
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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VI INVITERER TIL HØSTFEST! 
 Kløfta Velhus | Fredag 29.10 fra kl 20:00. 
Dette gleder vi oss skikkelig til og håper å se
dere alle sammen! 

Det blir  live musikk med VOICE og salg av øl,
vin og snacks i baren. 
Billetter koster kr 200,- og kan kjøpes hos
Sport1 på Kløfta. Vipps til #135543 . Billetter
kan også kjøpes i døra. 

NB! Vi har allerede solgt langt over halvparten
av billettene, så her lønner det seg å kjøpe
billett nå.  
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BYTTESENTRALEN GJENNOMFØRT MED
GLANS!
 Lørdag 16. Oktober ble endelig byttesentralen
gjennomført igjen. Vi gledet oss veldig til å få
arrangere byttesentralen etter 1 år uten pga
Covid-19, og arrangementet ble en suksess. 

Tusen takk til gruppa som arrangerte
byttesentralen, tusen takk til alle som stilte opp
på dugnad og var avgjørende for at vi fikk
gjennomført. 
Vi ses igjen neste år! 

GRATULERER TIL A-lag herrer!
Vi gratulerer Kløfta A-lag herrer med en
fin fin 3. plass i årets sesong i 4. divisjon! 
Vi gleder oss allerede til neste år og
forhåpentligvis full sesong. 

Foto: Trond Øverby

 TRENINGSØKT MED LSK KVINNER
Den 2. November kl 18:00 har vi gleden av å
invitere Kløfta ILs jenter født mellom 2008 og
2011 til trening med LSK kvinner! 
Det vil bli arrangert en 1,5 times treningsøkt
og utdeling av goodie bags med blant annet
drikkeflaske og ball.  

Arrangementet er gratis. 
For mer informasjon og påmelding sjekk ut
vår Facebook! 

 NOE AV DET SOM SKJEDDE I UKE 41 
I uke 41 var det mye aktivitet blant våre lag i
Kløfta IL, blant annet: 
• A-lag herrer fotball vant 4-1 i Bakkedalen og
sikret med det 3. plassen i serien. 

• A-lag damer håndball vant 27-11 borte mot
Ammerud. Neste kamp er 24.10 hjemme mot
Lillestrøm.  

• Rekrutt damer håndball vant 29-12 borte
mot Ammerud. Neste kamp er 31.10 borte
mot Årvoll i Årvoll flerbrukshall.  

• Kløfta White tigers basket vant med 13
poeng borte mot Skjetten. Neste kamp er
31.10 i Slorahallen. 
 
• A-lag herrer håndball tapte 46-21 i
Gjerdrum mot Kjelsås. Neste kamp er 25.10
borte mot Gøy i Linderud idrettshall.  

• J15 håndball vant 26-11 hjemme mot
Eidsvold. Neste kamp er 02.11 hjemme mot
Hauerseter. 

Følg med på våre nettsider og Facebook-sider
for info om når det er kamper.  


