
NYHETSBREV
Vi skriver mars måned og årsmøtet står for tur. I den forbindelse vil noen 
takkes av og andre ønskes velkommen, en naturlig del av et idrettslags 
livssyklus. Heldigvis har vi mange dyktige folk i styre og stell her i Blest, 
noe vi er veldig glade for. Siden sist har vi gjennomført nok et vellykket ar-
rangement, nemlig Blestdagen 2019, og den nye Blestkolleksjonen er endelig 
kommet for salg. I tillegg er håndballgruppa i oppstartfasen av å etablere et 
tilrettelagt lag for de med ulike funksjonsnedsettelser. Et gledelig tilskudd til 
idrettslaget, hvor våre kjerneverdier samhold og glede vil stå sentralt. 

Ny blestkolleksjon

Endelig har vi gleden av å presentere den 
nye Blest-kolleksjonen. 

Vi har inngått avtale med Scantrade/Umbro 
om ny kolleksjon som inneholder genser, 
bukse, treningsskjorte og bag, i tillegg til 
draktsett naturligvis. Kolleksjonen er av 
merket Umbro Core, og medlemsprisene 
er som følger: 
 
 • Genser:  kr. 424,-
 • Bukse:  kr. 339,-
 • Bag:  kr. 339,-
 • Skjorte:  kr. 186,- 
 
I tillegg har vi en del av igjen av buksene fra 
den gamle kolleksjonen på vårt eget lager i 
Blesthallen. 
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Disse er også av merket Umbro og kan fint 
benyttes sammen med den nye genseren. 
De gamle buksene koster kr. 300,-. 

Vi har også en del Umbro Windbreaker 
jakker på lager, også disse til kr. 300,- . 

Det vi har på eget lager kan kjøpes hos 
Fred Walle, tlf. 915 60 321

For ytterligere informasjon, se vår  
hjemmeside:   
https://www.ilblest.no/klubbdrakter 

Blest Funkis

Endelig kan vi dele den glade nyhet om at 
IL Blest starter opp med TH-lag (tilrettelagt 
håndball) dersom interessen er tilstede. 

Tilbudet er et lavterskeltilbud hvor alle over 
14 år med ulike funksjonsnedsettelser er 
velkommen.

Man trenger ikke å ha spilt håndball 
tidligere.  Vi er ydmyk og stolte over å 
kunne gi dette tilbudet hvor samhold og 
glede er i fokus. 

Treningene vil foregå i Blesthallen hver 
onsdag (fra uke 11) kl. 19.00-20.00. 

Vi stiller med instruktører og utstyr, så det 
eneste man trenger er vannflaske, 
innesko og treningsklær. Vi setter stor pris 
på om støttespillere vil bidra i form av 
tilstedeværelse og godt humør. 

Vi håper på å se nettopp deg! 

Dersom det er noen spørsmål er det bare å 
ta kontakt med Birgit Dahl på telefon  
97 97 72 88 / ilblesthandball@gmail.com.

Les mer om tilbudet her: 
https://www.handball.no/regioner/nhf-sen-
tralt/utvikling/klubbhuset/inkludering/til-
rettelagt-handball-th

Blesthallen

Vi har ett ønske om at Blesthallen skal bli 
Borge sin nye storstue, ikke bare Blest sin 
idrettshall. 

De siste årene har vi feiret nasjonaldagen 
i hallen, arrangert julemesser, bursdager, 
konfirmasjoner og annen møtevirksomhet. 

I 2018 feiret vi Blest sitt 50-årsjubileum for 
store og små, og bygde videre på dette 
arrangementet med Blestdagen 2019, som 
var skodd etter samme lest. 

Alle arrangementer som har vært godt 
besøkt, som vi har fått gode tilbake-
meldinger på, og hvor Blesthallen fungerer 
perfekt som lokasjon. Erfaringen viser oss 
altså at det er plass til både store og små 
selskap i hall og/eller kantine. Et annet 
formål vi har leid ut hallen til er overnatting 
for H M Kongens Garde i forbindelse med 
avviklingen av Arctic Race of Norway  
i sommer.

Foruten Blest sine grupper og lag (fotball, 
håndball, ski og turn), trener også andre 
klubber fra øya i hallen. I tillegg er det også 
private leietakere som driver med forskjel-
lige aktiviteter i hallen, og selvfølgelig  
treningssenteret Trivsel som holder til i 
andre etasje. 

Per dags dato har vi likevel noe ledig  
kapasitet på parketten, så det er bare å ta 
kontakt med Blesthallen for leie.  
 
Dersom du behøver lokaler til alt fra  
bursdag, konfirmasjoner, barnedåp,  
bryllup eller slektstreff, til klassetreff,  
messer, kurs, utstillinger, konferanser, 
årsmøter eller turneringer, så er det bare å 
ta kontakt med Blesthallen.

Vi har bord og stoler til ca. 300, og kopper, 
fat og bestikk til 150 stk. Men det  
kompletteres hele tiden med nytt utstyr.

For leie kontakt:
Blesthallen v/Reidar Samuelsen

Tlf: 91 55 24 74, 
e-post: reidar.samuelsen@gmail.com



Kraft til idretten

Kraft til idretten er strømavtale som 
medfører at 1 øre av hver kilowattime du betaler 
går til idrettslaget.

Leverandør er Polarkraft. Idrettsstrøm er en av 
de beste avtalene i markedet, og i tillegg handler 
du lokalt! 

I 2019 mottok idrettslaget kr. 76.423,- i støtte 
fra Polarkraft. Et fantastisk bidrag til idretten i 
Borge!

Grasrotandelen

Vil du gi din støtte til IL BLEST?

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk 
Tipping, hvor du som registrert spiller kan 
velge ett lag eller èn forening som du ønsk-
er å støtte - din Grasrotmottaker. 

Vi oppfordrer deg til å støtte det arbeid 
som IL BLEST gjør for barn og unge i vårt 
nærområde. 

Allerede har rundt 300 personer valgt 
IL BLEST som grasrotmottaker, men vi 
trenger enda flere.

Tenk deg at du kan spille favorittspillene 
dine - Lotto, Tipping og Joker for eksempel -  

og samtidig gi noe mer til det laget eller 
den foreningen du selv ønsker å støtte. 
Dette er mulig gjennom Grasrotandelen. 

Ved spill hos Norsk Tipping vil 7% av 
innsatsen gå direkte til ditt lag eller f
orening (gjelder ikke Extra og Flax). 

Merk at Grasrotandelen ikke på noen 
måte går ut over innsatsen eller premien 
din - du blir ikke belastet noe for å være 
Grasrotgiver. 

IL BLEST er idrettslaget for hele Borge, og 
har aktiviteter innenfor fotball, håndball, 
turn og ski. Takk for at du støtter oss via 
Grasrotandelen!

Viktige datoer:

 •  Årsmøte IL Blest den 11. mars kl.   
  19:00 i Blesthallen.

 •  Lofoten Countryfestival 
  03.-06.09.2020
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