IFS Fredericia 99
IFS Fredericia

Idrætsforeningen IFS 99
Tilbyder idrætstilbud til sindslidende. Vi arbejder hen imod deltagelse i stævnearrangementer
som fodboldstævne og volleyballturnering.
Bestyrelsen i IFS 99 samarbejder med medarbejdere fra socialpsykiatrien i Fredericia Kommune samt Idræt i Dagtimerne

Kontaktpersoner IFS
Michael Jensen(formand)
Christian Ørntoft
Finn Larsen
Johannes Jepsen

IFS ikke så tosset endda

22233384
30265956
50559721
26824481

Kontaktpersoner Socialpsykiatrien:
Tanja Lundgaard:
41 24 82 91
Kenneth Jørgensen
22 56 61 71
Ceda Steffensen
22 56 61 78

Fodbold
Volley

Nyttig information

Hvor og hvornår foregår det?
Idrætsaktiviteterne foregår i Fredericia Idrætscenter:
Fodbold:
Mandag kl. 13.30 til 14.30
Volley
Torsdag kl. 13.00 til 14.30
I sommerperioden juni-juli-aug spiller
vi udendørs fodbold og volley ved boldbanerne i Hannerup

Fodbold:
Mandag kl. 13.30-14.30
Fredag kl. 13.30-14.30

Et idrætstilbud til dig!
Kunne du tænke dig at komme ud - og få
rørt dig sammen med andre?
Så er her et tilbud til dig!
Idrætsforeningen for sindslidende IFS "Ikke så tosset endda" tilbyder idrætsaktiviteter for alle sindslidende i Fredericia.

Hvem kan deltage?
Sindslidende i Fredericia er meget velkomne til at møde op og deltage i aktiviteterne. Kniber det med at komme ud af døren,
så tag en med du kender, en ven, et familiemedlem eller støtteperson.
Vi samarbejder med Idræt i Dagtimerne,
så hvis du er medlem der, er du velkom-

Hvad går det ud på?
Vi spiller volley og fodbold. Vi sætter ønsket om at dyrke motion og at ha' det
sjovt sammen på dagsordenen - og du behøver ikke at være trænet for at kunne

deltage.
Aktiviteterne er tilrettelagt således - AT
ALLE KAN DELTAGE.

Beahcvolley:
Torsdag kl. 12.00–14.00
Kontakt os for nærmere information,
dag og tidspunkt kan variere.

Hvad koster det?
Medlemskontingent er fastsat til kr.

250,00 pr. halvår.
Der er ligeledes mulighed for at støtte
Idrætsforeningen med et passivt medlemskab kr. 100,00 pr. år.
Kom gerne og vær med nogle gange for at
se om det er noget for dig.

men til at deltage. Omvendt er der også
mulighed for at deltage i nogle af Idræt i
Dagtimernes tilbud, hvis du er medlem af
IFS

