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Hvorfor denne guide? 

Kommunikation med jeres medlemmer og markedsføring af foreningens aktiviteter og events er 
afgørende for, at jeres medlemmer og andre interesserede ved, hvad der sker i foreningen – og for, 
at I kan skaffe deltagere (og frivillige) til de forskellige ting, I har på programmet. De bærende 
kommunikationskanaler i foreningen er typisk jeres hjemmeside – og for mange foreninger også en 
Facebook-side. En anden relevant kanal til kommunikation med medlemmer og andre, der er 
interesserede i foreningen og jeres aktiviteter, er et nyhedsbrev, som lander i mail-boksen hos dem, 
der siger ja tak til at modtage det.  
 
Effektivt, direkte og billigt – ja tak! 
Mange firmaidrætsforeninger har ikke et nyhedsbrev i dag – og det er drønærgerligt. For et 
nyhedsbrev er en både effektiv, direkte og billig kommunikationskanal, hvor I med en relativt 
overkommelig portion tid, arbejde og penge løbende kan få en større gruppe modtagere i tale om 
det, der rører sig i foreningen. Nyhedsbrevet er også én af de mest oplagte måder og veje til at få folk 
til at klikke sig ind på jeres hjemmeside – og måske i sidste ende tilmelde sig en af jeres aktiviteter 
eller events.  
 
Bliv inspireret og brug guiden til at komme i gang 
Med denne guide vil vi gerne inspirere jer til at sætte gang i et nyhedsbrev for foreningen – og opnå 
de muligheder og fordele, et nyhedsbrev kan give jer. I guiden giver vi jer input, viden og værktøjer 
til, hvordan I kommer i gang, og hvad der skal til af teknik for at sende nyhedsbrevet ud og holde styr 
på en modtagerliste? Hvor ofte I skal/kan sende det ud, og hvordan I får folk til at tilmelde sig 
nyhedsbrevet? Hvilket forskelligt indhold et nyhedsbrev kan bruges til, og hvordan I bygger et godt 
nyhedsbrev op – og hvad opskriften på en god nyhedsbrevshistorie er? 
 
Allerede i gang? Hæng gerne på og få – måske – nye idéer 
Er I én af de foreninger, der allerede har et nyhedsbrev? Sådan! Det er et stærkt valg og en god 
investering for foreningen! Læs med i guiden alligevel, hvis I vil – måske får I et par tips og tricks, nye 
idéer eller noget ny viden, I kan bruge til at gøre jeres nyhedsbrev endnu bedre og nå ud til endnu 
flere modtagere.   

Mere hjælp?  

Hvis din forening har brug for hjælp eller rådgivning til at komme i gang med et nyhedsbrev eller 
udvikle dét, I har, er I meget velkomne til at kontakte forbundets kommunikationsafdeling. Vi hjælper 
gerne med sparring og input til jeres oplæg og idéer til nyhedsbrevet.  
 
Find vores kontaktoplysninger her:  
https://www.firmaidraet.dk/find-person/ansatte/kommunikation-og-marketing/  

https://www.firmaidraet.dk/find-person/ansatte/kommunikation-og-marketing/
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Hvorfor et nyhedsbrev for foreningen? 

Et nyhedsbrev for foreningen giver mulighed for at kommunikere løbende og direkte med en samlet 
gruppe modtagere, der interesserer sig for, hvad der foregår i jeres forening, hvad man aktuelt kan 
deltage i og hvilke nye tilbyd, I har på programmet eller på vej. Nyhedsbrevet er en digital 
besked/mail-service, der lander i modtagernes mail-indbakke – og som folk selv aktivt skal melde sig 
til for at blive modtager af. I styrer selv, hvornår og hvor ofte, I vil sende nyhedsbreve ud – og I kan 
justere dette, når I ved, hvad modtagerne foretrækker.  
 
Fordelene og mulighederne – derfor skal I have et nyhedsbrev for foreningen 
Nogle af de vigtigste fordele og muligheder og argumenter for, at I skal have et nyhedsbrev for 
foreningen, er samlet herunder: 
 
 I kommunikerer med allerede interesserede: Folk skal selv melde sig til og sige ja tak 

nyhedsbrevet – så i nyhedsbrevet har I fat i nogen, der aktivt (på et eller andet tidspunkt) har vist 
interesse for foreningen og jeres tilbud. 
 

 Billig måde at nå ud til større gruppe mennesker: Nyhedsbrevet et er en relativt billig måde for 
jer at nå ud til en samlet (og potentielt stor) gruppe mennesker, da det foregår på mail.  
 

 Kan skabe opmærksomhed om flere af foreningens aktiviteter og event: I nyhedsbrevet kan I 
kommunikere samlet og skabe opmærksomhed om flere aktiviteter, events og tiltag i foreningen 
– modtageren får dermed indtryk af foreningen og jeres tilbud som helhed og ikke kun den ene 
aktivitet, han/hun måske deltager eller er mest interesseret i. I kan også vælge at lave fokuserede 
nyhedsbreve for enkelte af jeres aktiviteter eller events, hvor der er behov for løbende 
kommunikation.  
 

 En fangarm til jeres hjemmeside: Et nyhedsbrev fungerer som en fangarm ind til jeres 
hjemmeside – de ting, I fortæller om i nyhedsbrevet kobles til jeres hjemmeside, ved at I linker til 
fx mere info, tilmelding, flere billeder, resultater mv. og opfordrer modtagerne til at klikke på 
disse links (call to action). I får dermed folk dirigeret ind på foreningens hjemmeside gennem 
nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet kan også pege modtagerne hen til jeres Facebook-side (hvis I har 
en), hvis I fx har et bestemt opslag eller noget indhold, det er relevant at forsøge at få disse folk 
ind og se.  

 
 Dyrk og styrk relationen til jeres medlemmer: I kan dyrke og styrke relationen til jeres 

medlemmer og andre modtagere gennem nyhedsbrevet ved at gøre det til en fast kontinuerlig 
kontakt, I har med dem. 
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 Kan måles – se, hvad der virker: Kommunikationen i et nyhedsbrev kan måles på alle leder og 
kanter, hvis I sender ud gennem et nyhedsbrev-system (mere herom i næste afsnit). I kan se, 
hvor mange der åbner det, hvad fok klikker på, og hvad de ikke gør, hvad de klikker sig videre på 
inde på jeres hjemmeside, hvornår de åbner nyhedsbrevet osv. Denne viden kan I bruge til 
løbende at tilpasse nyhedsbrevet med både hvad, I skriver om og hvordan.  

Hvordan gør I? – Systemer til at sende nyhedsbrevet 

Den mest simple måde, I kan lave et nyhedsbrev, er helt lavpraktisk som en mail-besked, I sætter op 
med tekst og billeder og links, som I sender til gruppen af modtagere, der har skrevet sig op til jeres 
nyhedsbrev. 
 NB! Husk, at modtagernes mailadresser skal stå i bcc-feltet, når I sender nyhedsbrev (eller mail) 

til flere modtagere. Hvis I bruger Outlook, får I bcc-feltet frem ved at klikke på ”til” eller ”cc”.  
 
En anden måde, der giver jer langt flere og bedre muligheder, er, at I vælger et nyhedsbrevs-system, 
som styrer jeres nyhedsbrevs-udsendelser, og som giver jer et hav af muligheder for at måle og 
målrette jeres nyhedsbrev og automatisk kan holde styr på listen af modtagere, der melder sig til 
eller fra nyhedsbrevet. Når I bruger et nyhedsbrevs-system, betaler I typisk et beløb i forhold til det 
antal af modtagere, I sender til.  
 
Vælg system 
Der findes et hav af forskellige nyhedsbrev-systemer. Et par af de største og mest kendte er:  
CampaignMonitor – læs om det på https://www.campaignmonitor.com/b/  
MailChimp – læs om det på https://mailchimp.com/ 
 
Hvis foreningen bruger firmaidrættens hjemmesidesystem til foreninger – ForeningsCMS – er der 
mulighed for at koble det sammen med systemet Campaign Monitor til nyhedsbrevsudsendelse (som 
forbundet selv bruger til vores nyhedsbreve).  
 
I nyhedsbrevs-systemet – ligegyldigt hvilket I vælger – finder I typisk flere forskellige designede 
skabeloner, I kan vælge blandt til opbygning og opsætning af jeres nyhedsbrev. I finder ofte også 
standard-skabeloner til den tilmeldingsformular, modtagerne får vist og skal udfylde med kontakt-
info, når de tilmelder sig nyhedsbrevet. Hvis I vælger Campaign Monitor, kan I få support og sparring 
fra IT- og kommunikationsafdelingen til jeres arbejde med at komme i gang med opsætning af 
nyhedsbrev-skabelon m.v. 
 
Når I skal have linket tilmeldingen til nyhedsbrevet på jeres hjemmeside (som er det mest centrale 
sted for jer at rekruttere modtagere til nyhedsbrevet) kan I – hvis I bruger ForeningsCMS – få hjælp til 
det ved at kontakte forbundets web-konsulent Thomas Sivertsen på: ts@firmaidraet.dk  
 

https://www.campaignmonitor.com/b/
https://mailchimp.com/
mailto:ts@firmaidraet.dk
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Case: Nyhedsbrev fra Aalborg Seniorsport til 750 modtagere via MailChimp 
 
I Aalborg Seniorsport sender de nyhedsbrev ud til p.t. 750 modtagere via nyhedsbrev-systemet 
MailChimp. Mailchimp er gratis for udsendelser på op til 2.000 modtagere – og foreningen har 
derfor en god løsning til det antal modtagere, de p.t. har.  
 
Åbningsraten for foreningens nyhedsbreve er gennemsnitligt på 85 % – det er rigtig højt (normalen 
ligger omkring ca. 50-60 %) og vidner om et vedkommende og relevant nyhedsbrev, som 
modtagerne har lyst til at åbne og læse gang på gang. Af de, der åbner nyhedsbrevet, klikker 
omkring 45 % normalt på link for/om én af de aktuelle aktiviteter, der omtales i nyhedsbrevet. 
Foreningen kan desuden registrere tydeligt øget aktivitet på deres hjemmeside i perioden efter, de 
har sendt et nyhedsbrev ud.  

 

Udbredelse af nyhedsbrevet – beslut målgruppe, og opbyg en gruppe af 
modtagere  

Inden I går i gang med nyhedsbrevet for foreningen, er det vigtigt, at I overvejer, hvem I primært vil 
lave nyhedsbrevet til – er målgruppen de nuværende medlemmer, potentielle nye medlemmer, de 
frivillige eller andre? I kan ikke skrive til alle på én gang. Målgruppen, I vælger, bliver styrende for, 
hvilke informationer og historier/nyheder, I putter i nyhedsbrevet, og hvordan I bedst skriver dem.  
 
Når I sætter gang i at ville lave et nyhedsbrev foreningen, ligger der et stort arbejde i, at I får gjort 
opmærksom på den nye mulighed, så I får folk til at tilmelde sig som modtagere.  
 I må IKKE sende nyhedsbrevet til folk, der ikke aktivt selv har tilmeldt sig det – så overtræder i 

markedsføringsloven, og det er en rigtig dårlig idé, der kan risikere at koste en dyr bøde for 
foreningen, hvis en uretmæssig modtager vælger at anmelde det til forbrugerombudsmanden.  

 
 Sådan kan I gøre opmærksom på nyhedsbrevet 
 Læg tilmeldingen til nyhedsbrevet synligt på jeres hjemmeside: lav en ”knap” på forsiden, læg 

nyhedsbrevet som en del af top-menuen på siden, som et menupunkt eller gerne flere af disse 
steder på hjemmesiden. 
  

 Henvis til nyhedsbrevet (med link til tilmeldingen til det) på alle jeres 
markedsføringsmaterialer: På foldere, flyers, plakater, bannere, på jeres Facebook-side under 
”Om os” m.v. 
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 Indsæt mulighed for at klikke ”ja tak til at tilmelde sig nyhedsbrevet”: Gør det muligt at sætte 
et ”ja tak”-kryds ved alle jeres tilmeldinger til aktiviteter og events på foreningens hjemmeside 
eller på blanketter, hvis I bruger det. Husk det også, allerede når folk melder sig ind i foreningen, 
så I aktivt gør opmærksom på muligheden for at komme med på nyhedsbrevs-vognen fra start. 

 
 Lav papir-tilmeldingsblanket til nyhedsbrevet: Tag blanketten med, hvis I står med en stand på 

et åbent arrangement i jeres forening, by eller lokalområde. 
 
 Gør det attraktivt at tilmelde sig jeres nyhedsbrev: Tag papir-tilmeldingsblanket eller en iPad 

med til online-registrering ved stævner, I holder, eller en almindelig aften i hver af jeres 
aktiviteter – gør det gerne attraktivt at tilmelde sig ved at trække lod om præmier blandt alle, der 
tilmelder sig nyhedsbrevet ved eventen eller fx den pågældende måned.  

 

Hvor ofte og hvornår? – Frekvens af nyhedsbrevet og gode tidspunkter at 
sende ud på 

Der findes ingen faste regler eller entydige anbefalinger af, hvor ofte I skal sende nyhedsbrevet ud. 
Det gælder om, at I finder et leje, hvor I sender det ud med så tilpas mellemrum, at modtagerne 
husker det og vænner sig til, at der med jævne mellemrum kommer nyhedsbreve fra jer – og 
genkender det, når det lander hos dem i mailbakken. Går der halve år imellem jeres nyhedsbreve, 
bliver relationen til jer gennem denne kanal for svag for modtageren. Omvendt skal I heller ikke 
sende det så ofte, at folk får informationsforstoppelse, eller at det indholdsmæssigt bliver for tyndt.  
 
Lav en fast rytme  
For at gøre nyhedsbrevet til en kendt tilbagevendende kommunikationskanal for modtagerne – og 
for at få struktur på arbejdet med det for jer selv – kan det være en god idé at lade nyhedsbrevet 
udkomme med en fast frekvens og rytme. Fx en gang om måneden omkring den 1., en gang hver 3. 
uge på en fast ugedag eller evt. oftere, hvis I har mange ting at fortælle om. Det kan også godt være 
en model, at I sender nyhedsbrevet ud ad hoc, når I har nok stof og indhold til det. Men vær 
opmærksom på, at frekvensen så ikke bliver for ujævn, og der pludselig går meget lang tid imellem.  
 
Prøv jer frem – og find det bedste tidspunkt 
Det gode tidspunkt på døgnet eller ugen at sende nyhedsbrevet ud på, finder I bedst ud af ved at 
prøve jer frem – og se, hvor mange der åbner det på de forskellige tidspunkter. Mange folk tjekker 
mails og nyhedsbreve om morgenen, når de møder ind på arbejde – men da jeres aktiviteter typisk 
foregår uden for arbejdstid, kan det sagtens vise sig, at folk ligeså hyppigt vil læse jeres nyhedsbrev 
om eftermiddagen eller aftenen, eller måske endda i weekenden. Undgå at sende nyhedsbrevet ud i 
skolernes sommerferie, hvor flere er væk fra deres (arbejds)mail.  
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Typer af indhold i nyhedsbrevet  

Et nyhedsbrev rettet mod jeres medlemmer, event-deltagere og andre interesserede (måske 
potentielle medlemmer og eventdeltagere) kan oplagt handle om jeres aktiviteter og events. Om 
tilmelding og resultater, nye tilbud, med billeder og stemningsrapporter fra event eller aktivitet, 
inspiration til at komme i gang, praktisk info og tips og tricks til den nye deltager m.v. Det afgørende 
for, at modtagerne bliver ved med at åbne og læse jeres nyhedsbrev er, at de oplever det, I skriver, 
som relevant for dem. Sæt jer derfor i modtagerens sted og hav fokus på, hvad de kan få, opnå af 
værdi og opleve i jeres forening – mere end hvad I som afsender synes, kan tilbyde og finder 
interessant.  
 
Idéer til, hvad I kan bruge nyhedsbrevet til at fortælle om: 
• Sæsonstart og tilmelding til aktiviteter og events 
• Stemningsrapport og billeder midtvejs i sæsonen (ved aktiviteter) 
• Deltager-fortælling om, hvordan det er/har været at være med i aktiviteten eller eventen 
• Resultater og deltagerbilleder fra turnering, stævner og events 
• Info om nye events, aktiviteter og tiltag i foreningen, man kan blive en del af 
• Mulighed for at blive frivillig hjælper ved events eller i faste udvalg 
• Praktisk info om ferieperioder, åbningstider/nye aktivitetstider, lokaler, priser eller lignende 
• Inspiration til at dyrke kollegamotion på arbejdspladsen 
• Forbundets kampagner og events (fx Firmaidræt Open, Tæl Skridt og Kollegagolf, som alle kan 

deltage i)  
  

Opbygning og struktur i nyhedsbrevet 

For at gøre nyhedsbrevet genkendeligt, bør I bygge nyhedsbrevet op i en fast skabelon med en top 
med en titel – fx ”Nyt fra xxkøbing Firmaidræt” – så det tydeligt fremgår, at I er afsender. Og en bund 
med jeres forenings/en kontaktpersons kontaktinfo samt en tydelig knap til at klikke på for at 
afmelde sig nyhedsbrevet – det sidste er obligatorisk for, at I overholder markedsføringsloven. Hvis I 
sender nyhedsbrevet ud som mail, kan I, i stedet for afmeldingsknappen indsætte en fast tekst om 
det i bunden, fx ”Ønsker du ikke længere at modtage nyheder fra xxkøbing Firmaidræt, bedes du 
sende en mail med teksten ”Nej tak” til xx kontaktperson”. 
 
Beslut jer for en ”design-linje” 
Vælg en skrifttype og -størrelse til hhv. overskrift og brødtekst for historier i nyhedsbrevet, som er 
ens fra gang til gang, og find en fast måde at fremhæve det på, når I linker til mere info på jeres 
hjemmeside – en knap, farve og tekst som fx ”læs mere om…”, ”se billeder..”, ”tilmeld dig på…”. Når I 
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vælger design med farve, skrifttyper m.v., så sørg for, at det spiller sammen med og er genkendeligt i forhold 
til det, I gør på foreningens andre kanaler – på hjemmeside, trykte materialer m.v.   
 
Scroll bare nedad  
Der er ingen fast regel for, hvor mange eller få historier/nyheder, der skal være i et nyhedsbrev. Så 
længe historierne er relevante for modtagerne, er det som udgangspunkt ikke et problem at skulle 
scrolle nedad i nyhedsbrevet.  
 
Emnefeltet i mailen med nyhedsbrevet – gør folk nysgerrige for at åbne 
Det, I skriver i emnefeltet i mailen med nyhedsbrevet (i nyhedsbrev-systemer er det et felt, I udfylder 
hver gang), er vigtigt og kan have stor betydning for, om folk åbner eller ikke åbner nyhedsbrevet. 
Folk modtager mange mails – og mange nyhedsbreve – og der er derfor kamp i mailbakken om, hvad 
der bliver åbnet og læst.  
 
Skab kontinuitet og genkendelighed ved altid at lade emnefeltet starte med ”Nyhedsbrev:….” eller 
”Nyheder:….” Efter kolon kan I indsætte et par stikord om det indhold, der er i det aktuelle 
nyhedsbrev – eller alternativt en enkelt kort sætning om en udvalgt historie fra det aktuelle 
nyhedsbrev, som I vurderer, kan gøre folk tilpas nysgerrige til at åbne nyhedsbrevet.  
 
Fx:  
a) Nyhedsbrev: i godt humør med Zumba – ud på badmintonbanen – tilmeld dig årets floorball-

stævne 
b) Nyhedsbrev: Sidste års deltagere havde en motionsfest – vil du være en del af festen i år? 
  
Det handler om at finde en passende balance mellem det informative og det 
opmærksomhedsskabende, uden at det på den ene sider bliver for kedeligt – eller på den anden side 
for smart og fortænkt. Prøv jer frem, og find frem til en form, I kan se, virker hos jer og giver høj 
åbningsrate på jeres nyhedsbrev.  

Vigtige elementer i en nyhedshistorie i nyhedsbrevet 

En god historie eller nyhed i jeres nyhedsbrev skal gerne bygges op efter en fast, genkendelig 
struktur. 
 
Byg hver historie i nyhedsbrevet op med elementerne:  
• Overskrift 
• Tekst – historien 
• Evt. underoverskrifter (ved længere historier) 
• Et godt billede, der supplerer historien  
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• Links med opfordring til at: læse mere/tilmelde sig/se billeder…. – skal linke direkte videre til 
jeres hjemmeside til den specifikke side, hvor info findes 

 
Skriv så præcist, faktuelt og modtager-appellerende som muligt – med fokus på, hvad man kan 
få/opnå/deltage i/opleve/dyrke/blive en del af osv. Og inspirer eller pir nysgerrigheden via jeres tekst 
og billeder så tilpas meget, at modtageren får lyst til at klikke videre ind til jeres hjemmeside for at 
læse mere og se, hvad det handler om (eller tilmelde sig). Modtageren skal lynhurtigt kunne afkode 
essensen af nyheden og dens indhold, tid, sted, (evt. pris) for aktivitet eller event, og man skal nemt 
kunne finde link videre til mere info og tilmelding. 
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Eksempler på gode nyhedsbreve fra firmaidrætsforeninger 

 
Nyhedsbrev lavet i et nyhedsbrev-system: 
 

 

 

Vises nyhedsbrevet ikke korrekt? 

Tilmelding til indefodbold 2019/2020 er udvidet! 

Så er det ved at være sidste chance hvis man ønsker at være med til dette års 
indefodbold turnering.  

Vi har udvidet tilmeldingsfristen til på mandag den. 30/09/2019 kl. 23:59. 

Vi håber at se så mange af både tidligere og nye klubber som muligt. 

I kan læse mere om hvordan i tilmelder jer her. 

 

 

Kom og prøv Billard hos Firmaidræt Odense 

Mangler du noget at give dig til tirsdag-fredag om 
formiddagen fra 08:30-11:30 eller om mandagen fra 19:00-
22:00? 

Kom ned og deltag i det hyggelige og spændende spil med 
kugler, baller og køer. Vi har (hvis vi selv skal sige det) 
Odenses flotteste billardlokale og vi har plads til alle uanset 
køn og alder. Alle kan være med til denne hyggelige sport - 
og hvis man skal "spice" tingene op fra tid til anden så kan 
man tage et spil dart. 

Så kom ned og prøv Billard hos Firmaidræt Odense!  

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ffirmaidraet-odense.dk%2F%3Ftr%3D11519JFuOFwJTDC521lkoDIVHyyA%26type%3Dnyhedsbrev%26id%3D521%26vis%3D1%26popup%3D0&data=02%7C01%7Ccamilla%40firmaidraet.dk%7C41854abb1b2740711b5408d7428f579c%7Cf377e80ab6ca4edca909adc19147e815%7C0%7C0%7C637051055734510496&sdata=8wjO2N79Ecd7MoRka3Jp%2FMnMPCg0m3Opr8aYXcssHZc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ffirmaidraet-odense.dk%2Ffil.asp%3Fid%3D5614%26kode%3DmlpIN3LBBD&data=02%7C01%7Ccamilla%40firmaidraet.dk%7C41854abb1b2740711b5408d7428f579c%7Cf377e80ab6ca4edca909adc19147e815%7C0%7C0%7C637051055734510496&sdata=rRysH%2FQPZTSQSdnzkSMHq0owHG9tE6SqU9ryDCGKgZM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ffirmaidraet-odense.dk%2Fundefined%2F&data=02%7C01%7Ccamilla%40firmaidraet.dk%7C41854abb1b2740711b5408d7428f579c%7Cf377e80ab6ca4edca909adc19147e815%7C0%7C0%7C637051055734500502&sdata=4cVuaxJ1Orov1Jm6znI6arodIOzu6tFlTcpulWG5YZ4%3D&reserved=0
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Successfuld Xtreme Mandehørm og Ladies Mud Race 2019 

Så fik vi afholdt de to store events Xtreme Mandehørm og Ladies Mud 
Race og hvilken succes. Vi havde i år en større mængde sponsorer og 
gaver til både løbspræmier og goodie-bags. Derudover kan vi med 
stolthed sige at vi "slog" sidste års billetsalg på både herre og dame 
siden. 

Derfor vil vi også gerne sige tak til alle ansatte, frivillige og andre, 
som hjalp til op til løbene. Uden jer havde det ikke været muligt at 
afholde disse to store events. Samtidig skal der lyde en stor tak til alle 
vores samarbejdspartnere - så tusind tak til: 
Restaurant MARV, Ristorante Capri, Eydes, KiMs, Royal Unibrew, 
Rema 1000, Elegance Beauty, Dan Cake & Heidis Bier Bar. 

Vi håber at vi næste år kan tiltrække endnu flere sponsorer og 
deltagere og skabe endnu et sjovt og mudret løb. 

 

 

Husk at følg os på de Sociale Medier 

SoMe er en vigtig størrelse i udviklingen af 
Firmaidræt Odense, FKS-hallen og Sports Caféen. 
Derfor vil vi meget gerne opfordre til at følge 
vores dagligdag på de sociale medier. 

I kan følge Firmaidræt Odense på: 
Facebook, LinkedIn og Instagram 

I kan følge FKS-hallen på: 
Facebook 

I kan følge Sports Caféen på: 
Facebook, LinkedIn og Instagram  

 

Du kan altid får mere at vide ved at klikke her. 
 
Tryk her for at afmelde nyhedsbrevet! 

  

 

 

 
De to midterste historier i dette nyhedsbrev havde fungeret bedre, hvis der havde været links med – 
til at læse mere om aktiviteten og tilmelde sig (billard), se billeder fra eventen (Xtreme Mandehørm 
og Ladies Mud Race) eller lignende. 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffirmaidraetodense%2F&data=02%7C01%7Ccamilla%40firmaidraet.dk%7C41854abb1b2740711b5408d7428f579c%7Cf377e80ab6ca4edca909adc19147e815%7C0%7C0%7C637051055734510496&sdata=wBX%2Fu7YH6oqbs2paevQGWSRJZOs9l8jHP%2BumsQm2tiM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Ffirmaidraetodense%2F&data=02%7C01%7Ccamilla%40firmaidraet.dk%7C41854abb1b2740711b5408d7428f579c%7Cf377e80ab6ca4edca909adc19147e815%7C0%7C0%7C637051055734520491&sdata=4iDGHLQs%2F2zrObEG64o3dUvCZnCQ%2FzSc6Sthhbn8kkU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fodensefirmaidraet%2F&data=02%7C01%7Ccamilla%40firmaidraet.dk%7C41854abb1b2740711b5408d7428f579c%7Cf377e80ab6ca4edca909adc19147e815%7C0%7C0%7C637051055734520491&sdata=ATIRHQWaXw9Yy6%2BnCzZugFZJcf4cVzks0GNtqwcSNQI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FFKS.Hallen%2F&data=02%7C01%7Ccamilla%40firmaidraet.dk%7C41854abb1b2740711b5408d7428f579c%7Cf377e80ab6ca4edca909adc19147e815%7C0%7C0%7C637051055734530484&sdata=FZSAPfNqsn8gCwopwzOGNUk%2BggVg%2BOgy6bkN2xY0GSE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsportscafeen5250%2F&data=02%7C01%7Ccamilla%40firmaidraet.dk%7C41854abb1b2740711b5408d7428f579c%7Cf377e80ab6ca4edca909adc19147e815%7C0%7C0%7C637051055734530484&sdata=6e5S4yEA8TWEY9Rdk0K04%2BqrIuaAWcvaEt82UEyecrk%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https:%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fsports-caf%C3%A9en%2F&data=02%7C01%7Ccamilla%40firmaidraet.dk%7C41854abb1b2740711b5408d7428f579c%7Cf377e80ab6ca4edca909adc19147e815%7C0%7C0%7C637051055734540478&sdata=EcO7jfrxQ%2BHWUtb%2FzT7g69ENYOMr%2Fv1Ho%2BGB20mkokQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fsportscafeendyrup%2F&data=02%7C01%7Ccamilla%40firmaidraet.dk%7C41854abb1b2740711b5408d7428f579c%7Cf377e80ab6ca4edca909adc19147e815%7C0%7C0%7C637051055734540478&sdata=HvmiNSKdBykJmUSYDcH4M6j5uH90Dy5rCHarHqbGnnI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ffirmaidraet-odense.dk%2F&data=02%7C01%7Ccamilla%40firmaidraet.dk%7C41854abb1b2740711b5408d7428f579c%7Cf377e80ab6ca4edca909adc19147e815%7C0%7C0%7C637051055734540478&sdata=8p2of00H5PuGPQoTEr9A3F%2FqYEJTxy8gT87s1tXFEY8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ffirmaidraet-odense.dk%2F%3Ftr%3D11519JFuOFwJTDC521lkoDIVHyyA%26type%3Dnyhedsbrevlister%26viewListsSubmit%3D1%26email%3Dcamilla%40firmaidraet.dk%26uid%3D11519&data=02%7C01%7Ccamilla%40firmaidraet.dk%7C41854abb1b2740711b5408d7428f579c%7Cf377e80ab6ca4edca909adc19147e815%7C0%7C0%7C637051055734550471&sdata=QmZodkDlvvYEtsqSVVR0MYFP%2BxQxPtwUDo%2FHkXwr44U%3D&reserved=0
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Nyhedsbrev lavet i en mail: 
 

 
Hermed nyhedsbrev for november måned 2019 
 
Ønsker du ikke længere at modtage vores nyhedsbreve, så send venligst et svar på denne mail, tak 
 
Julemærkemarch, gå for en god sag, søndag den 1. december kl. 10:00 
Igen i år er det Vordingborg Firma Sport som står for afviklingen af årets Julemærkemarch her i 
Vordingborg, vi har i år fået tilsagn om at både Hjerteforeningen Vordingborg og Fodslaw Storstrøm 
kommer for at gå sammen os, vi er utrolig glade for at der er flere foreninger som bakker op om en god 
sag, vi plejer også at havde mange spejdere som deltager hos os, så mød op og gå en tur for en god sag. 
Viceborgmester Elsemarie Langballe Sørensen komme igen i år for at starte marchen. 
Vi tænder også grillen og rister nogle pølser, der vil også være kaffe, kakao, gløgg, æbleskiver m.m. 
Mere information på www.julemaerkemarchen.dk 
 
Hjælpere søges til Julemærkemarchen  
Et arrangement som en Julemærkemarch kan ikke lade sig gøre uden nogle frivillige personer som gerne 
vil give en hånd for en god sag, derfor vil vi godt spørge dig, om du hr lyst til at hjælpe os, søndag den 1. 
december 2019 fra kl. 9:30 til ca. 14:00, skriv eller ring til Ingolf Petersen mail: formand@vfs.dk eller 
mobil/sms 4081 0844 gerne inden 24/11-2019, tak 
 
Bowling stævner vinterhalvåret 2019  
Vi har nu afholdt 2 stævne som Ninetapstævne med 23 starter, hvor vi spillede på 4 baner i 3 timer lørdag 
den 26. oktober kl. 13:00-16:00. Stævnet var opdelt i 2 rækker hvor stillepunktet var over/under 155 i 
snit. 
Vinder over 155 i snit blev Ingolf Petersen, Politiet med 651 kegler 
Vinder under 155 i snit blev Jørgen Nielsen, Enkeltmedlem med 555 kegler, vi spillede 3 serier per start. 
Næste stævne lørdag den 30. november kl. 13:00-16:00, bliver Julestævnet hvor vi kun spiller 
singlekampe, men med lidt sjove julerier, indbydelse kommer snart, ellers kik på www.vfs.dk under 
bowling. 
 
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 www.vfs.dk  
 
Seniormotion badminton og gåture, for alle med fritid om formiddagen  
Seniormotion vintersæsonen med badminton i Vordingborg hallen mandage kl. 10:00 og gåture torsdage 
fra Præstegårdsvej 11, Vordingborg, også start kl. 10:00. 
Læs mere på dette link: http://www.vfs.dk/idraet-og-motion/seniormotion/seniormotion-badmintongang 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.julemaerkemarchen.dk&data=02%7C01%7Ccamilla%40firmaidraet.dk%7Ccf8b5d0d32e348bd7a7908d75eb9d528%7Cf377e80ab6ca4edca909adc19147e815%7C0%7C0%7C637082025660813460&sdata=ghALtS8ii9ZhWU2DBirrwMsC%2B1Xvk0t9qIoAi%2FvIcSo%3D&reserved=0
mailto:formand@vfs.dk
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vfs.dk&data=02%7C01%7Ccamilla%40firmaidraet.dk%7Ccf8b5d0d32e348bd7a7908d75eb9d528%7Cf377e80ab6ca4edca909adc19147e815%7C0%7C0%7C637082025660813460&sdata=pQfbrtnca6a55gBPt%2BsJbQWg9pD05ho%2FdMLVDqWQlEo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vfs.dk%2Fidraet-og-motion%2Fbadminton%2Ftilmelding-badminton-traening&data=02%7C01%7Ccamilla%40firmaidraet.dk%7Ccf8b5d0d32e348bd7a7908d75eb9d528%7Cf377e80ab6ca4edca909adc19147e815%7C0%7C0%7C637082025660823454&sdata=febKAEO8mLIGziPcpBTz1iWyThH4SyE%2B1ttDEkICrLY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vfs.dk%2Fidraet-og-motion%2Fbadminton%2Ftilmelding-badminton-traening&data=02%7C01%7Ccamilla%40firmaidraet.dk%7Ccf8b5d0d32e348bd7a7908d75eb9d528%7Cf377e80ab6ca4edca909adc19147e815%7C0%7C0%7C637082025660823454&sdata=febKAEO8mLIGziPcpBTz1iWyThH4SyE%2B1ttDEkICrLY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vfs.dk&data=02%7C01%7Ccamilla%40firmaidraet.dk%7Ccf8b5d0d32e348bd7a7908d75eb9d528%7Cf377e80ab6ca4edca909adc19147e815%7C0%7C0%7C637082025660833449&sdata=PrxcGh26e%2BmPFx1IcIEiuJyFZVlTBZd28ocEemc%2BAww%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vfs.dk%2Fidraet-og-motion%2Fseniormotion%2Fseniormotion-badmintongang&data=02%7C01%7Ccamilla%40firmaidraet.dk%7Ccf8b5d0d32e348bd7a7908d75eb9d528%7Cf377e80ab6ca4edca909adc19147e815%7C0%7C0%7C637082025660833449&sdata=1nmQk8medS7%2FYPu5aRRfKsinfrlGXSedNq7MKM3UH6M%3D&reserved=0
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     Skydning 15 m. i Lundby skydecenter, nu med nyistandsatte lokaler  

På grund af en vandskade og efterfølgende reparation på vores skydebane, så er vi i gang med skydningen 
igen og det er hver tirsdag kl. 18:30 på Svend Gønge Skolens skydebane. 
Lokalerne er nymalede og der er kommet nye møbler, og er der gratis kaffe til alle der kommer. 
Tilmelding samt betaling skal ske via dette link: http://www.vfs.dk/idraet-og-motion/skydning/skydning-
riffel-pistol-lundby-sv-goenge-skolen-15-m her kan i også finde kontaktperson for mere oplysning.  
 
Vordingborg Firma Sport 
Formand, Ingolf Petersen 
Mads Jensensvej 8, 4760 Vordingborg 
Mobil: 4081 0844 
Mail: formand@vfs.dk  

 
 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vfs.dk%2Fidraet-og-motion%2Fskydning%2Fskydning-riffel-pistol-lundby-sv-goenge-skolen-15-m&data=02%7C01%7Ccamilla%40firmaidraet.dk%7Ccf8b5d0d32e348bd7a7908d75eb9d528%7Cf377e80ab6ca4edca909adc19147e815%7C0%7C0%7C637082025660843446&sdata=a4vuwQxJa06EDMEpYY2Ox7JNIUVoN%2FcHWE84b9St9LA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vfs.dk%2Fidraet-og-motion%2Fskydning%2Fskydning-riffel-pistol-lundby-sv-goenge-skolen-15-m&data=02%7C01%7Ccamilla%40firmaidraet.dk%7Ccf8b5d0d32e348bd7a7908d75eb9d528%7Cf377e80ab6ca4edca909adc19147e815%7C0%7C0%7C637082025660843446&sdata=a4vuwQxJa06EDMEpYY2Ox7JNIUVoN%2FcHWE84b9St9LA%3D&reserved=0
mailto:formand@vfs.dk
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