Katru gadu rudenī, kad esam atgriezušies no vasaras brīvlaika, sanākam kopā, lai
nosvinētu biedrības dzimšanas dienu-šogad jau ceturto.
Atskatoties uz paveikto, esam priecīgi, ka mūsu Rakaru skaits ir kļuvis daudz lielākskopā pie mums tagad trenējas ne tikai bērni no Garkalnes, Ādažiem, Ropažiem un
Zaķumuižas, bet arī Mālpils un Lielvārdes un Rīgas 68 vidusskolas.
Svētku reizē ieradušies bija arī mūsu atbalstītāji-pārstāvji - Jānis Frišfelds no
Garkalnes domes , Ādažu domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks un Ādažu novada sporta
daļas vadītājs Pēteris Sluka, Ingrīda Amantova no Ropažu domes, Olita Veica no Mālpils
bērnu dārza. Liels paldies

Ropažu bērnu dārza audzēkņiem un audzinātājām un viņu

vecākiem par dāvināto, pašu izgatavoto veiksmes bumbu, kas, cerams, mums palīdzēs gan
spēlēs, gan turnīros.
Pirmo reizi mūsu svinībās jaunos futbolistus sveikt bija ieradies LFF Sporta direktors
Dainis Kazakevičs. Viņa vārdos ieklausījās gan bērni, gan viņu vecāki- visi, kam interesē gan
futbola attīstība Latvijā, perspektīvas un dažādu klubu izaugsmes iespējas.
Lai bērni varētu ne tikai trenēties un nostiprināt savu veselību, bet sasniegtu labus
rezultātus spēlēs un turnīros, šogad labākos mūsu spēlētājus no visiem novadiem esam
apvienojuši izlasē „Vidzemes rakari”. Protams, treniņu slodze viņiem būs krietni lielāka, bet
ceram, ka „sūrais darbs nesīs saldus augļus”. Visiem izlases dalībniekiem vēlam izturību, jo
treniņi būs gan daudz, gan grūti. Pašlaik izlasē trenēties sākuši sekojoši bērni no Garkalnes
novada:

2004-2005.g.dzim.bērni

2006.g .dzim. bērni

Gustavs Pundiņš
Kārlis Keziks

Sergejs Avotiņš

Garkalne

Markuss Daņilovs

Garkalne

Alekss Metnieks

Garkalne

Kristofers Neļķe
Alekss Indrikovs
Jānis Cepurītis
Mareks Makarovs

Garkalne
Garkalne

Garkalne
Garkalne
Garkalne
Garkalne

Alberts Grāpis

2007-2008.g.dzim.bērni

Garkalne

Georgs Uškāns

Garkalne

Emīls Stībelis

Garkalne

Lai svētkos netrūktu jautrības, bija ieradusies arī Pirāta Pifa komanda, taču
vislielākais pārsteigums laikam bija iluzionistu priekšnesums-tā laikā, liekas, ka daži futbolisti
aizmirsa gan par palaidnībām, gan draiskulībām-visi sēdēja kā sastinguši.
Kad, kā jau īstā jubilejā, bija notiesāti 4 kliņģeri un „Jomas” dāvinātā jubilejas tortevisi devāmies mājup, lai pirmdien satiktos treniņā un turpinātu nopietni strādāt .
FOTO:
https://plus.google.com/photos/113137987295407406131/albums/6074915529080207361/60
74918273609549026?pid=6074918273609549026&oid=113137987295407406131

