
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/

VINTERFERIETILBUD UKE 8
Mandag 20/02 - torsdag 23/02 fra kl 10:00-14:00, aldersgrense 7-12 år. Gratis, ingen påmelding
nødvendig. 

BAKKEDALEN AKTIVITETS- OG IDRETTSPARK:
Fotball, håndball, basket, innebandy og andre leker både ute og inne. Oppmøte ved kiosken inne i
Kløftahallen. Drikke og lunsj må medbringes. Det serveres gratis frukt hver dag og på torsdag er det
også gratis mat. 

KLØFTA IL E-SPORT: 
Du trenger ikke ta med eget utstyr, det har vi. Drikke og lunsj må medbringes. Fint med
innesko/tøfler. Adresse: Holmsmoen 12, Kløfta klubbhus

PROBLEMER MED UNDERVARME 
PÅ BANENE I BAKKEDALEN
Kommunen sliter stadig med
undervarmen på hovedbanen og
delvis på 7'er banen. Vi jobber med
kommunen for å finne en løsning på
dette. Vi ser på andre løsninger inntil
videre. 

SAMARBEIDSAVTALE MED ROMERIKE RAVENS
Vi er stolte over å kunne fortelle at vi i forrige uke
signerte en samarbeidsavtale med Romerike Ravens.
Dette er en spennende avtale for håndballgruppa og vi
gleder oss til å følge reisen. Mer informasjon kommer
på våre nettsider. 

N Y H E T S B R E V

J A N U A R  2 0 2 3

VIL DU SITTE I HOVEDSTYRET? 
Kløfta ILs valgkomité er på jakt etter nye styremedlemmer for 
neste periode. Vi søker personer med stort engasjement og et
ønske om å bidra for klubben uansett erfaring og kompetanse. 
Har du lyst å påvirke og bygge en klubb i stor vekst eller har 
du forslag til en som kunne passe perfekt i denne rollen?

Ta kontakt med:  Joachim: 41612344

SAMARBEIDSPARTNER LILY COUNTRY CLUB
Lily Country Club ligger i landlige omgivelser ikke langt unna vårt eget klubbhus. 
Kløfta IL medlemmer får 10% rabatt ved booking av rom/frokost ved bruk av koden:
ILKLOFTA . Book via deres nettsider: https://lilycountryclub.no/  - ANBEFALES! 

https://lilycountryclub.no/

