Våren 2016

Våre samarbeidspartnere:

Priser

KLEIVE IDRETTSLAG INFORMERER

Priser (årskort):
Trimrom kr. 2200,- (Student kr. 1350,-)
Step kr. 1100,-.
Spinning kr. 1100,-.
Halvår trimrom kr. 1300,-. (Student 700,-).
Drop-in kr. 50,-.
Dersom du kjøper årskort på trimrom eller en aktivitet koster øvrige
aktiviteter kr. 550,- (eks. Spinning + Step = 1650,-).
Makspris per familie kr. 4500,-.
Årskort kjøpes hos Joker Kleive eller betales til kontonr. 9650. 46.56109.
Merk betalingen med aktiviteten(e) du betaler for og navnet ditt.

Leder

Einar Nakken

Mob: 900 65 517

Nestleder

Håvard Berge

Mob: 915 71 757

Kasserer

Hallvor Asphol

Mob: 911 26 139

Sekretær

May Britt S. Solheim

Mob: 979 60 445

Styremedlem

Gerd Marit Alseth

Mob: 979 76 081

Styremedlem

Christina Ness Amundsgård

Mob: 412 59 749

Styremedlem

Helene Grendsen Dyrli

Mob: 482 81 596

Varamedlem

Torgeir Sekkeseter

Mob: 938 33 264

Kleive IL har som formål å legge til rette for mest mulig
aktivitet for flest mulig. Her kan du lese om det vi har planlagt
så langt for 2016. Vi tar gjerne imot forslag og innspill på nye
aktiviteter fremover.

Gå gjerne inn på www.kleive-il.no og på www.facebook.com/KleiveIL.
Vi setter pris på dine innspill og tilbakemeldinger.

Medlemskontingent betales inn til kontonr. 9650.46.56109 .
Hovedmedlem kr. 100,-. Barn/støttemedlem kr. 50,-. Husk å påføre navn og
fødselsår ved betaling.
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«Bakkelssøndag» og skøyteaktivitet

Spinning

Søndag 10. januar kl. 12 inviterer Kleivvatnets Venner til «Bakkelssøndag»
ved Kleivvatnet. Det blir salg av «bakkels» (vafler) og kaffe.

Kleive IL tilbyr spinning 3 dager i uka. Nærmere informasjon om tidspunkt
for de forskjellige gruppene fås på hjemmesiden eller ved å kontakte
Håvard Berge på mob: 915 71 757.

Siden det er meget gode skøyteforhold på Kleivvatnet vil Kleive IL legge til
rette for aktiviteter på isen. Ta med skøyter, hjelm og gjerne også
hockeykøller.

Barneidrett
Vi har denne høsten samarbeidet med IL Hjelset Fram om idrettsskole/
allidrett. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger på hvordan dere syns dette
har fungert på kleive-il@gmail.com.

Step
Vi tilbyr steptrening på treningsrommet på baksiden av Kleivehallen.
Påmelding ukentlig på Facebookgruppen Step Kleive. Se hjemmesiden for
mer informasjon. Spørsmål besvares av Håvard Berge mob: 915 71 757.

Trimrom

IL Hjelset Fram har også et vårtilbud til barna som våre barn gjerne kan
delta på. Mer informasjon finner dere på Facebookgruppen IL Hjelset Fram,
Barneidretten.

Kleive Ils godt utstyrte trimrom ligger på baksiden av Kleivehallen. Rommet
åpnes hver dag kl. 07.00 og stenges kl. 23.00. Kort kjøpes hos Joker Kleive.
Spørsmål besvares av Håvard Berge på mob: 915 71 757.

Skitrimmen

Årsmøte

Skitrimmen er mandager fra kl. 18.00—20.00 i lysløypa (oppstart mandag 11.
januar). Det koster kr. 10,- for både voksne og barn (saft inkludert). Denne
sesongen tar vi i bruk Trailklubben sine nye lokaler i lysløypa. Vi møtes der
uansett snø eller ikke. Ved lite snø går vi fottur i lysløypa eller på gangveien.
Vi avslutter lysløypetrimmen 14. mars med premieutdeling og sosialt samvær
i lysløypa. Lysløypa kan benyttes av alle når som helst. Lysbryter i skapet på
stolpe nr. 4. Husk å slå av lyset!

Nye og gamle medlemmer er velkommen til årsmøte tirsdag 15. mars kl. 19.

Klubbrenn
Det blir arrangert klubbrenn søndag 6. mars på Kleivvatnet. Vi vil informere
om nærmere tidspunkt på hjemmesiden og på plakater. Her oppfordrer vi
barn og voksne i alle aldre til å delta.

Postkassetrimmen
Turmålene denne sesongen er Løkan, Trettaneset, Skytterbanen og Langlia
(like ved skiløypa fra Kleivsetra til Grøndalen). Det trekkes ett navn fra
hver postkasse som får utdelt en premie på avslutning av skitrimmen 14.
mars.

Familieskitur palmesøndag
Søndag 20. mars blir det familietur. Vi prøver igjen med tur fra
Fursetfjellet til Kleivvatnet via Silsetvatnet. Buss med avgang fra Brødrene
Midthaug AS. Nærmere annonsering på hjemmesiden, Facbook og plakat på
Joker. De som vil ha en kortere tur kan gå opp til Kleivvatnet så møtes alle
der.

Oppkjøring av skispor
Takk til Otto Midthaug og Tore Midthaug som kjører opp skispor, og takk til
alle som betalte inn et økonomisk bidrag sist vinter. Vi oppfordrer alle til å
gi et nytt bidrag til denne sesongen. Hver enkelt bidrar etter eget ønske,
for eksempel med kr. 300-. Beløpet settes inn på Kleive ILs konto
9650.46.56109. Merk betalingen ”Skispor”.
I løpet av kort tid skal informasjon om når det er kjørt spor være
tilgjengelig på skisporet.no. Vi håper dette vil føre til at enda flere
benytter de flotte skiløypene.

