
NYHEDSBREV DECEMBER 2020 
Endnu en sæson i IFA er slut, et år der for os alle har været omskifteligt 

– og bestemt ikke ønsker gentaget. Julefreden venter lige om hjørnet. Vi 

takker for en rigtig god opbakning, og glæder os til, at se jer igen til et 

nyt år. 

 

Vi starter aktiviteter i uge 2 – fra mandag d. 11. januar. 

 

Hvordan foråret bliver, ved vi endnu ikke! Vi ved dog, at restriktionerne 

er forlænget til 1.marts, hvilket betyder at de aktiviteter og tider, vi har 

afviklet før jul, fortsætter ved opstart i januar måned. Vi fortsætter 

med 9 på hvert hold, og der er stadig tilmelding på SMS dagen før. 

Alle vandgymnastik hold er fortsat lukkede, men vi starter så snart vi må. 

 Har I spørgsmål – eller andet på hjertet, er vi ved telefonen allerede fra 

uge 1. 

 

Med hensyn til betaling af kontingent, håber vi I vil benytte vores 

onlinebetaling på hjemmesiden - især når I er tilmeldt hold med ekstra 

betaling, klik ind på: 

www.ifakolding.dk 

Du kan også betale over netbank – til konto: 5346 0302443 

HUSK at kontingentet nu er Kr. 550,- pr. sæson 

På hold med pilates, yoga og bodybike, betales 100,- i gebyr! 

Medlemmer der UDELUKKENDE deltager i stavgang eller krolf betaler 

Kr. 500,- i kontingent pr. sæson. 

 

Sidste frist for indbetaling af kontingent er 

15. januar 2021 

                       Vi vil bede jer overholde betalingsfristen! 
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IND OG UDMELDELSE ER EKSTRA VIGTIG FOR OS I DEN 

KOMMENDE SÆSON – SÅ HUSK!! 

 

Ønsker du en pause/udmeldelse fra IFA – kontakt derpå: 

Kontoret – ifa-kontor@ifakolding.dk  eller 51 50 14 88. 

 

 

            2021 – Det sociale! 

          

Det er rigtig svært at arrangere sociale aktiviteter, når 

tiden er så uforudsigelig! MEN lidt positive vil vi 

alligevel være! 

     

Vi arbejder på en gå/cykeltur til Svendborg i uge 25 

Turen til Island i uge 38 

Turen til Italien i uge 40 

Hvis I er tilmeldt en af rejserne, og alligevel IKKE ønsker at deltage, 

beder vi jer om at afmelde hurtigst muligt på mail: ifa@ifakolding.dk 

eller på telefon 51 50 1488. 

Hvis I derimod gerne vil på venteliste til en af turene, bedes I melde 

tilbage på mail eller telefon. 

 

 

 

 

    

Med håbet om at se jer I 2021 ønsker vi jer alle en rigtig god jul og et 

godt nytår. 

Mange hilsner fra Birgit, Tina, Bo og Vibse 
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