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••Top to Top Lyngen:

Seiling, surfing og sjakk: – Vil gjøre
barna bedre kjent med naturen
Nå vil det fremover være
mange utendørssporter å
delta på i Lyngen.
Lørdag hadde Top to Top
Lyngen en informasjonsdag
om hva de planlegger av aktiviteter fremover.
Familien som kom til Lyngseidet sommeren 2020 ønsker
nå å aktivisere små og store i
Lyngen med hovedmål å gjøre
de bedre kjent med naturen.
– Målet er å gjøre barna
kjent med naturen gjennom
utendørssport, slik at de kan
bli gode ambassadører for en
sunn natur i Lyngen og beskytte det vakre landskapet
som er her, forteller Dario
Schworer.
Her kan du lese mer om familien som nå vil være i Lyngen de neste fire årene:

Seiling i fokus

Aktivitetene de nå skal holde
fremover er i hovedsak seiling, men også svømming,
surfing, sjakk, klatring, toppturer på ski og terrengsykling.
– Vi fortalte kommunen
her og folket at vi glade for å
kunne hjelpe til med det vi
kan, og lære barna det vi kan
om utendørssport, forteller
han.
Alle kan delta på aktivitetene. Hver fredag vil det arrangeres seiling eller sjakk,
klatring på søndager og svømming å onsdager.
I fokus er seiling, som naturlig nok for familien som
har bodd på en seilbåt i 21 år
er svært erfarne med.
– Det som er bra med seiling og som gjør sporten
svært unik, er at det handler
ikke bare om å være den sterkeste eller best trente. For å
bli flink må man være smart
strategisk og ha en god følelse
for både båten og havet. Og
blir man bedre kjent med havet, vil det også føre at man
bryr seg mer om det og man
vil ta bedre vare på det.
Derfor er også sjakk med
blant aktivitetene, hvor barna
får trene på strategi.
Fra seileklubben i Tromsø
har de nå blitt sponset seks
seilbåter og vil i løpet av vinteren få flere fra Storbritannia. Båtene fra Tromsø passer
for barn fra rundt seks til 15
år gamle.

Sønnen sitt initiativ

Bak aktivitetene, er en av sønnene i den verdensomvante
familien.
– Det hele startet med min
sønn som hadde ideen om å
starte en seileklubb her. Allerede har han seilet her ved

NATUR: Dario og datteren Alegra fremfor seilbåten deres. Fremover vil Top to Top Lyngen arrangere flere aktiviteter i Lyngen sammen
med kommunens idrettslag.
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SEILING: Sønnen Noè er en ivrig seiler.

Lyngseidet i januar. Hans initiativ var å invitere andre
barn til å bli med, så han søkte opp på nett hvordan man
kan søke på midler til å sponse seilbåtene, forteller faren.
Først ville de starte en egen
seileklubb på Lyngseidet,
men de fant ut at det var
bedre å arrangere via sportsklubbene som allerede er i
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Lyngen.

Vil ha VM til Lyngen

Målet til sønnen er å få arrangert verdensmesterskap i seiling i Lyngenfjorden.
– Lyngseidet er et perfekt
sted for barn å seile ved. Vi
har vært mange steder i verden og seilet, og her i Lyngen
er det lite bølger og akkurat

TOPPTUR: Også toppturer blir en del av aktivitetene de vil lære
barna om.
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passe mye vind, forteller han.
Han har vært i kontakt med
arrangøren bak verdenscupen, hvor han forteller han
har måtte overbevise de om
at fjorden ikke er islagt her
om sommeren.
– Like langt nord i Canada
kan det jo hende det er islagt,
men her er det jo Golfstrømmen som holder havet varmt,

noe de ikke var klar over.
Nå ønsker han å takke Lyngen kommune for støtte opp
rundt prosjektet, seileklubben i Tromsø for lån av seilbåtene, Sørheim Brygge for en
plass å ha båtene og sportsklubbene i Lyngen.
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