
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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SPLITTER NY SPONSORVEGG 
 Vi er stolte over å kunne presentere vår nye
sponsorvegg. Sjekk så fin!  
Var du på 100-års jubileumsturneringen har du
kanskje allerede sett den. 

På sponsorveggen finner du våre draktsponsorer
og andre med langvarige avtaler.  

100-ÅRS JUBILEUMSTURNERINGEN BLE EN SUKSESS!  
 Turneringen 7-8 mai i Bakkedalen ble en super fin helg. Det var fint
vær, mange kjekke folk, en haug med hamburgere og generelt god
stemning. Vi håper dere koste dere like mye som oss!  
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BEACH- OG VOLLEYBALLBANEN ER SATT OPP 
Nå er beach- og volleyballbanen klar til bruk. Vi
oppfordrer alle som bruker banene og anlegget
generelt til å rydde opp etter seg. 

Håndballag i Kløfta IL som skal trene/spille
kamper på beachbanen har førsterett på banen i
treningstid/kamp. 

UTDELINGEN AV NYE DRAKTER HAR STARTET 
Vi er i gang med utdeling av nye drakter. Draktene
er skikkelig fine syns i hvert fall vi. 

Vi ønsker å takke våre flotte sponsorer og
samarbeidspartnere som ønsket å være med på ny
drakt: Odal Sparebank, Rema 1000, Sport 1 Kløfta,
Pizzabakeren, Megafun, YX 7 Eleven, Øvre
Romerike trafikkskole Kløfta, Backe og Bowling 1. 

E-SPORTEN SØKER FLERE FRIVILLIGE! 
 Har du interesse for gaming er dette stedet for deg! Vi ønsker å utvide åpningstidene våre og
med dette kommer et behov for flere folk!
Vi stiller ikke krav til at du må være der hver uke, men ser for oss en løsning hvor du kan holde
rommet åpent 2 timer annenhver uke!

Vi skal også leie ut rommet i sommer til Ullensaker kommune i uke 27 og da trenger vi 1-2 som
kan bistå kommunen med dette. Her er det snakk om mandag til fredag fra 10-15 og dette
engasjementet vil være betalt!

Kontakt oss enten på melding her eller på epost esport@kloftail.no hvis du ønsker mer
informasjon om å være frivillig og sommertilbudet fra Ullensaker kommune.


