12

O

N S D A G

11.

S

E P T E M B E R

2013

God trening: Ruben Benonisen og Tobias Ingebrigtsen fra Leknes FK, Mathias Larsen og Kjell Inge Nordheim fra Gravdal HK, Johnny Strømnes fra Lofoten sykkelklubb,
Inge Harald Olsen og Raymond Bakken fra Leknes skiklubb, Daniel Andreassen fra treningssenteret Trivsel, banksjef Jan Erik Sveum og "street work out"-instruktør Uldis Udris
demonstrerer øvelser i det nye treningsapparatet ved Lofothallen.
Alle foto: Karin P. Skarby

Får inn
penger
Leknes skiklubb har fått
over 200.000 kroner i
sponsormidler til nytt
aktivitetsanlegg ved
Lofothallen på Leknes.
AV K A R I N P. S K A R B Y
- Vi har brukt noen penger på et
anlegg som ikke er bare for én
spesiell idrett, men et tilbud alle
nyter godt av, sier banksjef Jan
Erik Sveum i Sparebank 1 NordNorge Leknes.
Sparebank 1 Nord-Norge har
gitt 60.000 i støtte til et "street
work out"-stativ som er plassert
som nærmeste nabo til
Lofothallen, skiløyper, fotballbane og den nye lek- og hoppbakken. Banken er den største
sponsoren for Borga aktivitetsanlegg, men sponsorlisten er
lang og inneholder også de to
andre bankene i kommunen,
Nordland fylkeskommune og
andre private sponsorer.
Ideen kommer fra Latvia og
Uldis Udris, som har flyttet til

Vestvågøy for å arbeide på
Lofotprodukt. Han har vært en
aktiv utøver hjemme i Latvia i
det som blir kalt for gatetrening.
Det er en styrketreningsform
som passer for dem som ikke
nødvendigvis har råd til å trene
innendørs på treningssenter.
"Street work out" er gratis og til
fri bruk for alle som ønsker i
Latvias parker, og nå også ved
Lofothallen på Leknes.
Da ideen ble lansert i Leknes
skiklubb, søkte leder Inge
Harald Olsen penger til et stativ
etter
Udris
tegninger.
Gymnastikkstativet er lagd på
Ballstad Slip.
- Dette er spennende og nytt,
sier Olsen.

Nytt tilbud
Borga aktivitetsanlegg har et
budsjett på 350.000 kroner, og
anlegget er finansiert med
212.000 kroner i direkte støtte og
sponsormidler. Også salg av
reklameplass på lysmastene i
anlegget og støtte fra innbyggerforeningen er kommet til på

finansieringsdelen.
Anlegget består av bakke,
hopp, gapahuk og nevnte stativ.
Det rapporteres om at A-laget
og minispillere i Leknes FK allerede har brukt anlegget i treningsøyemed, og at treningsivrige kjører intervalltrening i oppoverbakken.
- Og vi i skiklubben vil bruke
anlegget aktivt i våre treninger,
sier sportslig leder Raymond
Bakken i Leknes skiklubb.

Leknesløpet
Anlegget vil holde offisiell
åpning lørdag 21. september. I
denne anledning arrangeres
Leknesløpet.
- Det blir fem og ti kilometer
løp siden Lofoten maraton gikk
gaiken. Det blir en liten erstatning for folkene som liker konkurranse, sier Inge Harald Olsen.
Det blir løp med premieutdeling, kafé og demonstrering av
øvelser som kan utføres i treningsapparatet.
- Og vi satser på at sola
skinner, sier Olsen.

