
IFA – MARTS 2020 

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

informationer til jer  

 

 
 

Krolf starter onsdag d. 15. april. Kl. 09.30. Vi spiller på banen ved Pulzion – onsdage kl. 

9.30 (ikke i regnvejr). Alle er velkomne – Til opstart har IFA køller & bolde til udlån! 

Der betales et mindre ekstragebyr til at få plejet græsset! 

 
Cykelture starter torsdag d. 16. april fra Pulzion kl. 13.00. Vi kører torsdag (med en 

lille kaffepause), alt efter vind og vejr. Medbring væske og evt. siddeunderlag. Vi 

deler os ind i hold, hvor nogen kører længere end andre. Alle er velkomne med egen 

cykel. Vær med fra opstart, hvor der ikke køres så langt. 

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

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

mandag og torsdag fortsætter frem til sommerferien. Onsdags svømmere er 

velkomne til at svømme mandage kl. 14.15 – 15.15 & torsdage kl. 14.30 – 15.30.  

Sidste uge hvor alle tre hold er aktive – er uge 18. 

 

Tai Chi Vamdrup har sidste dag onsdag d. 29. april. 

 

Linedance har sidste dansedag mandag d. 4. maj. 

 

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

spilledag er tirsdag d. 12. og torsdag d. 14. maj. De spillere der er aktive disse dage, 

kan benytte IFA’s øvrige badmintontider frem til sommerferien. 

Der kan spilles bordtennis ved siden af tæppecurling! 

 

 
 
 
                               AFLYST!! NY DATO FØLGER!                                         

                                 Generalforsamling i IFA – mandag d. 23. marts kl. 19.00 
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Ferier og helligdage 
 

Påskeferie – Hele uge 15 (6. april til og med 13. april) 

 

Bededag – Fredag d. 8. maj 

 

Kr. Himmelfarts ferie – Torsdag d. 21. maj & fredag d. 22. maj 

 

Pinse – Mandag d. 1. juni 

 

Grundlovsdag – fredag d. 5. juni 

 

 

FORÅRETS TURE MED IFA 
 

Cirkusrevy – onsdag d. 27. maj (UDSOLGT) – Vi kører kl. 12.00 fra Rutebilstationen! 

 

Venø – Bustur torsdag d. 14. maj (HUSK tilmelding senest 3. april)! 

(Se vedhæftede invitation) 

 

Gå/cykeltur til Fåborg (UDSOLGT) – 15. juni til 18. juni. 

 

Praktisk info  

 

IFA’S telefon-nummer er 5150 1488 

IFA’s nye mailadresse til instruktørerne ifa@ifakolding.dk 

 

Kontorets telefon-nummer er 7553 3322 

Mail til kontoret ifa-kontor@ifakolding.dk 

 

Har du mistet en halskæde, med en vielsesring? – Kontakt Birgit!  

 

 

Sommerafslutning Kolding med grill. Sæt kryds i kalenderen fredag den 19. juni 

 

Sommerafslutning Vamdrup med grill. Sæt kryds i kalenderen mandag den 22. juni 
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