Danlanud
Soewondo
Kejuaraan Bola Basket

Buka

BeritaNasional.ID Medan – Dalam rangka Bulan Dirgantara
Indonesia dan menyambut HUT ke-73 TNI Angkatan Udara tahun
2019, Lanud Soewondo melaksanankan kejuaraan bola basket 3×3
yang diikuti oleh sebanyak 83 tim putra dan putri dari tingkat
pelajar sewilayah kota Medan dalam memperebutkan piala
Danlanud Soewondo bertempat di gedung olah raga bola basket

Lanud Soewondo, Jumat (5/4/2019).
Danlanud Soewondo Kolonel Pnb Dirk Poltje Lengkey pada saat
pembukaan dalam sambutannya menyampaikan selamat datang di GOR
bola basket Lanud Soewondo kepada seluruh tim yang akan
bertanding. “Kejuaraan ini dilaksanakan masih dalam rangkaian
HUT ke-73 TNI Angkatan Udara, yang bertujuan sebagai salah
satu ajang untuk peningkatan prestasi atlet bola basket bagi
kalangan pelajar di Medan Sumatera Utara,” ucapnya.

Selanjutnya Danlanud mengatakan bahwa melalui olahraga kita
diajarkan untuk bersikap sportif, jujur dan bertanggung jawab.
“Kejuaraan ini merupakan kegiatan yang positif, sebagai wahana
dan sarana untuk mengembangkan diri kedepan guna meraih
prestasi yang lebih baik,” kata Danlanud Soewondo Kolonel Pnb
Dirk Poltje Lengkey.
Danlanud juga berpesan kepada wasit dan juri untuk tetap
bertindak adil, karena kita menginginkan tim yang akan menjadi
juara benar-benar tim yang terbaik. Kita juga berharap

kejuaraan kali ini dapat menjaring atlet basket yang
berpotensi, supaya kelak atlet bola basket dari Sumatera Utara
dapat bersaing di even nasional maupun internasional.
Diakhir sambutannya Danlanud menyampaikan kepada seluruh
peserta tim yang bertanding untuk melakukan yang terbaik pada
kejuaran basket ini, “namun hal yang tidak kalah penting yaitu
faktor keamanan yang harus tetap menjadi hal utama, baik
personel maupun materiil,” pungkas Danlanud.
Sebagai tanda dibukanya pertandingan yang dihadiri oleh
pejabat dan personel Lanud Soewondo ini, Danlanud Soewondo
didampingi Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan bola basket
Seluruh Indonesia (Pengprov Perbasi) Sumut Iwan Hartono Alam
dan Panitia disaksikan seluruh peserta, melakukan lemparan
bola pertama, dan tepat masuk ke basket yang disambut riuh
tepuk tangan hadirin. (Kiel)

