
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/

VI SØKER FLERE STYREMEDLEMMER 
Det nærmer seg årsmøtet for 2022 og
vi søker i den sammenheng etter flere
styremedlemmer til Kløfta IL. Har du
lyst til å bidra i klubben eller vet om
den perfekte kandidaten? 
Er du opptatt av et godt tilbud for
barn og unge og brenner for idretten?
Da har vi lyst til å høre fra deg!  
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GODT NYTT ÅR!  
Vi håper alle har fått en fin start på 2022 selv om
det har vært litt restriksjoner på ulike arenaer.
Heldgvis er nå alle i gang med normal trening og
kampaktivitet, med unntak av de over 20 år som
driver med idrett innendørs. Vi håper at alle
veldig snart kan være i gang som normalt og at
de som er halvveis i sesongene sine får fullført
disse.  

 VIL DU PRØVE EN AV VÅRE IDRETTER? 
Kløfta IL går inn i 2022 med rekordmange
idretter i idrettslaget. Vi syns det er stor stas at
vi nå kan tilby noe for enhver og forhåpentligvis
favne om flere på Kløfta. 

Ønsker du å prøve deg på en trening eller har
spørsmål om idrettene?
Ta kontakt med idrettene på e- post eller
Facebook: 

E-sport: esport@kloftail.no / Kløfta IL E-Sport
Håndball: håndball@kloftail.no / Kløfta IL Håndball
Bordtennis: bordtennis@kloftail.no / Kløfta IL Bordtennis  
Fotball: fotball@kloftail.no /Kløfta IL Fotball 
Basket: basket@kloftail.no 
 Sykkel: sykkel@kloftail.no / Kløfta IL Sykkel 
Innebandy: innebandy@kloftail.no 
Tennis: kil@kloftail.no / Kløfta IL 
Trimgruppa: kil@kloftail.no / Kløfta IL 

Du trenger ikke ha noen spesiell bakgrunn eller
kompetanse. Det viktigste er at du er engasjert
og har lyst til å bidra.

På valg i år er følgende verv: 
• Styreleder - 1 år 
• Sportslig leder - 2 år 
• IT ansvarlig - 2 år  
• Arrangementsansvarlig - 2 år 
• Vara x 2 - 1 år  

Lurer du på hva de ulike vervene innebærer eller
rett og slett har lyst til å melde din interesse? 

Da kan du ta kontakt med valgkomiteen ved
Anne-Stine Roksvaag på tlf: 47 61 33 44 eller      
 e-post: asr1610@gmail.com  

Organisasjonsplan og kart ligger på våre
nettsider: https://www.kloftail.no/om-klofta-
il/organisasjonskart/
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100-ÅRS JUBILEUM 23/09-2022 

Vi fyller 100 år i år og det gleder vi oss skikkelig mye til! Vi håper å kunne markere
jubileumet gjennom hele 2022 med diverse aktiviteter. 

Allerede nå kan du få vår splitter nye logo på alt av klubbtøy hos Sport1 på
Romerikssenteret.  

i forbindelse med jubileet ønsker vi å arrangere en form for jubileumsuke i uke
38. Her trenger vi deres hjelp! Det var planlagt en workshop 18/01, men denne
ble utsatt på grunn av Covid-19 restriksjoner, her vil vi sette ny dato om ikke
lenge. Følg med på vår Facebook for nærmere informasjon. 

Har du lyst til å bidra eller vet om noe vi bør gjøre i jubileumsåret vårt eller har en
god Kløfta IL historie vil vi veldig gjerne høre fra deg: 
e-post: kommunikasjon@kloftail.no  


