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Med Rema 1000 håndballskole og Lofoten Countryfestival vel gjennomført, 
turer Blesttoget videre inn i høsten, og den store klubbdagen står for tur. 
Med oss på turen har vi også tatt med oss en finfin 2.plass for A-laget i fotball 
og en ny utstyrsavtale med leverandøren Scantrade. Felles i alt dette står 
våre verdier – samhold og glede!

Lofoten Countryfestival
Debutåret til IL Blest som eier og driver av 
Lofoten Countryfestival ble en stor suksess. 
Med to tilnærmet utsolgte hus, både fredag 
og lørdag, gikk det bedre en vi hadde turt å 
håpe på. Tilbakemeldingene har stort sett 
udelt vært positive, noe som slett ikke er en 
selvfølge med et så stort arrangement som 
dette faktisk er.

Suksessen gir selvfølgelig en ikke  
ubetydelig økonomisk fortjeneste for 
idrettslaget, og viser at den dugnads- 
innsatsen som ble lagt ned gjennom helga 
heldigvis ikke var forgjeves. Det gode  
resultatet må også ses i sammenheng med 
gode sponsorer og samarbeidspartnere 
som har vist stor velvillighet og ønske om å 
bidra til en god festival på øya. 

Så til alle dere som stilte opp som riggere, 
ordensvakter, barvakter, parkeringsvakter, 
billettører etc. – tusen hjertelig takk! En  
spesielt stor takk går selvfølgelig til 

komiteen, Reidar, Roger, Jan-Ottar, Ola, Ane 
og Gry, som i tillegg til de utallige timene 
med planlegging før festivalen, 
jobbet mer eller mindre døgnet rund 
gjennom hele helga, og dro i trådene 
som gjorde at arrangementet ble den 
ubetingede suksessen det ble. Så blir  
utfordringa de neste årene å videreføre 
og forvalte denne pangstarten på en best 
mulig måte, og heldigvis for oss i Blest har 
hele gjengen i årets komite brettet opp 
ermene, og gått løs på planlegginga av ny 
festival neste år. 

Vi håper alle dere andre som bidro i år er 
like velvillige til neste år når en ny festival 
står for tur. Allerede nå er det bare å sette 
av helga 3. - 6. september 2020. 

Det er godt å se at dugnadsånden i Borge 
fortsatt lever i beste velgående - det er jo 
dette som er samhold og glede!
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Rema 1000 håndballskole

I høstferien arrangerte vi i IL Blest 
håndballgruppa Rema 1000 håndballskole. 

Det var 25 aktive og glade barn under 
håndballskolen. Fokusområder var aktivitet 
og lek, men også samspill med andre. 

Under håndballskolen ble det en del felles 
lek, samt deling av grupper der spillerne 
fikk mer spesifikk øving på teknikk og  
samspill spisset mot alderstrinn og  
ferdighetsnivå, i tillegg hadde vi felles 

Klubbkolleksjon

Hovedstyret har siden sist også vedtatt ny 
klubbkolleksjon, og utstyrsavtale er inngått 
med Umbro/Scantrade. 

Vår leverandør lokalt blir Sport 1, og alle 
Blest-medlemmer får her 15% rabatt på 
alle Umbro-produkter ved fremvisning av 
medlemsbevis (bruk «min idrett» på telefon 
– under medlemsskap kan man hente frem 
et medlemsbevis). Her kan en også kjøpe 
Blest-relaterte produkter med ferdig trykk. 

Leverandører holder for øyeblikket på å 
tegne kolleksjonen, så dette vil vi komme 
tilbake med ved neste korsvei. Følg med på 
den nye facebooksiden og hjemmesiden, 
der vil det dukke opp mer info etter hvert. 

varmmåltid underveis som styrker  
samholdet og øker prestajonsnivået.  

Håndballskolen var et lavterskeltilbud der 
både nybegynnere og allerede aktive  
spillere mellom 7-12 år kunne delta. Barna 
som deltok virket å være glade og fornøyde 
både med selve håndballskolen, men også 
med instruktørene fra J16 og herrelaget.

Vi sier oss godt fornøyde med årets  
håndballskole, og er glade for å få spille på
lag med Rema 1000. Vi håper å få  
gjennomføre håndballskolen også neste år.

Kraft til idretten – vi har nådd 200

Det er nå 200 personer eller bedrifter 
som har valgt å bruke idrettsstrøm, noe 
som betyr at 1-øre for hver kilowattime 
går til IL Blest. I 2018 utgjorde dette hele 
69.000 kroner,-, og i 2019 blir beløpet enda 
høyere. Dette er midler som går direkte 
inn i klubbdriften og bidrar til å betale leie 
av hall, utstyr til lagene, investering i nytt 
utstyr osv. I tillegg til at klubben får penger 
er også Idrettsstrøm en veldig gunstig 
strømavtale.
 
En av de 200 som hittil har valgt dette pro-
duktet får snart et gavekort fra idrettslaget.
 
Neste mål er 300! Vil du hjelpe oss å nå 
dette målet i løpet av 2020? Når vi når 300 
så trekker vi ut to personer blant de 300 
som hver får gavekort på kr. 2.500,-

Er du usikker på om dette er noe for 
deg? Sjekk KTI.no, eller ta direkte kon-
takt med polarkraft på tlf 987 02006 
eller send sms med  KTI Blest til 02006. 



Blestdagen

I år har vi i Blest gleden av å invitere til 
Blestdagen. Dette er en dag som handler 
om samhold og glede – både for store og 
små! 

Tanken med en slik dag ble til i forbindelse 
med IL Blest sitt 50-årsjubileum i fjor, da vi 
hadde vi booket Aktiv Events til Blesthallen 
for aktivitetsdag. De stilte med flere  
hoppeslott i ulike størrelser til ulike  
aldersgrupper, og drakter til sumobryting. 
Det ble stor suksess, og mange fornøyde 
besøkende. Etter mange positive tilbake-
meldinger har vi invitert Aktiv Events  
tilbake til oss også i år. 

Dagen er til for å feire oss selv og den 
stolte klubben vi alle er en del av, og styrke 
samholdet i Blest og Borge for øvrig.  
 
Blesthallen er åpen lørdag 9.november 
mellom kl. 12 og 15. I år blir det en liten 
inngangsbillett pålydende kr.50,- per barn, 
eller kr. 100 per familie, men da får barna 
“boltre” seg som de vil de timene hallen er 
åpen. 

Vi har selvfølgelig også åpen kafé med et 
godt utvalg. I tillegg har vi flinke  
ansiktsmalere og konkurranser for barna.



Blestfest

På kvelden blir det medlemsfest der Duo 
Dynamic fra Sortland spiller opp til dans. 

Vest-Lofoten videregående skole avd.  
restaurant og matfag serverer mat.  
Inngang inkl. mat er kr. 250,-
 
Som en gulrot til dere som jobbet dugnad 
under Countyrfestivalen har komiteen i  
Lofoten Countryfestival besluttet at de 
spanderer påmeldinga for dere. Andre 
med verv i Blest har selvfølgelig også fri  

inngang. Dette er en fin anledning til å 
samle Borgfjæringer og andre  
Blestvenner til en flott festkveld.  
 
I løpet av festen vil vi blant annet overrekke 
prisen til årets borgfjæring. 

Påmelding til Marte Eliassen 90878999 
innen 04.11.

Arrangementene er åpen for alle, og vi 
håper så mange som mulig tar turen.

Viktige datoer:

Blestdagen, 09.09.19 kl. 12.00-15.00 
+ fest på kvelden

Håndballgruppas førjulsmarked  
i Blesthallen, 16.11.19 kl. 11.00-17.00

Lofoten Countryfestival 03.-06.09.2020


