
Nittedal ILs camper i uke 25    

Nittedal IL kan friste med fire tilbud i uke 25:  

• NIL-SOMMERCAMP  

• NIL FOTBALL AKADEMIET SOMMERSKOLE  

• NIL FRIIDRETT TRENINGSLEIR  

• NIL TENNIS SOMMERCAMP  

Det er i underkant tre måneder til første uka i sommerferien 2022.  

Nittedal IL planlegger sommercamper og legger herved ut påmelding.  

Se informasjon om de enkelte tilbudene her: 

 

 

NIL SOMMERCAMP 
NIL Sommercamp er tilbudet for de minste barna. Her vil det være fokus på allsidig aktivitet – hvor 

deltakerne skal bli kjent med klubbens idretter og andre morsomme aktiviteter. Innhold og endelig 

opplegg sendes ut til påmeldte deltakere i starten av juni.  

Hvem kan melde seg på: Barn som er født i 2015, 2014, 2013 og 2012.  

Hvor: Sentralidrettsanlegget og i nærmiljøet.  

Pris: 1500,- 

Tidspunkt: Mandag til fredag i uke 25 fra kl. 09.30 - 14.30. I tillegg tilbyr vi utvidet dag med barnepass 

fra da sommercampen avsluttes kl. 14.30 til kl. 16.00 for å hjelpe foreldre som sliter med å kunne 

hente barna kl. 14.30. Dette tilbys i påmeldingen nedenfor til alle campens dager, mandag til fredag 

for tilsammen 500,- ekstra.   

HUSK: Barna er ansvarlige for å ha med egen matpakke og drikke.  

Påmelding her: https://arrangement.spoortz.no/event/nilsommercamp2022  

Påmeldingsfrist: 25.mai  

Maks antall deltakere: 200. Etter 200 påmeldte blir det venteliste.  

Kontaktperson: Magnus Arnesen – Daglig Leder Nittedal IL. dagligleder@nittedalil.no – 954 81 708 
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NIL FOTBALL AKADEMIET SOMMERSKOLE  
Nittedal Fotball arrangerer en alternativ fotballskole enn den ordinære NIL Tine Fotballskole.  

Nittedal Fotball Akademi er et tilbud om ekstra trening til de spillerne som er over gjennomsnittet 

interessert i fotball, og har et sterkt ønske om å utvikle seg som fotballspiller. Akademiet 

differensierer derfor i to grupper etter ferdighetsnivå. 

Grunnet kunstgressprosjektet på 11-er banen og 7-er banen i uke 25 vil vi ikke kunne benytte denne 

banen. Banen arbeides med gjennom sommeren for å få klar til TINE Fotballskole i uke 32. I uke 25 har 

vi dermed begrenset banekapasitet ved at vi kun kan være på 9-er banen. Det betyr at vi i år kun kan 

tilby 24 plasser til NIL Fotball Akademiet Sommerskole til årskullene 2011 og 2010.  

Hvem kan melde seg på: Barn som er født i 2011 og 2010. 

Hvor: Sentralidrettsanlegget 9-er banen.  

Pris: 1500,- 

Tidspunkt: Mandag til fredag i uke 25 fra kl. 10.00 - 14.00.  

HUSK: Barna er ansvarlige for å ha med egen matpakke og drikke.  

Påmelding her: https://arrangement.spoortz.no/event/nilfotballsommerskole  

Påmeldingsfrist: 25. mai 

Maks antall deltakere: 24. Etter 24 påmeldte blir det venteliste.  

Kontaktperson: Sondre Midtskogen – NIL Fotball. sondre@nittedalil.no – 984 47 672 

 

NIL FRIIDRETTS TRENINGSLEIR  
Om du driver med friidrett, ski eller orientering, er denne treningsleiren perfekt for deg!  

Her blir det garantert aktivitet, gode treninger og god stemning. Vi legger opp til en til to økter per 

dag. Vi stiller med gode trenere, og tilpasser øktene etter behov. Vi tilbyr både sprint/tekniske 

treninger og mellomdistansetrening. Deler av dagene blir felles for alle, slik at vi ivaretar fellesskap og 

inkludering.  

En dag blir orientering for alle på Sørli. Det er mulighet for en eller to økter på rulleski, med trenere 

tilstede.  

Har du lyst på noen gode treningsdager i fellesskap i Nittedal? Bli med da!  

Hvem kan melde seg på: Barn og ungdom som er født i 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 og 2006. 

Pris: 1500,-.  

Tidspunkt: Mandag til fredag i uke 25 fra kl. 10.00 - 14.00.  

HUSK: Barna er ansvarlige for å ha med egen matpakke og drikke.  

Påmelding her: https://arrangement.spoortz.no/event/nilfriidrettstreningsleir  

Påmeldingsfrist: 25.mai  

Kontaktperson: Meike Hesselink – NIL Friidrett. meike@nittedalil.no – 981 30 312 
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NIL TENNIS SOMMERCAMP 
NIL Tennis og padel arrangerer sommercamp er for alle! Uansett om du har spilt før eller er 

nybegynner. Vi deler opp i grupper etter alder, nivå og hvem som kjenner hverandre fra før.  

Det blir mest tennis, noe padel, men også andre aktiviteter. Mye lek og morsomme øvelser. 

Hvem kan melde seg på: Barn og ungdom i alderen 7-16 år.   

Tidspunkt: Mandag til fredag i uke 25 fra kl. 09.00 - 15.00. Det er mulig med utvidet dag kl. 8-16.  

HUSK: Barna er ansvarlige for å ha med egen matpakke og drikke.  

Priser:  

1500,- (betalt årsavgift i tennisgruppa) 

1600,- (medlem av Nittedal IL) 

1800,- (ikke medlem)  

30% søskenrabatt.  

Utvidet dag koster 500,- ekstra.  

Påmelding på e-post: tennis@nittedalil.no  

Vi trenger navn og fødselsdato på deltager og navn og mobilnummer på foresatt.  

Kontakt oss på e-post ved spørsmål eller andre henvendelser: tennis@nittedalil.no  

Les mer: NIL Tennis og padel sommercamp 20.-24. juni | Nittedal IL   
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