Kontingent
Kontingent fra 01-09-20 – 31-05-21
kr. 600,00
Bowlingspillere skal yderligere betale
kr. 810,00
Indbetaling skal ske til bankkonto i
Danske Bank
Registrering 9570 Konto nr. 0012267193

Gymnastikholdene holder
efterårsferie
Uge 42, den 12,13,og 15 oktober.

Oktober 2020
20192019Januar/februarNovem
ber/december
2018i området
Jeg fortæller
lidt om udviklingen
fra
. losseplads, Nokken og til

Nybyggerkvarter i dag.
Tag fotoapparat med – der er meget at se og
opleve derude.
Medbring drikkevand, en klapmad eller 2.
Billig kaffe vil kunne købes.
BUSKORT/REJSEKORT medbringes, da vi
skal med havnebussen. I behøver ikke klikke
ud på Kgs. Nytorv, da vi fortsætter med
havnebussen.
Vi besøger en spændende lokalitet og herfra
er bus 7A lige tæt på videre mod
Hovedbanegården.
Håber som sidst på godt fremmøde og godt
humør.
Hilsen KJELD

Holdledermøde holdes den 6.10.2020
Vandretur med Kjeld d. 7.10.2020.
Onsdag den 7.oktober 2020 kl 11. Vi mødes
på gadeplan ved Ankeret i Nyhavn (Kgs.
Nytorv)
Begge Metrolinier går til Kgs. Nytorv
Tilslutning fra Brønshøj 5C - 2A - 350S 250S – 68
HUSK mundbind!
Den samlede gåtur vil være fordelt på 3
etaper i roligt tempo.
Påklædning afpasser du selv efter vejret og
i tilfælde af stabil regn, bliver turen aflyst
ellers gennemføres den.

FORTSÆTTES PÅ BAGSIDEN

Julebanko den 18.november i
Bowlinghallen 11:00
Kom og deltage i IDA´s bankospil. Der er 8
spil a´3 plader for 150,00 kr. Vi holder en
pause efter 5. spil, hvor der vil blive
serveret en kop kaffe og en ostemad. Øl og
vand kan købes under hele spillet.
Tag familie og venner med.
Der skal være mindst 30 personer.

Spring for livet den 30. november 2020
bliver aflyst pga conona.

God sæson til alle.

Reserver dagen til
julefrokost den 2. december 2020

Alle aktiviteter er kommet i gang efter
forårets nedlukning. Det er dejligt at se,
der er så mange der er dukket op. Vi

Traditionen tro vil frokosten blive afholdt i
sejlklubben Lynetten kl 12:00.
For IDA medlemmer vil prisen være
50,00 kr. For ikke medlemmer 185,00 kr.
Der vil komme flere informationer i næste
nyhedsbrev.

overholder alle krav om aftørring af
overflader og afspritning af hænder. Der er
stillet sprit op mange steder i Grøndal
MultiCenter.

Kryds i kalenderen:

Årsmøde i maj 2020 blev ikke til noget på
grund af nedlukning. Vi afholder et årsmøde
i maj 2021. Nærmere om det senere.

Hillerødgade svømmehal har valgt at lukke
vores svømmehold, da vi ikke kan stille
med en livredder. Det er blevet et krav,
vi skal have vores egen livredder.
Vi siger tak til Jytte for hendes indsats
som holdleder i mange år.

Elevatornøgle
Det er muligt at låne en elevatornøgle i
informationen mod aflevering af pant.

06.10.2020
07.10.2020
18.11.2020
02.12.2020
17.12.2020
04.01.2021

Holdledermøde
Vandretur med Kjeld
Julebanko
Julefrokost
Sidste dag inden jul
Første dag efter jul

kontakt IDA udvalget :
Kirsten Schäffner, formand
Bent Korsfelt, kasserer
Per Klitfod, sekretær
Eva Rasmussen, medl.
Aase Jacobsen, medl.
Kurt Horn suppl.

IDA kan også nås på mail til:
ida@koebenhavnsfirmasport.dk

IDA - Idræt i dagtimerne - KFS
Tilsluttet Dansk Firma Idrætsforbund
Hvidkildevej 64, 2400 København NV.
Telefon: 3834 7810. - www.koebenhavnsfirmasport.dk (Vælg: IDA)
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