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I regi av Nittedal IL møtes vi til NIL-klubb 2 etter skoletid tirsdag 
(Sørli skole) og torsdag (Rotnes skole), og/eller til FFO 
(Fotballfritidsordning - Telenor X-tra) på onsdager. 

I NIL-klubb 2 legger vi vekt på utfordrende og spennende 
aktiviteter med fokus på det sosiale.  

NIL-KLUBB 2
KULE FRITIDSAKTIVITETER  
FOR BARN I 5. - 7. KLASSE
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Aktivitetene i NIL-klubb 2 foregår hovedsakelig ute, uavhengig av vær, 
men vi har også tilgang til Rotneshallen, svømmehall og tennishall.  

FFO holder til på kunstgresset eller i Rotneshallen.  
https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/telenor-xtra/   

2015/16 har vi vært på sykkelturer, skiturer og turer i skogen med 
innlagte aktiviteter.  Tempo og lengde på turene varieres litt innen 
gruppa, men spising og aktiviteter er alltid felles. 

For de mest hardbarkede NIL-klubb2-ere er det fast isbading i 
Bestemorkulpen på Sørli første uke i desember. I år lå det is på 
vannet… 

Foruten dette har vi hatt førstehjelpskurs med Røde kors, vi har lekt 
som i «gamle dager», med slåball, spikking og skyting på blink med 
selvlaget  pil og bue, vi har 
gått på skøyter, stått på ski i 
Varingskollen og reiser som 
en avslutning på året til 
Bånkall klatrepark. 

Og - sist, men ikke minst - vi 
hadde besøk ved bålet av 
Kronprinsparet ! 

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

Det tilbys 30 plasser på hver av skolene til NIL-klubb 2, samt 60 plasser til 
FFO. Det forutsettes ikke å delta på NIL-klubb 2 for å være med på FFO. 

Det er forventet at barna liker å være på tur, og at de har klær og utstyr 
tilpasset vær og aktiviteter. 

Barna på Sørli skole har base på Skistua, mens barna på Rotnes skole har 
base på NIL-huset. FFO holder til på kunstgressbanen eller i Rotneshallen. 

Barna møtes av voksne ledere fra NIL-Klubb 2 etter skoletid og følges til 
basen. NIL-Klubb 2 avsluttes senest kl. 16.30 dersom ikke særskilt beskjed er 
gitt om annet.  Det serveres enkel mat ved oppmøte og frukt ved avslutning 
av dagen. 

NIL-Klubb 2 følger skoleruta og vil være stengt i ferier og helligdager. 

Priser 

1 dag per uke  kr   800,- per måned 
2 dager per uke  kr 1400,- per måned 

Barna må i tillegg være medlem i NIL pga forsikring (kr 315,- per år). 

Søknad 

Se Nittedal ILs hjemmeside: http://nittedalil.no/nil-klubb2  

Søknadsfrist: fredag 10. juni 2016 

NB! Antallet plasser er begrenset. Ved stor påmelding vil plasser bli tildelt 
etter følgende prioritering: Yngste klassetrinn først. Hvis ikke alle søkere får 
plass blir det loddtrekning med ønske om like mange jenter og gutter 

Ved spørsmål, kontakt daglig leder Bente Skari.  
mail: bente@nil-klubben.no eller telefon: 95479451

http://nittedalil.no/nil-klubb2
mailto:bente@nil-klubben.no

