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Bokseklub lukker - træning fortsætter i fitness
BBK Varde lukker, men trænerne fortsætter i
fitnesscenteret ved Fysio Danmark i Varde, hvor de
lægger ud med en ugentlig træning.
Varde: Nu lukker bokseklubben BBK Varde, men de
dropper ikke træningen.
- Fra i morgen er vi lukket, men vi fortsætter med motionsboksning. Alle fire trænere
fortsætter ved Fysio Danmark, hvor vi bliver et af de hold, de kan tilbyde til deres
medlemmer, siger Helle Niss, der er afgående formand i BBK Varde. Det er økonomien,
der tvinger klubben til at lukke.
- Vi kan ikke samle de penge, det koster at drive klubben, siger Helle Niss.
Inklusive de fire trænere var der kun syv aktive medlemmer tilbage i klubben, der
begyndte sæsonen med 54 betalende medlemmer, som er faldet fra.
Lokalerne på Møbelvej er sagt op, og flytningen til fitnesscenteret er en løsning, de har
arbejdet på siden påske, blandt andet med noget så lavpraktisk som at finde ud af,
hvordan sandsækkene kan hænges op.
Helle Niss glæder sig over, at de trods alt kan fortsætte med træningen.
- Vi kan få lov til at føre det videre, som vi brænder for, og nu skal vi ikke tænke på
økonomi eller rengøring, siger hun.
Som en opstart er der boksetræning om onsdagen, da fitnesscentret allerede havde lagt
holdplanen frem til september.
BBK - historien
BBK (Blåvand Bokseklub) startede i 2007 i Blåvand Aktivitets Center, som lukkede i
2009. Træningen startede atter op i foråret 2010, denne gang på Lykkesgårdskolen i
Varde. Der var stiftende generalforsamling i maj 2010. I 2014 blev klubben en
motionsklub. Kilde: bbkvarde.dk

Fra venstre: Formand Helle Niss, træner
Jørn Dons, kasserer Glenn Stage og medlem
Sarah Stokholm Andersen. Noget udstyr
sælges for at dække klubbens banklån,
mens sandsække, handsker og lignede
flytter med til fitnesscenteret. Foto: Karina
Øhlenschlæger

