
NYHETSBREV
I det vi er godt inne i juni kan vi se tilbake på en vinter og vår med stor aktivitet i klubben. Alle 
undergruppene kan vise til godt gjennomførte arrangementer, og god aktivitet i anleggene våre, 
i forbindelse med så vel lek som trening og konkurranse. Like vel ønsker vi enda større aktivitet i 
idrettslaget, så her må ingen være redde for å verve barn og unge til ulike idrettslige aktiviteter. 

Fotballgruppa er godt i gang med sin sesong, men det er ikke for sendt å melde seg på de lagene vi 
har. De andre tre undergruppene, ski, turn og håndball har nå tatt seg en velfortjent sommerferie, 
men starter på igjen til høsten, og her er målet enda større aktivitet enn forrige sesong.  

Blesthallen
I Blesthallen har det vært stor aktivitet det siste året, med alt 
fra faste treningstider for våre undergrupper, til arrangementer 
som håndballkamper, turneringer i både fotball og aldersbestemt 
håndball samt Salto-konkurranse for turn, men også arrangement-
er som 17.mai. I tillegg er hallen rett som det er utleid til eksterne 
aktører, og det samme gjelder kjøkken og kafé som har blitt utleid 
til alt fra konfirmasjoner til møter og foredrag. Nytt siden sist er at 
vi i kantina har fått montert prosjektor og lerret, et nyttig verktøy 
uansett arrangement. 

I sommer vil aktiviteten i hallen tas noe ned da store brukere som 
håndball og turn som nevnt har sommerferie, og fotball primært 
har sin aktivitet utendørs. Men det vil likevel være noe aktivitet, 
eksempelvis vil Lofotr benytte dusjer og garderober under Vikingef-
estivalen i starten av august. Ekstra gøy er det at Hans Majestet 
Kongens Garde har leid hallen til overnatting for ca. 130 gardister 
under Arctic Race of Norway i august. 

På tross av dette er det fortsatt ledig kapasitet for leie av både 
hall og kjøkken/kafé, både i sommer og utover høsten – så skulle 
det være av interesse kan en ta kontakt med Reidar Samuelsen 
91552474.

Sommerhilsen fra håndballgruppa
Håndball er gøy og Blest er best! Vi i håndballgruppa har fokus 
på verdiene samhold og glede, spillerne skal oppleve mestring 
og få utfordringer tilpasset sitt nivå. Hos oss er det plass til 
alle som har lyst til å spille håndball, uavhengig av nivå. Vi 
skal ha det gøy sammen, i fellesskapet.
I sesongen 2018/19 hadde vi lag i følgende årsklasser: J/G 8, 
J/G 10, J-12, G-12, J-14, J-16 og Herrelag. Totalt ca. 90 aktive 
spillere, noe som er en solid økning fra året før. J/G 8 og 
J/G 10 deltar i turneringsspill, de andre lagene spiller van-
lig seriespill. J14 kvalifiserte seg til nordnorsk mesterskap i 
Tromsø i år, der spilte de seg frem til en hederlig plassering, 
vi gratulerer! Nytt i år er Team Lofoten (J/G16), et samarbeid 
mellom alle håndballklubbene i Lofoten, der de beste spillerne 
plukkes ut til å være med. De deltar i toppserien og i Bringse-
rien (jenter). Blest er godt representert med mange spillere på 
jentesiden. 

Våre hoveddugnader er Country-festivalen, LAS og julemarked, 
samt at vi ser på mulighetene for noen mindre prosjekter. Dug-
nad er hyggelig og det fører til større samhold og tilhørighet.
Vi i håndballgruppa får enorm stor hjelp av Hallkomiteen 
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i forbindelse med våre arrangement, de ordner det slik at 
kjøkkenet/kafeen er fylt opp med godsaker, samt at de ordner 
kafeverter. Dette er dugnad og foreldrene til spillerne blir satt 
opp på vakter. Tusen takk også til trenere og oppmenn/kvinner 
som også i år har stilt opp for barna i Borge, uten dere blir det 
ingen aktivitet. Vi håper at alle vil fortsette å bidra i håndball-
miljøet og er avhengige av at nye kommer inn. Vil du bidra? 

Håndballgruppa vil fortsette å jobbe for økt rekrutering til 
håndballen, noe av utfordringene er at årskullene går ned og 
det er konkurranse fra andre aktiviteter. Men vi i håndballgrup-
pa er positive og velger å se mulighetene fremfor begrensnin-
gene. Vi ønsker selvsagt også å legge til rette for å bevare de 
eldste spillerne i egen klubb og på sikt få et damelag i grønt 
igjen og bevare herrelaget.

Med sportslig hilsen 
Håndballgruppa

Sommerhilsen fra håndballgruppa
Her kommer en liten statusoppdatering fra IL Blest fotball-
gruppe: 

Når dette nyhetsbrevet skrives er fotballsesongengodt i gang 
for alle våre påmeldte lag, og Blest har allerede arrangert ei 
turnering på Borgtun. Medlemmer i årets fotballgruppe er som 
følger: Hans Ivar Hansen (leder), Thomas Elvebakk, Mathias 
Karlsen og Anniken Geirsdatter.

Per ultimo mai 2019 har IL Blest påmeldte fotballag i følgen-
de aldersklasser: mini1 (mix), mini2 (mix), lillegutt/lillejente 
(mix) og senior herrelag. For første gang på flere år har ikke 
IL Blest påmeldte lag i ungdomsseriene (G/J 14 og G/J 16). Vi i 
fotballgruppa ser alvorlig på dette og har søkt assistanse fra 
Hålogaland fotballkrets for å settes fokus på rekruttering  
i tida fremover. At det ikke stilles lag i ungdomsklassene er 
ikke ensbetydende med at vi ikke har ungdom i Blest-miljøet 
som vil spille fotball. Det er dog litt for få aktuelle spillere 
innenfor hver aldersgruppe, og reglene for dispensasjon har 
blitt strengere.

Alle de aktive lagene våre har trenere som har vært med siden 
treningsoppstarten i slutten av april/starten av mai.  
Trenerfordelingen er som følger:

Mini 1:   Hilde Toreid (908 74 102)
Mini 2:    Thomas Elvebakk (957 31 507) og 
   Hans Ivar Hansen (943 33 707)
Lillegutt/lillejente:  Gøran Rasmussen Åland (472 41 477)
Senior herre:   Frank Johnny Johansen (917 15 105)

På Borgtun har lagene følgende treningstider:
• Mini 1: torsdager kl 18:00-19:00
• Mini 2: torsdager kl 17:30-19:00
• Lillegutt/lillejente: fredager kl 17:00-18:30 
• Senior herre: mandag og torsdager kl 19:00-20:30

I tillegg spillere herrelaget hjemmekamper annenhver tirsdag 
i tidsrommet kl 18:00-21:00. Mini- og lillelagene har helgetur-
neringer. Lørdag 11. mai arrangerte vi i Blest miniturnering på 
Borgtun med stor suksess, og lørdag 15. juni arrangerer vi 
lilleturnering på Borgtun. Vi benytter samtidig anledningen til 
å takke hall-/arrangementskomiteen som gjør en glimrende 
jobb med organisering og drift av kafeen. En stor takk også til 
ungdommen som stiller opp som dommere.

IL Blest fotball har ansvaret for to store dugnadsoppdrag i år 
i tillegg til countryfestivalen: ordensvaktoppdrag på bry-
ggedansen under «Ballstaddagan» lørdag 13. juli og ordens-
vaktoppdrag under Arctic Race torsdag 15. august. Vi setter 
umåtelig stor pris på dersom foreldre, foresatte, søsken, 
familie eller andre Blest-tilhengere har anledning til å bidra 
på en (eller enda mer gledelig begge) av disse kommende 
dugnadene. I så fall kan dere melde dere til Thomas Elvebakk 
(957 31 507) og Hans Ivar Hansen (943 33 707) i fotballgruppa. 
Disse dugnadene vil samlet sett gi idrettslaget kjempeviktige 
inntekter som gjør at vi kommer i mål med budsjettene og 
sparer oss for mange runder med loddsalg, kalender, kake-
salg, sokkesalg, dopapirsalg osv. Uansett en STOR takk til 
alle foreldre og foresatte som stiller opp på trening, kamp, 
turneringer og dugnader. Uten dere ville det ikke vært mulig å 
drive fotballaktivitet i IL Blest!

I løpet av første halvdel av juni vil fotballgruppa gi ut et ses-
onhefte der vi blant annet presenterer alle lagene, trenerne 
nærmere og fotballgruppa nærmere. Her vil dere også finne 
turnerings- og kampoversikt for alle de ovennevnte aktive 
lagene. En stor takk til Eirik Eidissen som hjelper oss med 
produksjon av sesongheftet, og ikke minst en stor takk til våre 
trofaste sponsorer som bidrar med annonser år etter år.

Vi i fotballgruppa benytter anledningen til å ønske alle sam-
men en riktig god sommer!

Med sportslig og vennlig hilsen
Hans Ivar, Thomas, Mathias og Anniken



Medlemskontingent 2019
Kontingenten for 2019 er nå rett rundt hjørnet. Nytt av året er at denne sendes via idrettens medlemssystem, noe som betyr at 
det ikke kommer en standard faktura. Du får melding enten på SMS eller epost. Har du ikke fått noen melding i løpet av de neste 
to ukene, så ta kontakt. Husk at gyldig medlemskontingent er forutsetningen for å kunne delta i Blest sine aktiviteter.
 
Nye lys i lysløypa
Arbeidet med å skifte ut lysene i lysløypa er i gang, og fortsetter gjennom sommeren. Det er fortsatt mulig å sponse et nytt lys 
med kr 2.500,-. Da får du navn og eget skilt på stolpen.  Vi har fått 50.000,- i støtte fra Sparebankfondet til dette prosjektet. I 
tillegg har vi søkt om tippemidler.
 
Lofoten Countryfestival
Høstens festival er under planlegging og mye er på plass. Vi har fått gode artister og vi tror det blir mye folk. Vi har nå etablert 
et eget aksjeselskap for å drive festivalen, og det heter Lofoten countryfestival AS. Styret består av Reidar Samuelsen, Sondre 
Fjelltun Hansen og Jan Ottar Olufsen.  Dette er årets største dugnadsløft for IL Blest, så sett allerede nå av dagene 5-8. septem-
ber. Det blir vakthold, opprigging, nedrigging mv.

Med vennlig hilsen
Hovedstyret – IL BLEST

Viktige datoer

Lofoten Countryfestival 5. - 8. september 2019
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