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

Viktig informasjon: Det er i underkant tre måneder til første uka i sommerferien 2021. Nittedal IL
planlegger og håper vi får gjennomføre sommercamper – og legger herved ut påmelding.
Men vi kan dessverre ikke love noe. VI må hele tiden forholde oss til smittevern og reglene vi får fra
den norske stat. Dermed kan det bli endringer – og det kan jo hende at vi ikke får lov til å arrangere
våre planlagte arrangementer i det hele tatt.
Men vi starter påmeldingen nå. Det er vanskelig å sette en grense. Skulle det vise seg at vi får beskjed
om at det kun kan være 50 deltagere (gitt eksempel) med på et arrangement, vil de 50 som meldte
seg på først få plassen. Blir campene avlyst, blir penger selvsagt betalt tilbake.
Vi holder dere oppdatert.
Les mer om klubbens tilbud her:

NIL-SOMMERCAMP
NIL-sommercamp er for barn født i 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 og 2008.
Hvor: Sentralidrettsanlegget og i nærmiljøet.
Mandag til fredag i uke 25 fra kl.10-14. Dessverre tilbyr vi IKKE utvidet dag. Barna er ansvarlige for å
ha med egen matpakke og drikke.
Pris: 1500,Påmelding her: https://www.deltager.no/event/nil-sommercamp_2021_21062021
Påmeldingsfrist: 28.mai
NIL-Sommercamp skal være en allsidig camp – hvor deltakerne skal bli kjent med klubbens idretter
og andre morsomme aktiviteter. Innhold og endelig opplegg sendes ut i starten av juni.
Kontaktperson: Jørgen Klem, Daglig leder Nittedal IL, jorgen@nittedalil.no , 97656636

NIL FOTBALL AKADEMIET SOMMERSKOLE
Nittedal Fotball arrangerer i år 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.
Mandag til fredag i uke 25 fra kl.10-14 tilbyr vi fotballskole for kullene 2009, 2010 og 2011. Fotballakademiets Sommerskole vil bestå av to økter per dag, med lunch-pause mellom øktene. Deltakerne
er ansvarlige for å ha med egen matpakke og drikke.
Pris: 1500,-.
Påmeldingsfrist: 28.mai
Påmelding her: https://www.deltager.no/event/akademiet_sommerskole_2021
2011-kullet vil få muligheten til å melde seg på det løpende Akademiet januar 2021.
Akademiet differensierer grupper etter ferdighetsnivå.
Kontaktperson: Sondre Midtskogen, NIL Fotball, sondre1992@hotmail.com , 98447672

NIL FRIIDRETTS TRENINGSLEIR
Er du født i 2010-2006, driver du med friidrett ski eller orientering, er denne treningsleiren perfekt
for deg! Her blir det garantert aktivitet, gode treninger og god stemning. Tid: Mandag til fredag fra
kl.10-14.
Vi legger opp til en eller to økter per dag. Vi stiller med gode trenere, og kan tilpasse øktene etter
behov. Vi tilbyr både sprint/tekniske treninger og mellomdistansetrening og kan dersom ønske tilpasse deler av øktene etter behov. Deler av dagene blir felles for alle, slik at vi ivareta 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 fine treningsdager i fellesskap i Nittedal? Bli med da! Deltakerne er
ansvarlige for å ha med egen matpakke og drikke.
Pris: 1500,-.
Påmeldingsfrist: 28.mai
Påmelding her: https://www.deltager.no/event/friidrett_sommerskole2021
Kontaktperson: Meike Hesselink, NIL Friidrett, meike@nittedal-friidrett.no , 98130312

NIL TENNIS SOMMERCAMP
NIL Tennis arrangerer camp for barn mellom 7-15 år i uke 25 (21.-25. juni). Alle dager kl. 9-15 (mulig
med utvidet dag kl.8-16)
Pris: 1500,- (medlem) 1800,- (ikke medlem). 40% søskenrabatt.
Utvidet dag koster 500,- ekstra. (betinger at minst fem ønsker dette tilbudet)
Påmelding på mail: tennis@nittedalil.no .Vi trenger navn og fødselsdato på deltager og navn og
mobilnr på foresatt.
NIL Tennis 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 men også
andre aktiviteter.
Kontakt oss på mail ved spørsmål: tennis@nittedalil.no
I 2020 deltok nærmere 70 barn på NIL Tennis sommercamp 2020
Vi setter en grense på 40 barn i år. Pr. 26. mars har vi 13 påmeldte.

