lange vi orker. 

 
 
 
Bowlsstævne den 8. marts 2023 
 
Der var 46 morgenfriske bowls spillere fra 
Sjælland der deltog i stævnet, trods snestorm 
og glat fører. Vi blev en time forsinket på grund 
af vejret. Det var en dejlig dag, som vi plejer at 
sige tab og vind med samme sind. 
 
Fra IDA deltog 12 medlemmer. 
 
Vi fik en flot 1 og 3 plads. 
 
 

 
 
 
 
 
Tur til Københans Bymuseum den 15. marts 
2023 
 
Københavns bymuseum ligger i Stormgade i 
en flot gammel bygning fra 1901. Museet er 
flyttet fra Vesterbrogade til Stormgade i 2020. 

 
Vi var 15 IDAer, tilmeldt turen og mødtes kl. 11 
i forhallen, derefter gik vi rundt i 1 og ½ time på 
egen hånd i de mange rum og lærte lidt om det 
gamle København.  
 
Herefter gik vi hvert til sit, nogle ud i byen, 
andre nød en lille frokost sammen hos Karla. 
 
Dejligt at flere havde mod på et lille 
museumsbesøg.  
 
Kirsten N 
 

 
 

  

 

 

 
 
Kryds i kalenderen:   

 

18.04.2023    Holdledermøde kl. 12 

26.04.2023   Skovtur, Eremitagen 

10.05.2023    Besøg i Andelslandsbyen 

24.05.2023   Afslutning  

26.05.2023   Sommerferie 

04.09.2023    Starter IDA igen 

14.09.2023    Spring for livet  

07.10.2023    Danmarksmester skaber Bowls 

                      i Kolding 

 

kontakt IDA udvalget: 
Kirsten Schäffner, formand               40712628 

Roland Petersen, kasserer  40798828 

Aase Jacobsen, medl.  29823914 

John Nielsen, medl.  40506688 

Kirsten Niesen, meldl.  20227006 

IDA kan også nås på mail til:  

ida@koebenhavnsfirmasport.dk 

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

