Lions Club Levanger

Levanger 14 mai 2014

Levanger Kommune
v/ ordfører

Robert Svarva

Søknad om støtte for gjennomføring

av Lions sommerleker

Arrangører er Lions Club Inderøy (damer og herrer)
Verdal Stiklestad (damer)
Lions vinter/

sommerleker

13 sept. 2014

Lions Club Verdal (herrer)

Lions Club Levanger (herrer)
for funksjonshemmede

som arrangeres

Lions Club

Lions Club LevangerSkeyna (damer)

har vært en tradisjon i 26 år. De første år ble de

arrangert som vinterleker ved Sandvika Fjellstue iVerdaI , men ble etter hvert flyttet til Skallstuggu
ved Vulusjøen. De siste 2 år er vinterleker erstattet med sommerleker.
Antall deltakere kan variere noe, alt fra 60 til 100 stk. som har en eller annen form for

funksjonshemming. Deltakerne er stort sett fra de distriktene Lions clubbene kommer fra.
Clubbene står for det meste av transport

av utøverne

opp til Vulusjøen og heim igjen.

Åpning av dagen starter med fanfare, flaggheísing og tenning av "olympisk íld" Deretter er det
opprop med utdeling av startnummer,
som ønskes og passerfor
transporteres
Aktivitetene

hver enkelt.

litt velkomstfrukt

og fordeling av deltakerne

til de øvelser

Noen tar seg frem selv, noen må ha hjelp av ledsagere eller

irullestol.
kan være en båttur ut på Vulusjøen,

hesteskokasting,

kurvball, boccia, hundekjøring,

en tur med motorisert 4 hjuling og natursti, dette varierer fra år til år. Underholdning med musikk
av egne utøvere og noe innleid er et populært innslag.

Det serveres grillmat

med tilbehør.

Dagen avsluttes med medalje og premieutdeling med en pokal som tildeles en person som har
utmerket seg eller kanskje deltatt i en mengde âr.
Hele arrangementet

koster en god del penger som Lions clubbene betaler i sin helhet da opplegget

er gratis for alle deltakere.
Vil også nevne at ijanuar 2014 arrangerte de samme Lionsclubbene
Stiklestad Nasjonale kulturhus med ca. 120 deltakere.
litt innleid.

En populær fest med pizza og dans, Lionsclubbene

Gjentagelse av denne aktivitet

fest for samme gruppe på

Underholdning

stod utøverne

for selv, pluss

betalte hele arr.mentet.

er ønsket også ijan. 2015, men her er det økonomien

som avgjør.

Vi tillater oss å spørre om Levanger Kommune har mulighet for å støtte tiltaket
økonomisk med

kr. 10 000 slik at årets sommerleker også i år kan glede de

som trenger litt mere hjelp og støtte enn de fleste.
Håper på et positivt svar så snart som mulig.

Levanger 14 mai 2014

Mvh. for Lions dame og herreclubber i Levanger
Randi Eriksen Aune/_
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