
Kære IFA medlemmer 

 
Vi håber ikke, I helt har tabt humøret, på trods af regeringens restriktioner, hvor 

forsamlingsforbuddet nu er på kun 9 deltagere pr. hold. 

 

Det har ikke været let at sammensætte dette nye aktivitetsprogram til jer, men vi har gjort ALT hvad 

vi kunne i samarbejde med hallerne, så vi stadig kan dyrke lidt motion. 

 

Mange ting ser anderledes ud, hedder noget andet eller måske helt er væk. Alle opfordres til kun at 

deltage på 1 hold om ugen, så alle får mulighed for at komme afsted. 

 

Alle svømme-hold i Slotssøbadet og Kongeåbadet kan vi grundet omstændighederne ikke afvikle. 

 

Vedhæftet denne mail finder du vores specielle program, med detaljer og tilmelding.  

Info om Linedance, Tæppecurling og Thai Chi, læs under Vibses aktiviteter. 

OBS: Badminton- og bordtennis spillere: Jeres hold er måske ændret/flyttet eller aflyst, så læs under 

Birgits aktiviteter. 
 

Første aktivitetsdag med nyt program er onsdag den 28. oktober. 
Dette aktivitetsprogram kører indtil I hører andet fra os! 

 
Vigtigt ved tilmelding til et hold: 
1. Tilmeld på SMS til holdinstruktøren. 
2. Tilmeld KUN dagen før den ønskede aktivitet. 
3. Tilmelding mellem kl. 14.00 - 18.00 
4. Der kan kun tilmeldes 1 hold pr. dag 
5. Husk skriv dit navn og hold ønske! 
Hvis du IKKE får en OK sms tilbagemelding fra instruktøren, har du ikke fået plads på 
holdet. 
 
Regler for mundbind: 
Der skal anvendes mundbind, så snart du går ind i hallen, også hvis det kun er for toiletbesøg. 
Det er kun lige før og under aktiviteten, der ikke bæres mundbind. 
Så snart aktiviteten er færdig, tages mundbind på igen indtil hallen er forladt. 
Husk stadig at spritte hænder.   

VI SES DERUDE  
 
Til bestyrelsens arrangement den 3. november (mail, hjemmeside og opslagstavle i Parkhallen) med 

Home/Danske bank, er der stadig ledige pladser. 

Alle restriktioner overholdes naturligvis.  

Tilmeld gerne på telefon nummer 5150 1488. 

 

Vi opfordrer dig til at deltage aktivt i IFA – meld dig til et NYT underudvalg, der skal finde hjælp til 

forbedring af økonomien! 

Kontakt bestyrelsen eller instruktørerne for mere information. 
 

På grund af Covid 19 aflyser IFA alle sociale arrangementer i 2020. 

 

Mange hilsner fra  

Birgit, Tina, Bo og Vibse 


