
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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UTEKINO I BAKKEDALEN BLE EN SUKSESS! 
Fredag 24/09 arrangerte Ullensaker Kommune
utekino i Bakkedalen og vi fikk være med. Fast &
Furious 9 ble vist til stor glede for store og små. Vi
solgte popcorn til den store gullmedaljen og gleder
oss allerede til neste utekino!  

KLØFTA IL 99 ÅR 23/09-21
Klubben i vårt hjerte fylte 99 år torsdag 23/09. 
 Neste år har vi 100-årsjubileum! Da blir det en
skikkelig feiring for både store og små. Vi har allerede 
 begynt planleggingen. Vi gleder oss!! Denne dagen
deler vi med våre over 1300 medlemmer og alle
frivillige og engasjerte som gjør at vi hver dag kan
skape en fin arena for barn, unge og voksne på
idrettsarenaene. 
Kløfta IL er en klubb i vekst, og ikke bare i antall
medlemmer, men også idretter. I og under Corona-
pandemien har vi startet basket, bordtennis og nå
straks E-sport! Hvor kult er ikke det?
 Gratulerer med dagen alle sammen!
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SNART ER VI GANG MED KLØFTA IL E-
SPORT!
 Som første idrettslag i Ullensaker kan vi snart
ønske dere velkommen til E-sport. Vi gleder
oss skikkelig til å vise dere hvordan E-sport
lokalet vårt blir. Det har blitt jobbet dugnad
før og gjennom hele sommeren med å få
dette klart. Takk til G16 fotball for
malerarbeid inne i lokalet!
Vi er nå i sluttfasen og vil gi dere en liten snik
titt på vår splitter nye e-sport logo! 
Håper dere er like gira som oss.


