
 

ONDARROAKO UDALA 

 -KIROL AGENDA- 
 

IZANDAKO SARRERAK: 41.208 FACEBOOK-eko “LAGUNAK”: 1.036 
 

HILEA EKAINA EGUNAK 14 eta 15 

 

 

AURRERA KIROL ELKARTEA 
ONDARROAKO UDALAK BABESTUTAKO ELKARTEA  

 
Gure taldeek bi txapelketa garrantzitsu jokatuko dituzte asteburu honetan: 
 

  2004ko A taldeak “Basauriko Kopa” txapelketa jokatuko dute larunbatean eta igandean. Baskonia, Betolaza, 
Sestao River eta Ugao izango dituzte aurkari A multzoan. Txapelketa, Basauriko Soloarte futbol zelaian 
jokatuko da. 

  

 
 



 2002ko Alebinek, Azpeitia Cupeko azken fasea jokatuko dute ostiralean eta larunbatean. Ostiralean Athletic 
Club izango dute aurkari, eta larunbatean Alaves, Osasuna, Betis eta Rayo Vallecano. 

  

 
  
Bestalde, honako bi mezu ere bidali digute Aurrera Kirol Elkartetik: 
 

 Urteko asanblada orokorra datorren ekainaren 20an egingo da Kalare Deuna arrantzaleen kofradian (portuan). 
Lehen deialdia arratsaldeko 18:30etan egingo da, eta bigarrena 18:45etan. 

   

 Eskola Kiroleko haurren gurasoentzako batzarra egingo du Aurrerak ekainaren 20an, arratsaldeko 17:00etan 
Kalare Deuna arrantzaleen kofradian (portuan). 

 

 
 



 



 



 
 
AURRERA DOA KALAMENDIKO KANPAINA ETA ORAIN ARTE BEHINTZAT, HUTSIK EGIN GABE GOAZ, 
EGUNERO IGO BAITA ONDARRUTARREN BAT BERTARA.   
 
URTEKO LEHEN BOST HILABETEAK GAINDITUTA, EA EKAINA NOLA JOATEN DEN!! 
 

EA HORRELA JARRAITZEN DUGUN!! ANIMO!! 
 

 
 

ONDARRUTARRAK KALAMENDIRA:  
EGUNERO BAIETZ!! 

 

ESKERRIK ASKO  
PARTE HARTZEN ZAZEN GUZTIOI!! 



ELKARRIZKETAK                                                                      GOTZON “DANBALA” 
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Berrogeita hamar aldiz baino gehiago joan omen zarela Kalamendira, entzun dugu, horrela da? 
Gaurkoarekin (ekainak 6) 61 aldiz joan naiz, kontu zehatza eramaten ari bainaiz. 
 

Ez da ez txantxetako zenbakia. Noiz joan zinen estreinakoz, eta noiz izan zenuen kanpainaren berri?  
Urtarrilaren 8an joan nintzen estreinakoz, eta kanpainaren berri urtarrilaren 2an izan nuen. Oso ideia ona bezain bitxia iruditu 
zitzaidan eta hasieratik bat egin nuen kanpainarekin. 
 

Zenbat denbora behar izaten duzu Kalamendiko buelta egiteko?  
Bidearen araberakoa da hori. Bide “normaletik” ordu bete eta hamabost minutu inguru eta “nire bidetik”, aldiz, ordu bete eta 
berrogeita bost minutu. Kasu bietan, pauso arinean eta Kamiñazpitik aterata, bertan bizi bainaiz. Bitxikeri gisa zera esango dizut, 
sei kilo argaldu naizela. 
 

“Zeure bidetik” duzu?  
Beno, zerbait esateagatik deitu diot horrela. Mendiz mendiko ibilbidea da, zementurik zapaldu gabe heltzen naiz Kalamendira. 
Bestea, aldiz, bide normala eta gehienak egiten duena litzateke, bestea baino motzagoa eta ondorioz, arinago egiten dut buelta. 
 

Noiz joaten zara normalean, goizez edo arratsaldez?  
Txandaka egite dut lan Kiden eta txandaren arabera moldatzen naiz. Emazteak asteburuetan lan egiten du, eta umea ere 
badaukagunez, aste barruan joan izaten naiz normalean. Dena den, uda saioan aukera gutxiago izango ditut, izan ere, emazteak 
astean zehar lan egingo du, eta umearekin, aukera gutxiago izango dut. Baina lasai, hondartzan gaudela bada ere egingo ditut 
joan-etorri batzuk Kalamendira. 
 

Gaueko zeure argazki bat ere sartu genuen…  
Bai, hori da. Behin, inor ez zela igo enteratu nintzen eta etxean komentatu ondoren, neu joatea erabaki nuen, eta zuk esan bezala, 
gauez atera nuen argazki hura. Baina, izan dira “ilunetan” joan diren beste batzuk ere, Koaxiko batzuk “frontalekin” esaterako. 
 

Bakarrik joaten zara normalean?  
Bai, gehietan bai, nahiz eta tartean, etxeko edo lagunekin ere joan izan naizen. 
 

 



Eta zeure ingurukoak…?  
Bai, ingurukoak ere joaten dira, gehiago edo gutxiago, emaztea bera, eta gainontzeko etxekoak ere bai, lagunak... 
 

Kalamendiko kanpaina aurtengo gauza da. Lehendik ere bazenuen mendizaletasunik ala? 
Bai, betidanik, “nire kirola” mendia izan da, oinez zein bizikletan baina beti izan dut gustuko mendia. Beste kiroletan, ordea, ez naiz 
asko aritutakoa, baina esan bezala, mendian betidanik, inguruetan zein urrunago joanaz, Pirineotan nahiko ibilitakoa naiz, 
esaterako. Baina, orain bezala, hau da, hainbeste aldiz eta hain jarraian, inoiz ere ez. 
 

Nola ikusten duzu kanpaina, ondarrutarrok erronka betetzeko gai izango garela uste duzu? 
Egia esaten badizut, momentu honetan ezetz esango nizuke. Argitaratzen dituzuen datuak ikusiz, beherakada nabaria ikusten da 
azken bi hilabeteetan, uda gainean daukagu, jendea kanpora, beroa, hondartza garaia…Dena den, ikusi egin behar, eta hemendik 
bi edo hiru astera baikorragoa izan naiteke, uda hasierako eboluzioa nolakoa den ikusita.  
 
Uztaila eta abuztua “salbatzen” bada, gerokoa erresagoa izango delakoan nago. Ni ahaleginduko naiz ingurukoak animatzen, pena 
izango bailitzateke… 
 

Gehien joan zarena izanik, teoriaz, aukera ere gehiago hileroko zozketan saritua izateko? 
Hori sekundarioa da niretzako eta ez nago horri begira. Edonori tokatuta ere, oso ondo dago, eta jende ezberdina izaten denez, 
are hobeago. Ez dut uste inor ibiliko denik sariari begira. Etortzen bada ondo baina bestela ere ondo, herri-erronka honetan parte 
hartzea bera ere, nahiko saria baita. Azkenean erronka lortuko bagenu, denok, ondarrutar guztiok izango ginateke sarituak. 
 

Zenbateraino jarraitzen duzu kanpaina, hau da, izaten duzu egunero sare sozialetan sartzen dugunaren berri, datu estadistikoak, hileroko zozketa 
eta sarituak, kirol agendatik egiten den jarraipena…? 
Bai, nahiko hurbiletik jarraitzen dut. Egia esan, inoiz posta elektroniko bat bidali gabe nengoen, facebook eta antzekoetan ibili 
gabea, eta Kalamendin historia honi esker, hor nabil ea egunero, ingurukoak be haluzinatuta daude... 
 

Beraz, ea argazki guztiak ikusitakoa izango zara? 
Asko bai eta jende berria ikusten dudanean poztu egiten naiz gainera. Argazki politak dira gehienak baina, batzuk aipatzeagatik, 
taldekakoak edota haurrekin joaten diren gurasoenak, nagusi eta umeak koadrilan, aipatuko nituzke. 
 

Bukatzeko, zerbait gehituko zenuke? 
Ez, ezer berezirik, ez. Bakarrik, erronka ezberdina bezain polita dela azpimarratu, herri-erronka polita dela Ondarrutarrontzako eta 
lehen aipatu bezala, bata bestea animatzen badugu, bakoitzak ahal duen heinean parte hartuz…ikusiko dugu zenbateraino heltzen 
garen. 
 

 
 

GURE ALDETIK, GOTZONEI ESKERRAK EMATEA BAINO EZ ZAIGU GERATZEN.  

ESKERRIK ASKO GOTZON!! 



 



 

ONDARROA ARRAUN ELKARTEA 
ONDARROAKO III.ARRAUN ASTEA 

 
 
Datorren asteburuari begira, Ondarroan ARRAUN ASTEA izango dugu, eta igandeko III. Antiguako Ama traineru 
estropadarekin emango zaio bukaera asteburuari. Dagoeneko 28 talde daude apuntatuta, beraz, antolakuntza handia 
beharko da guztia ondo irten dadin. 
  
Partaideak, hauexek izango dira: 
 

ACT 6 talde KAIKU, BERMEO, ORIO, SAN JUAN, PORTUGALETE eta ZIERBENA 

ARC1 8 talde 
ZUMAIA, ISUNTZA, SANTURTZI, GETARIA, ILLUNBE, ONDARROA, 
DONOSTIARRA eta ORIO B 

ARC3 11 talde 
HONDARRIBI B, ZARAUTZ, DEUSTU, ARKOTE, MUNDAKA, HIBAIKA, SANTURTZI 
B, LUTXANA, DONOSTIARRA B, ZUMAIA B eta BERMEO B 

NESKAK 3 talde ZUMAIA, HIBAIKA eta ORIO 

 
Aipatutako estropadaz gain, beste hainbat egitasmo antolatu dituzte astebururako Ondarroa Arraun Taldekoek: 
 

 Ostiral iluntzean elkartean ate irekien jardunaldia izango dugu nahi duenarentzako. 
 

 Larunbatean Itxas aurre plazan aurten gure elkartean izan ditugun talde guztien aurkezpena egingo da, hau 
aprobetxatuz, elkarteko denda jarriko dugu, bazkideen kanpainarekin jarraitu, etab. Guzti hau girotzeko 
ikusleentzako pikoteoa ere jarriko dugu. 

 

 



 



 AURRERA MENDI TALDEA 
ONDARROAKO UDALAK BABESTUTAKO ELKARTEA 

 

  
 
MENDI IRTEERA BERRI BAT ANTOLATU DU AURRERA MENDI TALDEAK DATORREN IGANDERAKO.   
 
OHI BEZALA, IRTEERA, ASTILLERUKO GELTOKIAN IZANGO DA, GOIZEKO 7,30ETAN. KASU HONETAN, EGUN 
GUZTIKO IRTEERA IZANGO DA: 
 

 NORA: GUARDETXE - GANBO - TXINDOKI (aukera) - LARRAITZ 

 IBILBIDEAREN LUZERA: 20 Km 

 IBILBIDEAREN IRAUPENA: 5:30 ordu 

 ZAILTASUNA: ERRAZA 

 IZENA EMOTEKO: Anaitasuna tabernan, ostegunerako 

 PREZIOA: 12 euro 
 

       
 

 
 

        
 
 



  KOAXI TRIATLOI TALDEA 
ONDARROAKO UDALAK BABESTUTAKO ELKARTEA  

 

  

 
Hona hemen KOAXI TRIATLOI TALDETIK bidali diguten informazioa: 
 
Asteburu honetan, larunbatean hain zuzen, Zarauzko Triatloia ospatuko da arratsaldeko 14:00etatik aurrera hasita. 
Froga hau Euskal Herri zein estatu mailan jokatzen den zahar eta ospetsuenetakoa da eta urtero jendetza batzen du.  
 
Triatloilariek Getaria - Zarautz itsas zeharkaldia egin beharko dute hasteko (2900m), ondoren 81km bizikletan (Aiako 
'pareta' gaindituz tartean) eta amaitzeko korrikan 20km, eta nola ez Koaxi S Concept TT bertan izango da. Hauexek 
izango dira Koaxiko ordezkariak:  
 

-EMAKUMEZKOAK: ARANTZA BURGOA, IRAIDE BURGOA eta IOANA OSA. 
 

-GIZONEZKOAK: UHINATZ ALDEKOA, IÑIGO ARANTZAMENDI, ENEKO AZKARATE, AITZOL BARRONDO, 
TXOMIN GARCIA, SALVA GONZALEZ, XANET GOÑI, BEÑAT GOYA, ASIER IRUETA, ASIER LEON, AITZOL 
TXAKARTEGI eta SEBER URIBE. 

 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-KIROL BATZORDEA- 
www.ondarroa.eu 

kirolagenda@gmail.com 

 

http://www.ondarroa.eu/
mailto:kirolagenda@gmail.com

