APRIL 2022

N Y H E T S B R E V

LILY AKADEMI FOR JENTER
På søndag arrangerte vi første samling på Lily akademi for jenter! Det ble en utrolig fin søndag med
ca 100 jenter i alderen 6-14 år. Strålende sol, herlige jenter, flotte instruktører og god stemning.
Vi ønsker å takke Lily Country Club for flott samarbeid og muligheten til å skape dette for jenter på
Kløfta og omegn og ikke minst kunne gi et gratis lavterskel tilbud til jenter som ønsker å spille eller
prøve fotball, LSK Kvinner Rekrutt- Minibirdsa for lån av 4 supre instruktører, Kløfta A-LAG for flere
gode instruktører som gjorde dagen komplett og Ullensaker Idrettsråd for midler! Vi gleder oss
allerede til neste samling 29/05.
De som var med på samling på søndag er også meldt på samlingen 29/05.

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/vareidretter/tennis/tennis-booking/

NYTT STYRE FOR 2022/2023
Årsmøtet ble avholdt 31/03 og i den forbindelse konstituerte nytt styre seg 21/04-22. Takk til alle
som møtte opp.
Styret for 2022/2023 består av:
Styreleder/Økonomi: Lene Håkonsen - styreleder@kloftail.no / Tlf: 46 96 55 30
Nestleder: Amanda Hauge - nestleder@kloftail.no / kommunikasjon@kloftail.no / Tlf: 99 54 02 55
Leder for anlegg og utstyrsutvalg: Roar Hanche-Olsen - drift@kloftail.no / Tlf: 92 81 38 11
Dugnadsansvarlig / Arrangementansvarlig: Kjell Arne Christensen - dugnad@kloftail.no /
arrangement@kloftail.no /Tlf: 90 13 71 05
Fairplay og kvalitetsklubb: Tone Lise Balchen - fairplay@kloftail.no / Tlf: 92 23 03 03
It: Robert Barhaughøgda - itdrift@kloftail.no / Tlf: 45 24 72 71
Leder sportslig utvalg: Marcus Forsbacka - sportsligleder@kloftail.no / Tlf: 90 16 41 89

TENNISBANENE ER ENDELIG ÅPNE!

Materialforvalter Klubben: Rachid Elhajoui - materialforvalter@kloftail.no / Tlf: 91 74 45 53

Reservasjon av time skjer via Kløfta ILs
hjemmeside og tennisbooking. Gå inn

OPPRYKK FOR A-LAGET DAMER HÅNDBALL
GLEDER OSS TIL velg
KLØFTA
IL
på idretterVIi hovedmenyen,
tennis.
Vi gratulerer A-laget damer håndball med en fantastisk
100-ÅRS JUBILEUMS
sesong og opprykk til 3. divisjon kommende sesong!
TURNERING 7-8 MAI

Mer info finner du på våre nettsider.

Vi gleder oss til å følge dere videre!

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

Kløfta IL inviterer til Kløfta IL
100 års jubileums turnering.

idretter/tennis/tennis-booking/

Fotballfest i vårt flotte anlegg i
Bakkedalen. Vi gleder oss til å
ta i mot alle lagene neste helg!
Vi håper å se deg i Bakkedalen.

VI MINNER OM OPPSTART FOTBALL FOR 1 KLASSINGER
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.

TENNISBANENE ÅPNET
Tennisbanene i Bakkedalen er
åpnet. Det mangler litt jobb
med underlaget, men vi håper
det er på plass veldig snart.
Minner om booking av baner:
https://www.kloftail.no/vareidretter/tennis/tennis-booking/

