
NIL-Klubb2 2017-18                     

Tøffere fritidsaktiviteter for barn i 5.-7.klasse. 

NIL-Klubb2 er en aktivitetsklubb etter skoletid i regi av Nittedal Idrettslag. 
NIL-Klubb2 er en videreføring av NIL-Klubb1, hvor aktivitetene blir litt mer 
utfordrende og spennende, samtidig som det sosiale er i fokus. Barna får 
mer ansvar for felles forberedelser til både aktivitet og matlaging, samtidig 
får barna tillitt slik at litt mer litt mer krevende, litt tøffere og litt 
morsommere økter kan bli gjennomføres.  

Tirsdager tilbyr NIL-Klubb2 variert aktivitet for Sørli skole og på torsdager 
for Rotnes skole.  I tillegg tilbys fotballaktivitet på onsdager, felles for begge 
skoler. https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/telenor-xtra 

I hovedsak planlegges all aktivitet utendørs, uavhengig av vær og årstider. 
Men vi har også tilgang til Rotneshallen. 

Det har vært mye moro i løpet av inneværende skoleår med bl.a. 
juvvandring og badeturer, skiturer og aking, toppturer og sykkeltur, “paint-
ball”, gapahuk bygging, utendørs matlaging og orientering med krevende 
samarbeidsoppgaver. Likevel det er nok turer til Rush, Varingskollen og 
klatrepark som er tøffest! 

Barna møtes på skolen av voksne fra NIL-Klubb2 etter skoletid og følges til 
dagens base. NIL-Klubb2 avsluttes normalt ca kl 16.00. Enkelte aktiviteter 
krever mer tid. De aktuelle dagene med sen avslutning gis beskjed om god 
tid i forkant. 

Det serveres et måltid i løpet av dagen, samt frukt ved avslutning av dagen. 

 

  

   
 

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/telenor-xtra


                                                                                 
Praktisk informasjon:  

Månedspris for en dag pr uke er kr. 850,-. Pris for to dager pr uke er kr. 
1500,- pr mnd.  

Tid: fra skoleslutt til ca kl 16:00.  Vi tillater oss å strekke tiden ut ved 
spesielle aktiviteter(Rush, klatrepark o.l.)  

Det forventes at barna er glade i å være ute på tur, og at de har utstyr 
tilpasset aktivitet og vær.  

NIL-Klubb2 følger skoleruta og vil være stengt på helligdager og i 
skoleferier.  

Alle barna må være medlem av Nittedal IL pga forsikringsdekning (kr. 330,- 
pr år).  

Ved spørsmål ta kontakt med daglig leder Bente Skari,                                
Mail: bente@nil-klubben.no Mobil: 954 79 451                                         
Søknad til NIL-Klubb2, gå inn på Nittedal Idrettslags hjemmeside;  

http://www.nittedalil.no/nil-klubb2/ Søknad om plass til NIL-Klubb2 2017-
2018 

Søknadsfrist fredag 2.juni 2017.  

NB! Begrenset antall plasser. Ved stor påmelding blir plasser tildelt etter 
følgende prioritering: Yngste klassetrinn først. Hvis ikke alle søkere på 
trinnet får plass, blir det loddtrekning, med ønske om like mange jenter 
som gutter.  Justeringer av tidspunkt kan forekomme hvis endringer i 
timeplanene på skolene.  

Vi gleder oss til mye GØY! 

    


