
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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NYE DRAKTER I 2022! 
Vi kan endelig presentere
Kløfta ILs nye drakter fra 2022
sesongen. 

Stor takk til alle sponsorer og
samarbeidspartnere som er
med! 

I forbindelse med klubbens
100-års jubileum neste år blir
det splitter ny logo på
drakten.  

KLØFTA IL E-SPORT HAR ÅPNET!
Følg Kløfta IL E-sport på Facebook for
informasjon om når vi holder åpent. Se også våre
nettsider for booking etc. 
 https://www.kloftail.no/vare-idretter/e-sport/ 
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 Kløfta IL fotball søker trenere til G16 gruppen! 
Kløfta IL ønsker å jobbe frem egne ungdomsspillere til vårt A‐lag, og våre neste trenere
forventes å videreføre dette. G16‐stallen skal ha et tydelig KIL‐preg, og det forventes at et
stort antall av våre ungdomsspillere skal spille på senior nivå. Treneren vil samarbeide tett
med sportslig leder og klubbens andre ungdomstrenere. Trenerne blir også viktige
bidragsytere rundt sportsplan, spillerutviklingsprogram og øvrig utviklingsarbeid i klubben.

Kortfattet søknad med CV sendes til fotball@kloftail.no 
i PDF‐format. Søknadsfrist er snarest, og vi vil behandle 
søknader fortløpende.Har du spørsmål eller ønsker 
mer informasjon? 

Ta kontakt på epost fotball@kloftail.no eller 
telefon 90894780 for en hyggelig prat!

 TRENINGSØKT MED LSK KVINNER
 Hele 65 KIL jenter var tirsdag 2/11 samlet til 
felles trening i Bakkedalen! LSK kvinner stilte
med tre trenere, Emilie Woldvik, Malin Brenn
og Camilla Linberg. 
Våre jenter fikk en god økt, ledet av dyktige
trenere. Takk for en flott kveld! 

ÅRETS DUGNAD - KAFFEKOPPEN 2022
Kjøpes på klubbhuset mandag-fredag fra 
kl 08:00-16:00. Selges også i Kløftahallen
noen datoer. Følg med på Facebook for mer
info. 

 SAMARBEIDSAVTALE MED NEMUS
Vi ønsker å minne alle våre spillere på at vi

har 20% rabatt på behandlinger hos Nemus
Kløfta og Lillestrøm. De garanterer

konsultasjon samme dag på virkedager
innenfor normal arbeidstid eller innen 24

timer.
 

VI SØKER PERSONER TIL PLANLEGGING AV
100-ÅRS JUBILEUM!
Neste år fyller klubben 100 år, i den
forbindelse ønsker vi å arrangere en uke fyllt
med aktiviteter og diverse for alle i
idrettslaget og de som bor på Kløfta. 

Vi søker deg som har lyst til å bidra til dette. 
Send oss en e-post på
kommunikasjon@kloftail.no  


