
Forslag til årsmøte i:  Kløfta IL 

Fra:  Hovedstyret (HS) 

Tittel på forslag:   Nye idretter 

 

Forslag: 

1. HS ber årsmøtet godkjenne Kløfta White tigers basket i klubben og om opptak i nytt 
særforbund, Norges Basketballforbund. Klubben ble tatt opp allerede 9 juli 2020. Nye 
idretter skal godkjennes på årsmøte opptak i nye særforbund § 19-2 i lovnorm.  

2. HS ber årsmøtet godkjenne Kløfta bordtennis i klubben og fullmakt til innmelding i 
særforbundet om behov i løpet av de to neste år 21/22. Nye idretter skal godkjennes på 
årsmøte opptak i nye særforbund § 19-2 i lovnorm. 

3. HS ber årsmøtet godkjenne Kløfta E-sport i klubben og fullmakt til innmelding i særforbundet 
om behov i løpet av de to neste år 21/22. Nye idretter skal godkjennes på årsmøte opptak i 
nye særforbund § 19-2 i lovnorm. 

 

Begrunnelse: 

1 Med utspring i åpen hall har det dannet seg en gruppe med stor interesse for basket. HS ser 
ingen grunn til å øke eller redusere medlemskontingenten til klubben og derav fortsette med samme 
sats som tidligere år.  

Kløfta IL «White Tigers» - medlem fra 9. juli 2020 

Kløfta Idrettslag Basketballgruppe ble startet da en gruppe på 12 gutter født i 2005/2006 ønsket å 
spille basketball. Klubben startet med et tilbud om åpen hall og har i dag et lag i GU16 i region øst. Selv 
skriver de på sine sider – «gutta har vært veldig dedikerte og møter til trening. Det er ett veldig fint 
samhold i gruppa og de tar godt vare på hverandre. En veldig lærevillig gjeng som har tatt store skritt 
på kort tid. Trenerne, som ikke har egne barn på laget, må nå selv ligge i hard trening for å holde tritt 
med ivrige gutter». 

Kløfta IL har tidligere vært registrert i NBF med egen basketball lag.  

2. Kløfta IL ønsker å starte opp en bordtennisgruppe etter henvendelse fra en ildsjel. Klubben ber 
om fullmakt til å starte idretten og ved behov innmelding i Norges Bordtennisforbund.  
Fullmakten trengs i tilfelle dette blir en idrett med seriespill og ikke bare for gøy. 

3. Kløfta IL ønsker å starte opp en E-sportgruppe etter henvendelse fra en ildsjel. Klubben ber 
om fullmakt til å starte idretten og ved behov innmelding i NFF.  Fullmakten trengs i tilfelle 
dette blir en idrett med seriespill og ikke bare for gøy. 

 
Kløfta 23.02.2021 
 
_______________ 
Lene K. Håkonsen 
Nestleder HS Kløfta IL 
 



 


