FEBRUAR 2022

N Y H E T S B R E V

ÅRSMØTE 2022
Innkalling til årsmøte for Kløfta IL. Årsmøtet avholdes torsdag
31. mars kl.ER
19.00
på Kløfta
TENNISBANENE
ENDELIG
ÅPNE!
klubbhus/Teams avhengig av smittesituasjon. Saker som
et medlemav
ønsker
på årsmøtet,
Reservasjon
timebehandlet
skjer via Kløfta
ILs
må sendes styret senest 17 mars. til kil@kloftail.no. Fullstendig
sakliste
med alle saksdokumenter
hjemmeside
og tennisbooking.
Gå inn
vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke på
føridretter
årsmøteti hovedmenyen,
på www.kloftail.no.
For
å ha
velg tennis.
stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Kløfta IL i minst én måned, fylle
minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til
Mer info finner du på våre nettsider.
klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

https://www.kloftail.no/vare-

idretter/tennis/tennis-booking/

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., Kløfta
ILs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kontakt oss på kil@kloftail.no eller daglig leder Steffen
Nystrøm på tlf. 40451755.
WORKSHOP 100-ÅRS JUBILEUM
WORKSHOP 08/03/22! Kløfta IL fyller 100 år i år og i den
forbindelse trenger vi din hjelp! Vi ønsker å lage en flott
feiring for alle her på Kløfta. Åpen workshop for de som
ønsker å bidra 08/03 fra kl 18-21 på klubbhuset. Har
man tips eller annet som vi bør få med oss kan man
også sende en mail til kommunikasjon@kloftail.no. Vi
håper å se så mange som mulig og at vi kan feire 100årsdagen på best mulig måte.

BYTTESENTRALEN APRIL 2022
Årets første byttesentralen nærmer seg
med stormskritt. Hold av 22-23 april!
Mer info kommer.

OPPSTART FOTBALL FOR 1 KLASSINGER
Tirsdag og torsdag, 19. og 21. april er vi i gang med fotball for de yngste i Kløfta IL.
Øktene for 5- og 6-åringene vil gå på tirsdager og torsdager kl.1700-1800, fra 19. april til 16 juni, før
sommeren. Oppstart på høsten blir uke 34, da med trening 1 gang pr uke.
Sted Miljøbanen, Bakkedalen.
Påmeldingsavgift er kr 1200,-. Dette inkluderer medlemskontingent for 2022, treningsavgift for
både håndball(for de som ønsker å starte med håndball til høsten) og fotball frem til 31 des. 2022.
For mer informasjon: kloftail.no under nyheter.

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

TENNISBANENE
VI INVITERER TIL KLØFTA IL 100-ÅRS JUBILEUMS TURNERING
7-8 MAI ER ENDELIG ÅPNE!
Reservasjon
timeflotte
skjeranlegg
via Kløfta
ILs
Kløfta IL inviterer til Kløfta IL 100 års jubileums turnering.
Fotballfestavi vårt
i
hjemmeside
ogmer!
tennisbooking. Gå inn
Bakkedalen. Lekepark, 4 kunstgressbaner, tuftepark, løpebane
og mye
Turneringen er for jenter/gutter 6-12 år. Alle lag er garantert
3 kamper
på samme dag,
på idretter
i hovedmenyen,
velg tennis.
komprimerer kamper så godt vi kan. For mer informasjon se vår nettside under nyheter.

Mer info finner du på våre nettsider.
https://www.kloftail.no/vareidretter/tennis/tennis-booking/

NYOPPSTARTET BASKETLAG FOR GUTTER FØDT 08/09
Treningstid på fredager kl 18:00 – 19:30 I gymsalen på
Vesong.
Vi har som mål å bli mange nok faste spillere til å kunne

E-SPORTEN ER I GANG!
E-sporten har begynt med jevnlige
treninger. Følg med på deres Facebook
og Instagram for fortløpende

melde oss på cuper og muligens serie til høsten.

informasjon om treningstider,
turneringer etc. @Kløfta IL E-sport

Kontaktperson: LinnWestergaard
E-post: Linnws@hotmail.com
Tlf: 46887143

