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[ HOVEDBESTYRELSEN ]

Så kom vi igennem 2022.

Aktiviteterne i BGIF er i fuld gang, og vil være det hele året. Alle foreningerne kører 
for fuld damp, og vil gøre det, det meste af året.

2022 har været et år, hvor vi stadig har mærket til eftervirkningerne fra corona-
nedlukningerne, som har haft stor indflydelse på aktiviteterne, og hvor også BGIF`s 
venner har været udfordret i forbindelse med afviklingen af det årlige loppemarked.

24. februar 2023, afvikles vores årlige BGIF fest, hvor vi fejrer foreningens frivillige 
kræfter med priser, mad, drikke og musik.

Aftenen er for alle medlemmer og de yngste medlemmers forældre, og alle har 
modtaget en invitation fra deres forening. Skulle du ikke have modtaget den, så tag 
endelig fat i jeres bestyrelse, der ligger inde med den, og kan tilmelde jer den vej.

Aktiviteterne i Forum Kolding Bramdrupdam, er mange. Det er dejligt at der så stor 
aktivitet i vores lokale center, og mulighederne bliver også flere og flere. Vi kan 
som forening kun opfordre til, at vi lokalt støtter op så meget vi hver især kan, til de 
forskellige arrangementer der afvikles. Et aktivt center, kommer os alle til gode. Jo 
mere, jo bedre.

På vegne af BGIF`s hovedbestyrelse, ønskes alle hermed et fremragende nytår.

Thomas Majgaard Byrsing
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[ HOVEDBESTYRELSEN ]

Til alle medlemmer, forældre til medlemmer,  
frivillige og ledsagere. 

I er hermed inviteret til den årlige BGIF HÆDRINGSFEST

Fredag den 24. februar 2023 – kl 19, salen, Forum Kolding

Tilmelding sker på mail dk@ssbad.dk. Senest den 14. februar 2023.

Ved tilmelding: skriv: BGIF Fest i emnefeltet.  I mailen skrives navne på deltagerne + 
afdeling/hold - eks. Hans Hansen + Hansine Hansen, håndbold/U13 drenge. (Vi vil prøve at 
placere afdelingerne samlet under spisning)

 
Det er gratis at deltage og der serveres lækkert mad (drikkevarer skal købes i baren) 

Vi ses til en brag af en fest 🎈🎈🎈
 

Årets nominerede:
 
Starter:   
 Teresa Erichsen, Fodbold 
 Gitte Thylander, Gymnastik 
 Emilie Jensen, Håndbold 
 Morten Fraitag, Badminton 
 
Initiativtager: 
 Henrik Paulsen, Fodbold 
 Mette Damkjær, Gymnastik 
 Maria Bak Øgendahl, Håndbold

Idrætsleder: 
 Hadi Abdikarin, Fodbold 
 Nanna Jespersen, Gymnastik 
 Stefan Pahrmann, Håndbold

Leder: 
 Kenneth Andersen, Fodbold 
 Britta Christensen, Gymnastik 
 Niki Jensen, Håndbold 
 
BGIF’er: 
 Thomas Espersen, Fodbold 
 Stefan Pahrmann, Håndbold 
 Marianne Olsen, Gymnastik
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Så har vi første halvdel af sæsonen 
bag os, og vi er nu oppe på 56 
ungdomsspillere, hvoraf de fleste spiller 
både mandag og onsdag. Det er ganske 
enkelt en fornøjelse med så mange aktive 
drenge og piger i hallen! 

Tak for en fantastisk juleafslutning 
mandag den 19. december. Her var 
alle B/U-spillerne samlet i hallen fra 
kl. 16-18 og der blev der spillet over 
”røde net”, kæmpet med ”styrkeprøven” 
og hygget og grint. Vi sluttede af med 
fællesspisning og bankospil med flotte 
præmier fra vores tøjsponsor RSL.

Vi har i slut december desværre måtte 
sige farvel (måske er det bare på gensyn!) 
til vores igennem mange år tro og dygtige 
træner Frederik Bremer grundet andet 
arbejde og skolepres, men heldigvis 
bliver han erstattet af Mikkel Klinggaard 
Andersen, som selv spiller i KBK på 
højt niveau – velkommen til dig Mikkel. 
Mikkel og Isabella kommer således til 
at varetage mandags-træningerne, mens 
Mads og Laura vil stå i spidsen om 
onsdagen. Tak for Jeres indsats i 2022!

Vores 3 turneringshold har fået kamp 
til stregen i deres holdkampe, og det er 
tydeligt, at spillerne rykker sig fra gang 
til gang. Enkelte spiller har også være 
ude til individuelle turneringer og høstet 
medaljer, og vi opfordrer fortsat nye 
som gamle spillere til at prøver kræfter 
med andre jævnbyrdige spillere fra andre 
klubber, fordi det udvikler!

Tak til Jer forældre, der har bakket om 
hjælp i hallen 1. mandag og onsdag i 
måneden – det fortsætter vi med i det 
nye år! Og der kommer også 2 gange 
familiebadminton i februar og april. 
HUSK desuden kryds i kalenderen 
lørdag den 22. april kl. 9-15, hvor vi 
holder kombineret klubmesterskab og 
sæsonafslutning.

Mange sportslige hilsner

Morten Freitag

B/U-ansvarlig i BBK

[ BADMINTON ]
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Badminton – Voksenfjer

Første del af sæsonen 2022/23 for Voksenfjer er overstået og det har været 
en 
skøn sæson, som sluttede med juleafslutning og udfordrende kampe med 
tildækkede 
net så modspillerne ikke kunne ses. Voksenfjer er og bliver fantastisk, fordi: 

 Mange spillere - nye som erfarne 12-16 spillere pr gang og endnu flere 
tilmeldt i skrivende stund 

 Masser af sjov badmintonspil og tætte badmintonkampe 

 Ekstra teknisk træning med hjælp fra klubbens bestyrelsesmedlemmer - 
dejligt vi kan hjælpe hinanden 

 Efter nytår tager vi fat på resten af sæsonen og jeg glæder mig til 
masser 
af sjov, spil og spændning med skønne badmintonspillere. 
 
Til dig som måtte læse dette og brænder for badmintonspil …du er 
velkommen til at 

deltage i Voksenfjer i hallen, hal 2, onsdage fra kl. 20-21.30 . 
 
På gensyn 
Rikke, ansvarlig for Voksenfjer

[ BADMINTON ]
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[ FODBOLD ]

BGIF Fodbold – stadig det bedste i verden
Så fik vi sparket os ud af et helt og særdeles fantastisk fodboldår - og ind 
driblede vi i 2023. Det nye år kan kun blive et utroligt spændende år med 
mange muligheder for at spille bolden rundt til de mange frivillige og aktive 
i BGIF Fodbold. For vores klub gravede sig bestemt ikke ned i 2022. Vi 
vækstede på mange fronter – også på mængden af gode fodboldoplevelser. 
Det har skabt et godt grundlag for det nye år. 

I 2022 stod succeserne på rækker i BGIF Fodbold. Den ene succes blev skudt 
afsted, med en helflugters kraft, efter den anden. Det ville være utopi at nævne 
alle succeserne. Men nogle kan simpelthen ikke forblive unævnt. 

På det rent sportslige plan er det oplagt først og fremmest at ønske klubbens 
førstehold et stort tillykke. På flotteste vis rykkede holdet op og dermed 
tilbage i serie 2.  Vores dygtige årgang 2011 piger fortjener ligeledes en stor 
klapsalve. I efteråret var pigerne inviteret til turnering sammen med de ti 
bedste hold i Danmark. Efter blandt andet at have slået Brøndby, kan vores 
piger nu pryde sig med titlen som Danmark tredjebedste hold. Wauw. 

Men 2022 var også året, hvor klubbens første ”Hjemmebane Dag” blev 
afholdt. BGIF, FC Kolding Nord og KIF’s hold med tilknytning til 
Bramdrupdam spillede næsten 50 kampe over en weekend på vores anlæg. En 
fantastisk fodboldweekend.

Vores indendørsstævne i november var en anden succes, som bør nævnes. 
Stævnet var et overflødighedshorn af fodboldglæde, driblekonger, friløb 
og holdånd. Hallerne var over to weekender i november fyldte med 
fantastiske fodboldglade børn. Tombola, pokaler, frivillige var nogle af 
hovedingredienserne til, at vores mega seje stævneudvalg kunne notere endnu 
en succes på deres konto.

Frivillige kræfter har generelt arbejdet benhårdt for at skabe gode 
fodboldoplevelser til vores børnerækker. Her kan blandt andet nævnes: 
Sponsoratindsamling til træningsdragter, bustur til Vejle for at se vores U21 
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landshold, og landskamp på storskærm i hallen til VM med varme grillpølser, 
kolde sodavand og et oplagt publikum – trods resultatet.     
TUSINDE TAK FOR JER !!! 
 
Vi vil også benytte lejligheden til at give en STOR TAK til Thomas 
Lunderskov for fem år som førsteholdstræner. Du har leveret et eminent 
stykke arbejde. I samme åndedrag vil vi gerne byde velkommen til Thomas’ 
afløser. Velkommen, nærmere sagt velkommen tilbage, til Kenneth Bojsen.  
Vi er sikre på, at du og holdet er det helt rigtige match.

 Idet de frivillige uden tvivl er de bærende kræfter i vores klub, afholdes den 
24. februar en kæmpe frivilligfest. Her skal vi feste, fejre og hædre hinanden. 
Festen er for alle, der er frivillige i BGIF – og maden er gratis. Sæt kryds 
i kalenderen. Først afholdes generalforsamling og efterfølgende skydes 
festlighederne i gang. Husk også at sætte kryds i kalenderen weekenden den 
20.- 21. maj, hvor vores udendørsstævne løber af stablen. 

Til slut vil vi ønske alle ligesindede fodboldglade tosser et fantastisk 
fodboldår. Samtidigt vil vi folde hænderne med ønsket om endnu flere 
frivillige kræfter, der kan give vores klub og ikke mindst vores fodboldbørn 
en masse nye skønne oplevelser.  

På vegne af BGIF Fodbolds bestyrelse

Morten Løwe Nielsen

[ FODBOLD ]
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[ GYMNASTIK ]
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[ HÅNDBOLD ]

I skrivende stund er det stadig december, og sneen daler idyllisk ned. 

År 2022 er slut, og vi er specielt glade for at der ikke har været nævneværdige corona-
restriktioner. Det har været nogle hårde år for alle – både fysisk og psykisk. Alle 
undersøgelser viser jo, at foreningssport (eller sport bare generelt) er med til at højne 
humøret. Det at være fælles om noget, at være en del af et hold betyder noget for os 
alle – både vores mindre børn, vores unge og vores oldboys- og girls.

Håndboldafdelingen har hold i næsten alle årgange;

U6-8 mix U9 mix U11 drenge U11 piger U13 piger U15 drenge U15 piger U17 
piger Herre senior Oldgirls

Medlemsantallet i de danske håndboldforeninger har været under pres de seneste år – 
og det kan jo undre, når man kigger på hvor flot vores dame- og herrelandshold klarer 
sig til de internationale stævner. 

DHF har gjort flere tiltag for at få flere til at spille håndbold, og vi i BGIF har blandt 
andet (i samarbejde med øvrige klubber i Kolding) afholdt Håndboldens dag, samt 
Tag en ven/veninde med. 

Vores hold klarer sig ganske fornuftigt i deres rækker, men specielt U15 drenge 
og herre senior kunne godt bruge nogle ekstra spillere. Vi er en breddeklub, og vi 
rummer alle.

Skulle der sidde nogle i Bramdrupdam, som gerne vil starte til håndbold (eller 
genoptage karrieren), så kig endelig forbi. Træningstider mv. kan findes på vores 
hjemmeside bgifhaandbold.dk 

Derudover mangler vi en eller to trænere til de helt små, da vi gerne vil have et Trille 
Trolle hold igen. Henvend dig endelig hvis det er noget for dig. 

Vi er med rette stolte af sammenholdet på tværs af vores hold og årgange. Det bliver 
prioriteret at se hinandens kampe, og særligt ungdomsholdene prøver på at komme 
afsted til de samme overnatningsstævner. U15 drenge, U15 piger og U17 skal f.eks. 
deltage i Flensborg Cup til april, og i sommerferien tager U15 piger og U17 piger til 
Partille Cup i Sverige, som er verdens største ungdomsstævne med 1700 deltagere og 
som varer i en hel uge.
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[ HÅNDBOLD ]

Vores frivillige bruger en hel del af deres fritid på klubben. Bevares – det er selvvalgt, 
men ikke desto mindre ville vores klub ikke eksistere, hvis ikke ildsjæle som 
dem vi har af trænere, medlemmer af bestyrelsen, medlemmer af bankoudvalget, 
hjælpetrænere etc. var her. Det at træne et hold er ikke blot at møde op til træningen 
eller kampe. Det tager tid at planlægge en ordentlig træning. Det tager tid for 
vores kampfordeler at få klubbens kampe på plads. Det tager tid for medlemmer af 
bankoudvalget at arrangere vores store nytårsbanko, og det tager tid for bestyrelsen af 
få årets budget på plads. Alt sammen tid de vælger at bruge på et fællesskab for andre. 
Derfor vil vi gerne opfordre til at der bakkes op om de tiltag og beslutninger der bliver 
truffet. Alt bliver gjort i bedste mening og med fællesskabet for øje. 

Loppemarkedet, som BGIFs Venner har arrangeret i mange år er jo desværre blevet 
nedlagt. Derved mister håndbolden en væsentlig indtægt, da vores forening altid har 
været gode til at hjælpe til. Det betyder, at de penge skal findes andre steder. Der 
kunne vi godt bruge nogle gode idéer til, hvordan vi kommer i mål her. Tag endelig 
fat i bestyrelsen, såfremt du ligger inde med nogle gode idéer.

Vi er stolte af vores medlemmer, forældre og vores frivillige. Og vi er stolte og glade 
over at vores medlemmer har valgt lige præcis BGIF håndbold at spille i. Uden Jer – 
ingen BGIF håndbold.

I håb om at alle er kommet godt i gang med 2023.

Bestyrelsen i BGIF håndbold
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[ SENIOR ]
60+ SENIOR KLUB 
__________________________________________________________________________ 

                                                                                                  

I BGIF Senior Klub kan du i én samlet pakke dyrke både badminton, bordtennis, 
tennis og bridge. Du kan vælge én disciplin, men du kan også kaste dig over alle 4. 

Det eneste det kræver er, at du er 60+ (gælder ikke ”Bordtennis for 
Parkinsonramte) 
Har du lyst til at høre nærmere, må du endelig kontakte en af nedenstående 
aktivitetsansvarlige. 

Aktivitetsansvarlig: 
• Badminton Ejnar Askjær        tlf. 4095 8487 
• Bordtennis 
• Bordtennis Parkinson 

Børge Petersen     tlf. 2229 1845 
Ivan Thøstesen     tlf. 5182 6441 

• Tennis Leif Lind              tlf. 3048 8503 
• Bridge Kirsten Bruus       tlf. 2745 0404 
 
Spillested/-tid: (Forum Kolding Bramdrupdam) 
• Badminton Hal 2, tors.    kl.   7:30 - 9:50    
• Bordtennis 
• Bordtennis Parkinson 

Salen, tirs.     kl. 12:00-14:00    
Salen, tors.    kl. 14:00-16:00 

• Tennis Hal 1/2, tors. kl. 10:00-12:00 
• Bridge Caféen, man. kl.  9:30-12:30 
 

 
Badminton deltager med 2 hold i DGI Sydøstjyllands 60+ holdturnering, som 
afholdes over 3 stævner hen over sæsonen. Billedet er fra et af de stævner, der 
bliver afviklet i Bramdrupdam. 

        Jens Houborg (tlf. 5363 0122) 
            Formand 

                      BGIF Senior Klub 
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[ TENNIS ]
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[ TENNIS ]

 NYT  NYT 

 Indendørs mini tennis. 
  
 BGIF tennis starter mini tennis I Forum Kolding, Bramdrupdam. 

 Kom og prøv dette dejlige hurtige spil, der spilles på en badminton  
 bane, med skum bolde. 

 Vi spiller hver onsdag fra kl.14,30 til 15,30 i hal 2 
 Der er træner og instruktører som hjælper dig i gang. 

 Vi har ketcher og bolde. 
 Det er gratis, så kom og prøv at spille.  

 Hvis du har spørgsmål så kontakt Leif Lind  tlf 30488503 
 Valdemar.lind@stofanet.dk 

  
 Med venlig hilsen 
 BGIF tennis 
 Bestyrelsen. 

  

NYT – NYT – NYT

SKOLEFERIE TENNIS  --    Kom og lær at spille tennis, og få nye 
kammerater.

I uge 27 afholder vi skoleferie tennis, på vores baner ved klubhuset.

Fra tirsdag den 4. onsdag den 5. torsdag den 6. juli

Der vil være træning fra kl.10 til kl. 12  og igen fra kl. 13-15

Der kommer trænere og instruktører til undervisning.
Vi spiller mini tennis for børn på 8 år.
Vi spiller tennis for piger og drenge på store tennis baner.

Du skal selv have madpakke og drikkevarer med. 
Du får en t- shirt  udleveret med logoer.

Pris kr. 300

Tilmelding se vores hjemmeside: BGIF tennis eller på facebook.

Med venlig hilsen
BGIF Tennis
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[ FORUM KOLDING ]

Så gik år 2022. Når vi kigger tilbage, så er 
vi mest glade for at vi kom igennem et år 
uden de store corona-restriktioner. Det synes 
vi alle har fortjent – både foreningerne, 
virksomheder og familier.

Det har været et år hvor BGIFs foreninger 
har kunne drive deres ’forretning’, og dermed 
bidrage til fællesskabets fysiske og psykiske 
helbred. Det glæder os unægtelig. Vores 
foreninger i hele Danmark har været yderst 
pressede de sidste år, ikke kun på økonomien, 
men også på arbejdskraft. Vi kan ikke 
opfordre nok til at man giver en hånd med 
hvor man kan. Det betyder så meget for alle.

Foreningerne og Forum Kolding 
Bramdrupdam kan nu engang ikke undvære 
hinanden, og vi er flettet ind i hinanden. 
Vi kan ikke eksistere uden hinanden, og vi 
glædes hver dag når hallen fyldes med børn, 
unge og ældre. Det er det vi er sat i verden 
for. Det sker at der er kommunikationsfejl når 
der er så mange foreninger på samme adresse, 
og også foreninger som ikke tilhører BGIF 
som sådan. Her lærer vi alle noget nyt hver 
dag – og vi forsøger alle at løfte i samlet flok. 

I Forum Kolding Bramdrupdam har vi også 
haft et år med fart på. Den opmærksomme 
læser vil nok have bemærket, at vi også 
tager andre arrangementer ind end ’kun’ 
sportsaktiviteter. Hallerne i dagens Danmark 
er presset på økonomien, og ingen kan 
desværre kun leve af at huse foreninger. 
Derudover er vi som alle andre også presset 
på de stigende energi- og madpriser. 

Det har uden omsvøb været nogle hårde år, og 
det betyder at man skal tænke nyt hele tiden. 
Det kan være en svær balancegang – og vi 
lærer stadig. 

Vi er stolte af de arrangementer vi får 
forhandlet hjem – det gør sig gældende på 
alle matrikler i Slotssøbadets Fond. F.eks. 
afviklede vi i oktober en stor boksegalla 
med 1200 gæster, og de har valgt at komme 
igen til juni. Vi er også stolte over at 
Kolding Kommune har valgt Forum Kolding 
Bramdrupdam til deres borgerfestivaler for 
vores handikappede borgere, og ikke mindst 
havde vi alle en fest i december, da der blev 
afviklet Vinter-OL for samme gruppe. Det var 
en dejlig dag for gæsterne, men så sandelig 
også for os der var på arbejde.

Vi efterlyste i sidste nummer af Lokalbladet 
frivillige til arrangering af Byfest og/
eller Sjov Lørdag. Der må vi konstatere at 
opbakningen til dette (på trods af at det var 
på opfordring fra lokalsamfundet) ikke er til 
stede, og det derfor ikke bliver sat i værk. 
Skulle der sidde nogle som tænker; den tager 
jeg téten på, så hold Jer endelig ikke tilbage. 
Vi vil hellere end gerne bidrage med det vi 
kan. 

Foråret 2023 bliver også nogle måneder 
med gang i – og vi ser frem til det hele. Vi 
begynder med Kommunemesterskaber i 
fodbold i weekenden uge 1. Kom ind, få en 
kop kaffe og hep på Bramdrupdams børn, 
unge og oldboys/girls.

Af øvrige arrangementer i weekender kan 
der nævnes:

Håndboldafdelingens nytårsbanko

Badmintonskampe

Håndboldkampe

Fodboldstævner

Volleyball stævner
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[ FORUM KOLDING ]
Danske Fragtmænd årlige fodboldstævne

Kolding Realskole fodboldstævne

Cirkus Trapez

Dansk Terrier Klub

Feriecamp uge 7

Koncert med Fætters

BGIF Håndboldskole

Brands of Scandinavia outlet sale

BGIFs generalforsamlinger + hædringsfest

Messe – Brancheforeningen Danske 
Teltudlejere

Erhvervsskolerne VM

Forårsfestival for vores handikappede borgere 
med Kandis

Børnedisko

Specialklubben Belgiske Hyrdehunde

Forårsmesse

KIF håndbold påskestævne

Hit med 90’erne med Barcode, Cartoons etc

Konfirmationer

Boksegalla

Koncert med Naturally 7

Syng dig glad med sanggruppen Solong

Tribute til ABBA (april 2024)

SAAB international (august 2024)

Vi forsøger vidt muligt at lægge op på vores 
facebookside (Forum Kolding Bramdrupdam) 
med hvad der sker i weekenden – vi vil jo så 
gerne ha’ besøg. 

Med håb om at alle er kommet godt ind i 
2023,

På vegne af Forum Kolding Bramdrupdam/
Slotssøbadets Fond

Arne Pedersen
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[ FORUM KOLDING ]

  

∗ SlotssøBadets Badeland – 1994 

 Badeland 

 Svømmehal, inde- og udebassiner 

 Jacussi 

 Sauna 

 Holdaktiviter 

 ‘Hjem’ for Kolding Svømmeklub 

∗ Dronning Dorotheas Badstue – 2008 

 Wellness herunder massage, behandlinger, varmtvandsbassin, 

 koldtvandsbassin, romersk bad 

 Vildmarksbad 

 Saunagus 

∗ KongeåBadet – 2010 

 Svømmehal 

 Badeland 

 Holdaktiviter 

∗ Sct. Jørgens Gaard – 2010 

 Festlokaler 

 Mødelokaler 

 Koncertafholdelser 

∗ SlotssøBadets Study House – 2014 

 Hjem for udenlandske studerende i Kolding 

∗ Danhostel Kolding – 2020 

 Vandrehjem 

∗ Forum Kolding Bramdrupdam – 2020 

 2 haller 

 ‘Hjem’ for Bramdrupdam Gymnastik- og Idrætsforening 
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 ‘Hjem’ for Kolding IF Women 

 Møde- og konferencelokaler 

 Festlokaler 

 Padelbaner 

Sammen kan vi skræddersy dit næste arrangement – lige som du vil have det fra træningslejr, til mor/
datter dag, til koncert med Kandis, til firmamøder etc. Kun fantasien sætter begrænsninger, og ingen 
udfordring er for stor. 

Kontakt vores bookingkontor på rec@ssbad.dk eller 7550 0150 

  

[ FORUM KOLDING ]

  

∗ SlotssøBadets Badeland – 1994 

 Badeland 

 Svømmehal, inde- og udebassiner 

 Jacussi 

 Sauna 

 Holdaktiviter 

 ‘Hjem’ for Kolding Svømmeklub 

∗ Dronning Dorotheas Badstue – 2008 

 Wellness herunder massage, behandlinger, varmtvandsbassin, 

 koldtvandsbassin, romersk bad 

 Vildmarksbad 

 Saunagus 

∗ KongeåBadet – 2010 

 Svømmehal 

 Badeland 

 Holdaktiviter 

∗ Sct. Jørgens Gaard – 2010 

 Festlokaler 

 Mødelokaler 

 Koncertafholdelser 

∗ SlotssøBadets Study House – 2014 

 Hjem for udenlandske studerende i Kolding 

∗ Danhostel Kolding – 2020 

 Vandrehjem 

∗ Forum Kolding Bramdrupdam – 2020 

 2 haller 

 ‘Hjem’ for Bramdrupdam Gymnastik- og Idrætsforening 

SlotssøBadets Fond

  

∗ SlotssøBadets Badeland – 1994 

 Badeland 

 Svømmehal, inde- og udebassiner 

 Jacussi 

 Sauna 

 Holdaktiviter 

 ‘Hjem’ for Kolding Svømmeklub 

∗ Dronning Dorotheas Badstue – 2008 

 Wellness herunder massage, behandlinger, varmtvandsbassin, 

 koldtvandsbassin, romersk bad 

 Vildmarksbad 

 Saunagus 

∗ KongeåBadet – 2010 

 Svømmehal 

 Badeland 

 Holdaktiviter 

∗ Sct. Jørgens Gaard – 2010 

 Festlokaler 

 Mødelokaler 

 Koncertafholdelser 

∗ SlotssøBadets Study House – 2014 

 Hjem for udenlandske studerende i Kolding 

∗ Danhostel Kolding – 2020 

 Vandrehjem 

∗ Forum Kolding Bramdrupdam – 2020 

 2 haller 

 ‘Hjem’ for Bramdrupdam Gymnastik- og Idrætsforening 

SlotssøBadets Fond
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[ LIONS ]



[ TELEFONLISTEN ]

BGIF afdelingernes formænd:

Badminton – Jens Skræ  6015 0805

Fodbold – Morten Løwe Nielsen 2164 9697 

Gymnastik – Lykke Guldbrandt  6011 0228

Håndbold – Marianne Olsen 2281 7758

Tennis – Leif Valdemar Lind 3048 8503

Senior – Jens Houborg 5363 0122

BGIF’s Venner – Lilly Næss-Schmidt 3011 6462

Borgerforening – Benny Pedersen 7551 8710

Forum Kolding Bramdrupdam 7551 8111

Egne telefonnumre på trænere, ledere etc. :

Bram
drup Lokalblad

Tilbud til hele familen !


