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 ONDARROAKO UDALAK BABESTUTAKO ELKARTEA 

RU, RU, RU..... 
ONDARRU!!!!

  

         
                  

      ONDARROA ARRAUN ELKARTEA 
ONDARROAKO UDALAK BABESTUTAKO ELKARTEA 

Larunbat arratsaldean Sestaoko uretan aurtengo denboraldiko 3. 
jardunaldia ospatu zen. Bertan izan ziren Arraun Elkarteko neska 
mutilak. Hona hemen ordezkariek bidalitakoa:

“Larunbat arratsalde ederra pasatu genuen, haizea atera zuen baina 
eguraldi ederra egin zuen estroparak burutzeko.
Orokorrean, emaitzak gero eta hobeak dira eta pozik geratu gara 
egindako lanarekin.
Emaitzak honakoak izan dira:

● Promozio maila: 9 eta 10.garren 11 taldetik. Lekeitiarren talde bati 
irabazita gero pozik geratu dira neska-mutilak.

● Infantil mutilak: Azkanengoko momentuko arazo bat medio ezin 
izan zen talderik atera.

● Infantil/kadete neskak: 8 eta 15 garren 18tik. Esan talde batean 3 
neska eta mutil bat joan direla

● Kadete mutilak: 7 eta 21 garren 23tik

● Jubenil/senior neskak: 4 garren 9tik

● Jubenil mutilak: (3 mutil ta neska bat) 18garren 22txik

Esandakoa, pozik egindako lanarekin. Badago zer hobetu eta ea 15 
egun barru emaitza obeekin etortzen garen.”
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AURRERA MENDI TALDEA
ONDARROAKO UDALAK BABESTUTAKO ELKARTEA  

 

 
 

 

ITZIAR-ZESTOA

Igande honetan, otsailak 21, mendi irteera antolatu zuen Aurrera 
Mendi Taldeak hemendik hurbil, Itziar-Zestoa deiturikoa.

Hona bidalitakoa:

“Gaur Itziar - Andutz - Sesiarte - Zestoa mendi irteera eduki dugu, 
5 ordu ingurukoa. 56 lagun joan gara guztira, horietatik 22 
ondarrutarrak.

Mendi erronkako Andutz mendia egiteko aprobetxatu dugu irteera 
batzuk (beste batzuk egonda zueden lehenago).”



 

AURRERA KIROL ELKARTEA
ONDARROAKO UDALAK BABESTUTAKO ELKARTEA  

 

 
 

 

ASTEBURU HONETAKO AURRERA KIROL ELKARTEAREN 
PARTIDUEN EMAITZAK:
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KIROL AGENDA-EMAITZAK

ONDARROAKO KIROL BATZORDEAREN EGITASMOA  
 

 
 

 

-KIROL BATZORDEA-

www.ondarroa.eu 
kirolagenda@gmail.com 

65.000 BISITA 65.000 BISITA 
PASATU DITU PASATU DITU 

ESKERRIKASKO ESKERRIKASKO 
DENOI!!DENOI!!

Duela lau urte Ondarroako Udaleko Kirol Batzordetik abian jarri zen egitasmoak 
65.000 sarrerako barrera gainditu du gaur goizean.

Dakizuen legez, asteartero eta ostegunero argitaratzen dugun kirol buletina da eta 
geure aportazioez gain, herriko zenbait kirol talde zein norbanakoek bidalitako 
albisteak argitaratzen ahalegindu izan gara hasieratik.

Eskerrik asko, beraz, era erregularrean zein tarteka albisteak eta argazkiak 
bidaltzen dizkiguzuen guztioi. Eskerik asko baita ere irakurtzen duzuen guztioi.

Gure aldetik, hasieran bezain besteko gogo eta ilusioarekin aurrera jarraitzekotan 
gaude. Borondatezko lana izanik, denbora librean egin behar izaten dugu eta 
ondorioz, batzuetan, lasaiago prestatu eta buletin konpletoagoa argitaratzeko 
aukera izaten dugu. Beste batuetan, aldiz, ez da izaten horrela eta azken orduan 
edota albiste gutxiagorekin argitaratu behar izaten dugu. Baina, esan behar dugu, 
egun jakin gutxi batzuk izan ezik, lau urteko ibilbide honetan astero astero bi aldiz 
(astearte eta osteguna) buletina ateratzea lortu dugula.

Helburu argi eta garbia du egitasmo honek: ONDARRUTARREI, ONDARROAKO 
KIROL TALDE eta KIROLARIEN BERRI EMATEA, federatuak izan edo ez izan, 
lehiaketa ofizialak izan edota lagun artean, familia giroan edo bakarrik aritu, denak 
dute tokia KIROL AGENDAN.

Zerbait argitaratzea nahi baduzue, helbide honetara albistea/argazkiak bidaltzea 
baino ez duzue: kirol agenda@gmail.com
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