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Historie
Fusion 29-Jan-2013 mellem 
• Københavns Firma Idræts Union Orientering,  

(26-Jan-1948)
• Firma-Klubbernes Boldspil Union O.afdeling, 

(01-Apr-1971)

FSK Orientering; del af Firmaidræt StorKøbenhavn, 
der tilbyder:

Badminton, Billard, Bordtennis, Bowling, E-Sport, 
Fodbold, Gokart, Golf, Håndbold, Motionsløb, 
Orienteringsløb, Petanque, Senioridræt, Skydning, 
Svømning, Tennis



Firma Idræt
Firmaidrætten ligner andre sportsorganisationer, 
men hvorfor så vælge os?
• Du kan få socialt samvær med familie (både børn og voksne) 

venner og kolleger
• Du får en sund fritid - der er bedre end sofaen
• Du får lave priser - lavere end hvis du selv skulle finde en udbyder
• Mange muligheder - der er mange aktiviteter
• Ikke elite niveau - "alle" kan være med. Vi tror på breddeidræt
• Mulighed for at starte nye aktiviteter op
• Firma tilknytning er ikke nødvendig alle kan være med her, så kig 

dig rundt og se om der ikke er en aktivitet for dig
• Har du lyst til at deltage med din nabo, vennerne fra vejen eller 

bare din familie er i velkomne



Tal
• Bestyrelse 5 personer, kollektiv ledelse
• ~80 medlemmer, ± 5 over 3 år; ~40 passive
• Halvdelen af de 80, firmatilknyttede: 

AP, Brandvæsenet, Danske Bank,  Enkelt,
HBK-Sport (Brüel & Kjær), Hovedstadens
Jernbaneidræt, MAN Diesel & Turbo,
Nordea, Tryg

• Alderssammensætning
• 65% af medlemmerne er > 60 år
• 4 medlemmer er 18-25 år

• Årskontingent, > 24 år: 
• Passive DKK 37,50
• Aktive DKK 200,00 



Karakteristika
• Tak til Østkredsens klubber: Altid hjælpsomme
• Lyngby OK: Stafet og Træningsløb 
• Hjemmesiden er vores klubhus
• Depot med vintage-material på Ny Ellebjerg St.
• Medlemsmøder
• Stævneledere og banelæggere savnes
• Traditioner

• Klubmesterskab nu incl. D-80 (14.5 min/km)
• Panfigur for særlig klub-indsats
• Gelfield Pokal for størst medlemsfremgang
• Vandre-præmier 
Egernet, Kinesisk Vase, Te-maskine, Telefonen

• Højt analyseniveau, e.g. Div.match



Bestyrelsens Planer

• Arrangere større DOF-arrangementer ... 
i samarbejde med andre

• Tage godt imod nye medlemmer
• Fortsætte FSK’s firmaordning
• Traditioner, hvor det giver mening
• Drive klubben videre i overens-

stemmelse med medlemmernes ønsker


