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Plutselig er vi på full fart inn i høsten, en travel tid for idrettslag generelt og
for Blest spesielt. Turn- og håndballsesongen starter i disse dager, skisesongen
nærmer seg og fotballsesongen går inn i den avgjørende sluttfasen. Parallelt med
dette har vi i Blestfamilien denne høsten tatt på oss en ikke ubetydelig
dugnadsoppgave, nemlig Lofoten Countryfestival. Mer om dét senere.

Etter en rolig sommer i Blesthallen har vi
fått lakkert parketten slik at den ser god
som ny ut. I tillegg har vi også huset rundt
130 gardister i forbindelse med Arctic Race
of Norway. Morsomt at hallen blir brukt og
lagt merke til. Samtidig vil de som benytter
seg av lysløypa se at der foregår et større
byggeprosjekt, nemlig byggingen av nye
Borg Vikingebarnehage. Et prosjekt vi i
Blest ser som svært positivt for nærmiljøet,
og her har vi hatt god dialog med utbygger
i forhold til å dra fordeler av hverandres
tilstedeværelse.
Håndballsesongen i anmarsj
Like sikkert høsttegn som at bladene
visner på trærne er det at håndballspillerne igjen stiller til trening, med
påfølgende klisterblemmer, støl
muskulatur og mye konkurranseglede.

Team Lofoten har allerede kastet
sesongen i gang med kvalik til nasjonal
Bringserie i Lillestrøm. Et lag bestående av
elleve Blestjenter. Mot sterke samspilte lag
sørfra vant jentene en kamp, og tapte to,
dermed ble de nummer tre i gruppa på fire
lag og får derfor en ny mulighet til å
kvalifisere seg senere i høst. En meget sterk
prestasjon med tanke på at nivået her er
flere steg opp fra den daglige konkurransehverdagen i Nord-Norge, og det faktum
at laget består av spillere fra to ulike lag
i Lofoten: Blest og Svolvær. Ellers er også
herrelaget og de aldersbestemte lagene i
gang med treningene sine, før kampene tar
til i månedsskiftet september/oktober.

Alle treningene foregår i Blesthallen. For de som vil være med å ha det gøy er det 		
bare å ta kontakt eller møte opp i hallen til rett treningstid.
For G12 har vi samarbeidslag med Gravdal. Ta kontakt med håndballstyret for info,
Håvar Eliassen 41542091.
Følg med på min handball for kampinfo
Rema 1000 håndballskole
Nytt av året er det at håndballgruppa skal
arrangere Rema 1000 håndballskole denne
høsten, et fantastisk tilbud for barn
i alderen 6-12 år. Håndballskolen vil foregå
i høstferien mandag 07.10.19 til
onsdag 09.10.19.
Innbydelse fra håndballgruppa:
Hei! IL Blest har gleden av å invitere
ALLE 6-12 åringer til å bli med på
handballmorro i høstferien!
Dette er et arrangement for de som kan spille handball, de som ønsker å lære å spille
håndball og for dem som ønsker å delta på noe sosialt i høstferien (mandag, tirsdag og onsdag). Det koster 500kr å være med på dette, men her får deltakeren handball, drikkeflaske,
t-skjorte og mat hver dag!
For ytterligere informasjon se håndballforbundets eget skriv lengst bak i nyhetsbrevet.

Turnerne kommer også etter
Et nytt turnår står for døra, og vi i turngruppa ønsker alle gamle og nye turnere hjertelig
velkomne tilbake. Vi begynner etter hvert å bli
en del aktive, og velger å fortsette med aldersdelte partier. Yngste partiet kaller vi for «mini»
og er for 1 til 3 klasse (6-8 år), mellomste partiet heter «midi» og er fra 4 til 7 klasse (8-12 år),
også har vi det eldste partiet som heter «maxi
13+» som går fra 8. klasse og oppover.
Når det gjelder trenersituasjon for
turnsesongen vi nå går inn i, har vi litt
utfordringer i skrivende stund. Dette gjelder
for de to minste partiene. Der
mangler vi pr i dag trenere, men mulig vi får en
på plass etter skolenes høstferie. Denne vil i
så fall ha treneransvar for «midi»-partiet, og vil
kunne være fast
trener frem til påsken 20.
Skulle det vise seg at vi ikke får fast trener på
det minste partiet, blir vi i turnstyret å rotere
på å trene partiet frem til jul. Men vi håper jo
selvsagt på at vi skal klare å appellere til noen
greie turnforeldre som kunne tenke seg å ta på
seg et
treneransvar.
Ellers så har det vært to store samlinger i
løpet av sommeren som var. Den første var
barnekretsturnstevnet på Andenes i mai, og
Blest stilte med 6 kjempeflinke turnere fra mini
og midi partiet. Også var det
ungdomskretsturnstevne i juni på Mo der nesten alle fra Maxi 13+ var med.
Når det gjelder kommende
arrangementer, tør vi foreløpig ikke
å planlegge noe for Mini og Midi på grunn
av trenersituasjonem, men for Maxi 13+ er
øvingen allerede i full gang da de skal delta
på «Gym for Life» stevnet i Sandefjord nå til
høsten
Nye samarbeidsavtaler
Denne høsten har vi i Blest også inngått et par
nye samarbeidsavtaler. Den første er for så

vidt ei videreføring av en tidligere avtale vi har
hatt med Rema 1000, men den kan sies å være
ei solid oppgradering. Vi ser med dette frem til
tre nye år sammen med Rema 1000 på Leknes,
og kickstarter samarbeidet med nevnte håndballskole i høstferien.
Den andre er et samarbeid vi har inngått med
Lofot-Tidende som skal hjelpe oss med annonsering og synliggjøring av Blests aktiviteter.
Denne avtalen strekker seg også over de tre
neste årene, og vi ser frem til et godt samarbeid.

Lofoten Countryfestival –
årets største dugnad
Førstkommende helg 5.-8. oktober går årets
største dugnad av stabelen. Lofoten Countryfestival har Blestfamilien vært en del av noen
år nå, da som innleid arbeidskraft i forbindelse
med vakthold. Det som er nytt av året er at vi
nå har overtatt hele festivalen. Komiteen som
står for planlegging og koordinering av festivalen består av Reidar Samuelsen (leder), Roger
Jensen (økonomiansvarlig), Jan Ottar Olufsen
(PR/Media), Ola Eliassen (ansvarlig for
vakthold), Ane Nordstrand (artist- og logistikkansvarlig) og Ida Bjerkli (ansvarlig for kjøkken/
bar). Komiteen har allerede lagt ned utallige
timer i planlegging og forberedelser, og det er
ikke rent lite som skal planlegges.
Festivalen består av ikke mindre enn sju ulike
arrangementer. Onsdag tjuvstarter vi med
barnetog i Leknes, hvor barnehagene på øya
er invitert. Toget ender opp i Meieriet
kultursenter hvor det blir sang og musikk med
Vidar Lothe og bespisning sponset av Lofoten.
Dette blir gøy for barna! Videre er det
konserter i teltet både torsdag kveld og fredag
kveld. Teltet er som vanlig slått opp ved siden
av Lille Milano på Leknes. Vi har også satt opp
formiddagskonsert med Charlie Rackstead and
the Sticklesbergen Ramblers på lørdag.
Hovedarrangementene vil som vanlig finne
sted i Lofothallen, men nytt av året er det at vi
kjører konserter i hallen både fredag og lørd-

ag, og her har billettsalget så langt vært meget
positivt. Headlinere i år er Vassendgutane på
fredag og Bellamy Brothers på lørdag. I tillegg
blir det også kirkekonsert «hjemme» i Borge på
søndag, samt camping på festivalområdet som
skal driftes gjennom hele helga. Det er totalt
elleve ulike band som skal transporteres, innlosjeres og mates, og sannsynligvis så mange
som 2-3000 festivaldeltakere fra fjern og nær
som skal tas vare på.
For å få denne kabalen til å gå opp er vi helt
avhengige av velvillige Blestmedlemmer og
andre venner av Blest. Med stort og smått vil
det være rundt 150 mennesker i sving gjennom helga. Her er det alt fra vakthold til bar,
opp- og nedrigg, transport og billettsalg som
skal gjennomføres. I den forbindelse er vi
prisgitt alle våre frivillige, og på dette området
tør vi påstå at idrettslaget Blest er unike i sitt
slag - når en ser tilbake på hva vi har fått til
gjennom årenes løp, først med Lofotmessa, så
på anleggssiden med lysløype, kunstgress og
idrettshall. Håpet er at vi gjennom
Lofoten Countryfestival kan føre denne stolte
tradisjonen videre, og at dette blir ei dugnadshelg som over flere år vil knytte oss tettere
sammen som klubb, slik Lofotmessa en gang
gjorde, og at vi gjennom denne kollektive arbeidsinnsatsen styrker våre viktigste
verdier som er samhold og glede. Samtidig er
selvfølgelig målet at dette vil genere helt
nødvendige inntekter til idrettslaget. I tillegg
kan vi røpe at dersom festivalen går som vi
håper kan det se ut som det vanker ei lita gulrot til Blestfamilien senere i høst.

opp! Skulle det være noen som ikke har blitt
spurt, men som ønsker å ta i et tak er det bare
å kontakte Ola Eliassen på telefon 90814005.
I tillegg til alle frivillige som tar i et tak gjennom
helga, har festivalen tilknyttet seg flere aktører
fra næringslivet på øya. Blests
bestevenn, hovedsponsor og samarbeidspartner Sparebanken 68 grader Nord er som
vanlig med når vi sveiver i gang noe, og er
festivalens hovedsponsor. I tillegg har vi også
med oss Lofotsenteret, Coop, Scandic Leknes,
Ringnes, Vestvågøy Kommune og Thore
Magnussen og Sønn AS som samarbeidspartnere til Lofoten Countryfestival.
Avslutningsvis er det på sin plass å takke
komiteen som har lagt ned utallige timer i
dette prosjektet. De første møtene fant sted
allerede før fjorårets festival når det ble klart
at Blest skulle overta, altså for over ett år
siden. Siden har det gått slag i slag med
signering av artister, arbeid med vaktlister,
transportplaner, markedsføring, innkjøp osv.
Dere gjør en uvurderlig jobb for klubben, tusen
hjertelig takk!
Med vennlig hilsen
Hovedstyret – IL BLEST

Ære være frivilligheten og dugnadsånden i
Blest, og mange slags takk til alle som stiller

VÅRE SPONSORER

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play

Nå kommer Håndballskolen!
Hvis du går i 1.-7. klasse og skal være hjemme i vinterferien, har vi en kjempegod idé til
hva du kan gjøre! Du kan nemlig lære deg verdens morsomste ballspill: HÅNDBALL!
Norges Håndballforbund er ansvarlig for REMA 1000 Håndballskolen, som arrangeres i
skolens ferieuke, av din lokale håndballklubb.
Dette er REMA 1000 Håndballskolen:
Håndballskolen er et tilbud til alle, enten du allerede spiller håndball, eller har lyst til å
prøve for første gang. Barna vil bli delt inn i grupper etter alder og hvor mye man kan om
håndball. Det vil bli lagt opp til allsidig trening og lek, slik at barna har det gøy.
Håndballskolen varer i tre eller fem dager fra kl. 09.00 til 15.00. Du får servert lunsj hver dag,
men det kan være lurt å ha med drikke og noe frukt til mellommåltid.
Dette får du:
Blir du med på REMA 1000 Håndballskolen får du i tillegg til mye moro, en utstyrspakke
med egen håndball og t-skjorte.
Påmelding:
Foresatte/foreldre melder deg på REMA 1000 Håndballskolen på
www.handball.no/handballskoler. Her vil du også finne oversikt over priser og
arrangørklubber. Påmeldingen åpner 1. januar og stenger to ukenummer før oppstart.
Ytterligere informasjon: Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt med din lokale
håndballklubb.
Med vennlig hilsen
Norges Håndballforbund

