
IFA – MARTS 2019 

 
Foråret nærmer sig med hastige skridt, så traditionen tro, har vi lidt 

informationer til jer  

 

 
 

Bowls/sjov idræt/volleyball har sidste dag torsdag d. 28. marts (cykelture starter). 

 

Krolf starter onsdag d. 3. april. Vi spiller på banen ved KFUM Hallen (Pulzion) – 

torsdage kl. 9.30 (dog ikke i regnvejr). Alle er velkomne – IFA har køller & bolde til 

udlån! 

 

Cykelture starter torsdag d. 4. april fra KFUM Hallen (Pulzion) kl. 13.00. Vi kører 

hver torsdag et par timer, alt efter vind og vejr. Alle er velkomne med egen cykel.  

I heldagsregn kører vi ikke, men en lille byge forhindrer os ikke! 

 

Badminton & Bordtennis i Parkhallen tirsdag og torsdag går på sommerblus. Sidste 

spilledag er tirsdag d. 14. og torsdag d. 16. maj. De spillere der er aktive disse dage, 

kan benytte IFA’s øvrige badmintontider frem til sommerferien. 

 

Linedance har sæsonens sidste dansedag mandag d. 27. maj. 

 

Slotssøbadet starter sommertid i maj/juni. Onsdagsholdet stopper – og kun hold 

mandag og torsdag fortsætter frem til sommerferien. Onsdags svømmere er 

velkomne til at benytte de åbne dage. Sidste uge hvor alle tre hold er aktive – er uge 

17. 

 

                                        

                                                                 HUSK!  

                                 Generalforsamling i IFA – tirsdag d. 26. marts kl. 19.00 

                                                            i Parkhallen. 
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Ferier og helligdage 
 

Påskeferie – Hele uge 16 (15. april til og med 22. april) 

 

Bededag – Fredag d. 17. maj 

 

Kr. Himmelfarts ferie – Torsdag d. 30. maj & fredag d. 31. maj 

 

Grundlovsdag – Onsdag d. 5. juni 

 

Pinse – Mandag d. 10. juni 

 

 

 

Fødselsdag 
Vores daglige leder & instruktør 

Vibeke Dalby 
Fejrer i år – 60 års fødselsdag 

 
Det vil derfor glæde bestyrelsen at se dig til reception i, 

 
PARKHALLEN – FYNSVEJ 49 – KOLDING 

Fredag d. 29.marts 2019 
Kl. 14.00 – 16.00 

 
TILMELDING TIL: – Kontoret eller instruktører samt i 

Parkhallens cafeteria senest d. 22/3 
 

 

Idræt For Alle 
 

 

 

Indbydelser til rejser, Ø tur & sommerafslutning kommer snart! 
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