10 års jubileum for Rotarylekene i Skjærgårdshallen
Den 18. mars ble Rotarylekene i Skjærgårdshallen for 10. året på rad. Da fikk psykisk
utviklingshemmede fra Bamble og Porsgrunn igjen delta på de populære idrettslekene. Det ble vist
ekte og stor idrettsglede i tre forskjellige idrettsgrener.
Rotarylekene i Skjærgårdshallen ble opprinnelig arrangert av Langesund Rotaryklubb, men de siste
årene har Brevik Rotaryklubb vært med som medarrangør. Lekene er et tilbud til psykisk
utviklingshemmede i Bamble og Porsgrunn og det konkurreres i tre grener: 60 m løp, stille lengde og
presisjonskast på blink. Det er ingen typer av utviklingshemming som er til hinder for deltagelsen.
Lekene ble åpnet med en flott innmarsj med deltagere og arrangører. I spissen gikk flaggborgen.
Bamble musikkorps spilte feiende mars og det dyktige Stathelle drillkorps viste sine kunster.
Etter innmarsjen ønsket Erik Hans Eriksen, president i Langesund Rotaryklubb, velkommen og sa at
dette er et arrangement som er til glede både for arrangører og deltagere. Deretter ble lekene
offisielt åpnet av ordfører i Porsgrunn - Robin Kåss, og ordfører i Bamble - Hallgeir Kjeldal. De
poengterte viktigheten av at slike leker blir arrangert, spesielt at de skaper et sosialt felleskap.
Lekene startet med 60 m løp. Her ble det vist imponerende innsats av alle og publikum var en ivrig
heiagjeng. Deretter bar rett videre til konkurranse i stille lengde og til presisjonskast på blink. Her var
det krav til høy konsentrasjon og publikum ga stor applaus til hver enkelt.
Nå var det tid for en pause hvor det ble servert hjemmebakte boller, frukt og mineralvann.
Til slutt var det høytidelig premieutdeling. Alle deltagerne ble i tur kalt opp på seierspallen og fikk
sine velfortjente medaljer samtidig som resultatene ble lest opp.
Den positive oppmerksomheten som disse leken får, gjør også at arrangementet mottar støtte både
fra kommunene og fra næringslivet. Det er dette som gjør det mulig å gjennomføre arrangementet.
Samtidig oppnås det et visst overskudd som klubbene uavkortet bruker til humanitær innsats lokalt
og internasjonalt.
I tillegg til å være et positivt tiltak i lokalmiljøet, så er også Rotarylekene et godt miljøskapende tiltak i
klubben. Flere av klubbens medlemmer deltar i forberedelsene. Det er mange detaljer som skal
ivaretas. På selve arrangementsdagen er et flertall av medlemmene til stede og alle har fått tildelt
oppgaver. Det hele foregår i en hyggelig og positiv stemning.
Før arrangementet ble det sendt pressemelding til lokal- og fylkesavisene. Begge fylkesavisene
publiserte meldingene, noe som ga en god publisitet og innblikk i hva Rotary kan utrette.

