
Nyhedsbrev august 2020 

Kære alle medlemmer i IFA.  

Vi håber I har haft en god sommer, og igen er klar til opstart på mandag d. 10/8  

Vi starter alle aktiviteter op i hallerne, også badminton og bordtennis i Parkhallen, dog stadig 

med alle de Corona-restriktioner, som var før sommerferien. Her opfordrer vi til at vaske / 

spritte hænder, før og efter aktiviteten, samt at overholde 1 meters afstand siddende på 

bænke o.s.v. Instruktørerne overholder deltagerantal, afstand mv. på holdene. Husk egne 

måtter til de forskellige aktiviteter. 

Til aktiviteter i hallerne opfordrer vi stadig til at være omklædt hjemmefra. Der vil være få 

pladser i omklædningsrummene i Parkhallen og Pulzion, og det tilladte antal i rummet står på 

dørene. Alle er selv ansvarlige for at dette overholdes.  

Omklædningsrummene er ikke åbne i Arena Syd Vamdrup.  

Vi starter vandgymnastik i Slotssøbadet og Kongeåbadet:  

Slotssøbadet starter alle dage mandag, onsdag og torsdag. I bedes dog kun svømme den dag 

I er tilmeldt. Der bruges det store omklædningsrum (til venstre for receptionen), og her må 

kun være 20 personer ad gangen. I bruserummet må der kun være 18 personer. Vi gør 

opmærksom på, at der også er åbent for offentligheden, så der kan opstå kø. I skal være 

opmærksomme på at holde afstand. Vi beder selvfølgelig alle om at overholde restriktionerne.  

Husk venligst at ”gamle” svømmere skal om kode armbånd. Tålmodighed og afstand. 

I Kongeåbadet mandag, onsdag og fredag må der være 18 personer i omklædning / baderum 

ad gangen. Der må kun være max 18 badende i det varme bassin. Ved omklædning og bad 

bedes I selv overholde det tilladte antal. Der er åben for offentligheden, og der kan opstå 

kø, og vi opfordrer til at holde afstand. Vores livreddere er selvfølgelig behjælpelige med 

antallet i bassinet. 

Vandgymnastik på Marielund skolen og Brændkær skolen er desværre stadig lukket. Kolding 

kommune melder tilbage, så snart der åbnes igen. Som et tilbud i denne tid, kan svømmere fra 

de 2 skoler, svømme onsdage kl. 14.15 til 15.15 i Slotssøbadet. Bo vil være i receptionen fra kl. 

13.45, til at hjælpe jer med at komme ind o.s.v. Læs venligst reglerne vedrørende 

Slotssøbadet ovenfor. 

Til orientering starter cykelturene fra Parkhallen kl. 13.00 

 



DER ER ÆNDRET I TIDERNE PÅ FØLGENDE HOLD: 

Onsdag Parkhallen træning på store bolde start 10.15 til 11.15. 

Onsdag Parkhallen styrketræning start 11.30 til 12.30. 

Torsdag fra Parkhallen Stavgang start 10.00 til 11.30. 

 

 

Sidst men ikke mindst kan vi oplyse, at der stadig er pladser til Venø turen onsdag den 9. 

september samt til vores grill opstart fredag den 21. august. 

Husk generalforsamling mandag den 7. september kl. 19.00 i Parkhallen. 

 

 

 

PÅ GENSYN I NÆSTE UGE! 


