
TENNISBANENE ER ENDELIG ÅPNE!
Reservasjon av time skjer via Kløfta ILs
hjemmeside og tennisbooking. Gå inn
på idretter i hovedmenyen, velg tennis. 

Mer info finner du på våre nettsider. 
https://www.kloftail.no/vare-
idretter/tennis/tennis-booking/
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E-SPORT OG BORDTENNIS ER NÅ EN DEL AV KLØFTA IL

Vi har nå fått to nye idretter i Kløfta IL. Vi ønsker velkommen til 
E-sport og bordtennis. 

Bordtennis starter opp førstkommende fredag 7. Mai fra kl.
16.00-19.00 på klubbhuset. Vi er så heldige at vi har fått med oss
tidligere Norgesmester Jonas Flåøien som leder av bordtennis!
Det blir info om bordtennis, spill og framtiden. 
Alle er selvfølgelig velkomne til å prøve, men på grunn av
restriksjonene er det nå de under 20 år som kan spille inne.
Treningstidene bli satt etter hvor stor pågang det blir.  

E-sport starter opp så fort klubbhuset er klart. Mer info kommer
når vi vet mer. Lurer du på noe er det bare å ta kontakt! 

Dette blir gøy!  

Kontaktperson E-sport er Erlend Berg, tlf: 99 30 85 00
Kontaktperson Bordtennis er Jonas Flåøien, tlf: 90 14 19 31
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 VOLLEYBALL- OG BEACHHÅNDBALL-
BANENE ER NÅ KLARGJORT!  

 
 
 

REDUKSJON AV TRENINGSAVGIFTER FOR 2021/2022 SESONGEN
 Det siste året har vært hardt for mange og vi ønsker å gi noe
tilbake til våre spillere. Styret har vedtatt å halvere
treningsavgiften til samtlige spillere for 2021/2022 sesongen. 

De som ønsker kan likevel betale full treningsavgift for å støtte
klubben. Når fakturaen kommer vil man kunne velge mellom to
beløp.  

 
LEIE AV UTSTYR

 I kiosken i Bakkedalen kan man leie
utstyr til bordtennis og tennis samt
frisbee.
 
Det er gratis å leie mot depositum.
Pengene får du igjen når du leverer
utstyret tilbake.  

Utstyret kan leies når kiosken er åpen.  

 
 NYTT HOVEDSTYRE I KLØFTA IL

Vi har gleden av å presentere vårt nye hovedstyre: 

Styreleder: Eivind Eilerås, styreleder@kloftail.no 
Nestleder: Lene Håkonsen, nestleder@kloftail.no 
Sportslig leder: Patrik Stubrud, sportsligleder@kloftail.no 
Arrangementsansvarlig: Andre Waage, arrangement@kloftail.no
Dugnadsansvarlig: Kjell Arne Christensen, dugnad@kloftail.no 
Fairplay og kvalitetsklubb: Tone Lise Balchen, fairplay@kloftail.no 
IT-ansvarlig: Erlend Berg, itdrift@kloftail.no 
Anleggsansvarlig: Roar Hanche-Olsen, drift@kloftail.no
Kommunikasjonsansvarlig: Amanda Marie Theodorsen Hauge, kommunikasjon@kloftail.no

Lurer du på noe er det bare å ta kontakt!  

 Sammen skaper vi idrettsglede 
og muligheter for alle 


