
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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TRENGER DU NYTT KLUBBTØY?
Endelig er vi i gang igjen etter en lang tid uten
aktivitet på våre idrettsarenaer. Vi tipper at enten
du eller ditt barn har behov for å oppgradere
klubbtøy-garderoben? 

Da passer det helt perfekt at Sport1 Kløfta har
30% på alt av klubbutstyr fra Umbro i uke 34. 

UMBRO OG SPORT1 KLØFTA ER MED I 5 NYE ÅR!
Vi i Kløfta IL er kjempe fornøyd og glade over å kunne
fortelle at vi nå har fornyet avtalen med
Umbro/Scantrade og vår alles kjære Sport1 Kløfta!

Som idrettslag er vi avhengig av samarbeid og
sponsorer - og syns det er veldig gøy at
Umbro/Scantrade og Sport1 Kløfta vil være med oss
videre.
 
Ny avtale trer i kraft 01.01.2022 t.o.m 31.12.2026. 
Frem til dette gjelder samme avtale som tidligere.
 
Husk at du som Kløfta IL medlem får 20% på alt av
Umbro utstyr. Samt 15% på øvrige lagerførte artikler
utenom sykkel.

Husk å registrere deg i kassen, slik at du får rabatten. 
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JESSHEIMBADET ER NY SAMARBEIDSPARTNER.
Jessheimbadet er relativt nytt, og er stedet med
aktiviteter for både store og små.  

Vi kan stolt presentere Jessheimbadet som ny
samarbeidspartner. 
Det er veldig gøy at vi kan samarbeide på tvers av
kommunen.  

I samarbeid med Kløfta Vel ønsker vi
velkommen til årets Kløftadagen lørdag den
28/08 fra kl 11:00-15:30 i Kløftaparken.

Denne dagen vil du ikke gå glipp av! Det blir
musikk med Ullensaker Janitsjar, konsert med
VOICE, danseoppvisning og ansiktsmaling og
trylleshow i tillegg til lokale stands og boder. 
Her er det noe for enhver. 
 
Det blir salg av kaffe, vafler, brus, is, popcorn
og grillmat. 

Loddsalg med mulighet til å vinne flotte
premier er det også! 

Vi gleder oss til å se deg!

Vi tar kort og vipps.  

ALLE ER I GANG MED TRENING!
Det gleder oss at alle er i gang med trening
igjen. Noen har også startet å spille kamper. 
Vi krysser fingre for en nogenlunde normal
sesong i år! 

 

 

VELKOMMEN TIL KLØFTADAGEN LØRDAG 28/08-21:  


