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ZORRIBIKE LEZAMAKO TXIRRINDULARI KIROL
TALDEA DUELA BI URTE SORTU ZEN

Mendi ibilaldiak egiten dituzte talde honetako txirrindulariek,
hilean behin; gainera, elkarte honi dagokio herri bizkaitarreko

Andra Mariko jaietan egiten den martxaren antolamendua

L
EZAMAKO Zorribike Txirrindu-
lari Kirol Taldea duela bi urte sor-
tu zen, zehazki, 2007. urteko irai-
laren 27an. Gaur egun presidente
den Jose Manuel Olanok deialdia
egin zuen herrian horrelako elkar-
te bat eratzeko xedearekin, kirol
honengan duen grina medio. Hain-
bat bilera egin ondoren, azkenean
txirrindularien kirol taldea eratu
zuten, Zorribike izenpean.

Harrezkeroztik hainbat mendi-
irteera egin dituzte, eta bazkide-
kopuruak ere gora egin du nabar-
men azken urtean. Egun, 60 lagun
dira Zorribikeko bazkide, gehie-

GURPILEN GAINEKO BIZIMODUAREN ERAKUSLE
Zorribike Lezamako Txirrindulari Kirol Taldeko kideak agertzen dira argazkian, ekipamendua eta guzti, joan den urtean egindako irteera batean. ARGAZKIA: ZORRIBIKE.

nak Lezamakoak, baina badaude,
era berean, Txorierriko zenbait
lagun, bai eta Bizkaiko beste
herrietakoak ere. Olanok aitortu
duenez, gehienak gizonezkoak
dira, hiru neska izan ezik. Bere
esanetan, emakumezko gehiago
egotea gustatuko litzaieke, bai eta
gazte gehiago ere. Baina bada fut-
bola aurkari gogorra eta haur
gehienak, tamalez, futbolean
jokatzea nahiago dute gurpilen
gainean ibiltzea baino.

Jarduerei dagokienez, urtean
hainbat ekitaldi antolatzen dituz-
tena adierazi beharra dago. Hilean
behin mendira joaten dira, izan
ere, txirrindularien elkartea bada
ere, mendiko bizikletetan espezia-
listak dira. Zailtasun ezberdineko
ibilbideak antolatzen dituzte, ale-
gia, badaude errazak direnak, erdi
mailako zailtasuna dutenak eta,
azkenik, zailtasun handiko ibilbi-
deak. Horietako irteera batzuk,
gainera, asteburu osoko irteerak
dira, Aste Santuan Madrilgo men-

D AT U A K

● Sorrera urtea. Zorribike Lezama-
ko Txirrindulari Elkartea herriko
lagun talde batek sortu zuen 2007.
urteko irailaren 27an, kirol horren-
gan zuten grina medio.

● Zuzendaritza-batzordea. Jose
Manuel Olano da Zorribikeko Presi-
dentea. Presidenteordea eta
idazkaria Julen goiri da. Diruzaina
lanetan Rafa Ellacuria ari da eta,
azkenik, batzordekideak dira Ander
Bustinza eta Ernesto Rubio.

● Bazkideak. Zorribike Lezamako
Txirrindulari Kirol Taldeak 60 bazkide
ditu gaur egun. Horietatik 57 gizo-
nezkoak dira, eta gainerakoak, ostera,
emakumezkoak. Badaude adin guz-
tietako bazkideak, 14 urtetik hasita,
alegia, bertako bazkide izateko
gutxieneko adina izanik.

●  II. Andra Mariko Martxa. Txirrin-
dularien elkarte honek Lezamako
Andra Mari Jaietan egiten den
martxa antolatuko duen bigarren
aldia da aurten. Iaz 160 lagun hartu
zuten parte bertan, eta 45 haur,
martxa txikian, alegia.

● Urteko mendi-irteerak. Hilean
behin mendira joaten dira elkarte
honetako txirrindulariak, urte hasie-
ran zehaztutako lekuetara, alegia.

● Ikastaro eta hitzaldiak. Era
askotariko ikastaroak eta hitzaldiak
antolatu dituzte aurten, bizikletaren
munduari lotuta, beti ere.

E S A L D I A

“Emakumezko gehiago
egotea gustatuko
litzaiguke, bai eta
gazte gehiago ere”
JOSÉ MANUEL OLANO
Zorribikeko Presidentea

dilerrora egin zutena kasu.
Era berean, Lezamako jaietan

egiten den ‘Andra Mari Martxa’-
ren antolamendua dagokio Zorri-
bikeri. Bigarren urtez jarraian,
ibilbide berezia prestatuko dute
parte hartzaileen gozamenerako.
Lezamako bazter ezberdinetan
zehar ibiliko dira eta ‘martxa txi-
kia’ ere antolatuko dute, haurrak
kontutan hartuz.

Baina bestelako ekitaldiak egi-
teari ekin diote aurten elkarte
honetan. Helburua da Zorribike
Txirrindulari Kirol Taldea dina-
mizatzea; alegia, elkarte hutsa ez
izatea. Zentzu honetan, zenbait
hitzaldi eta ikastaro antolatu
dituzte, eta aurrerantzean ere
berorrek antolatzen jarraituko
dute, hiru hilabetero edo. Horrela,
Iñaki Lejarreta mendi bizikletako
txirrindularia egon zen Lezaman,
urtarrilean, Beijineko Joku
Olinpikoetan parte hartu izanaren
esperientzia kontatzen. Era
berean, Bizkaiko Txirrindularien
Federazioko fisioterapeuta Manu
Gonzalezek elikaduraren ingu-
ruko hitzaldia eskaini zuen
martxoan. Gainera, ikastaro
berezia antolatu zuten maiatzan,
asteburu oso batez. Mekanika-
ikastaroa zen, eta ostiralean gur-
pileko zuloak konpontzen ibili
ziren bertan. Bitxikeria legez,
aipatu ikastarora emakumezkoak
soilik joan ziren. Larunbatean,
ordea, Juan Chamorro mekani-
koak mekanika konplexuagoaren
inguruko hitzaldia eskaini zuen.

Begi bistan dago Zorribike Leza-
mako Txirrindulari Kirol Taldeak
aurrera egiteko ilusioa daukana,
gaztea bada ere. Lan horretan
dabiltza elkarteko presidente eta
kide ezberdinak, era batean edo
bestean laguntza eskainiz. Leza-
mako Udalak diruz laguntzen du,
eta bestelako enpresek ere lagun-
tza eskaintzen dute publizitatearen
truke. Gauzak horrela, sendotuz
doan proiektua dela esan daiteke.

SARA GÁNDARA2008. urteko Andra Mari Jaietan egindako martxaren irudia. ARGAZKIA: ZORRIBIKE.




