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SURF TXAPELDUN 
BAT SORTU DA 

Endika Garai, un joven de 15 años de Leioa ha ganado recientemente una de las 
pruebas del Campeonato Nacional de Surf sub-16, lo que le ha valido para colocarse 
en el segundo puesto del ranking estatal.

A
skoren ametsa da, gero 
eta gehiago saiatzen 
baitira, baina gutxi dira 

lortuko dutenak… Bakar batzuk, 
ordeaz, bidea onetik doaz.  Ez, 
ez gara nonahiko futbolaz ari, 
baizik eta surfaz eta, hain zuen, 
Endika Garaiz, Leioako 15 
urteko gazte bat, Guajes 
Zirkuituan azpi-16 txapelketa 

irabazi duena; horri esker, 
bigarren izatera iritsi da 
espezialitate horretako estatuko 
rankingean.

"Europan nor izateko" Endika 
Garairen ametsa egia izan dadin, 
gogor lan egin beharra dago: 
astean bost egunez entrenatzen 
du, urte osoan, batzuetan uretan 

eta bestetan, gimnasioan, hori 
guztia Sopelako Peña Txuri Surf 
Eskolaren babesean. Eta, aldi 
berean, DBHko 3. urteko ikasketak 
bazter batera utzi gabe.

Surflari gazte honen historia 
Somoko hondartzan hasi zen, 
Kantabrian, osabaren laguntzaz 
lehen olatuei aurre egiten hasi 



15Leioa Udal Aldizkaria 149. Zbk.

Informazio gehiagorako:  
http://www.surfporuntubo.com/

zenean. Gero eta gusturago 
zebilen, nonbait, 5 urte zituela 
lehen surf ikastaroa egin baitzuen 
Sopelan. Eta horrenbeste gustatu 
eta horren ondo aritu zenez gero, 
hamar urte geroago, Endikak 
entrenatzen jarraitzen du, ikasten 
eta eskola berean lehiatzen.

Hala ere, Endikak surfarekin duen 
amodioak izan ditu bere 
irristaldiak, hain zuzen ere 
futbolean, "joan den urtera arte 
jokatu nuen kirola, orduan utzi 
bainuen ez bainuen surfarekin nuen 
ilusio berbera".

Surfarekiko duen ilusioa ikasteko 
eta hobetzeko motibaziorik 
onena da, eta entrenamenduei, 
hotzari eta bidaiei aurre egiten 
laguntzen dio, gainera. Eta 
emaitzak iristen hasi dira: azken 
emaitza Circuito Guajes 
(txapelketa nazionalerako 
balioduna) izenekoan, martxoan, 
Gijónen, azpi-16 kategorian 
lortu duen lehen postua da.

Profesionala izatera iritsi gabe, 
ez dezagun ahaztu DBHko 3. 
mailako ikaslea dela ("nota onak 
ateratzen ditut, eta, horrela, 
etxean, surfean kontzentratzen 
uzten didate" aitortu du Endikak), 
Leioako kirolaria Euskal Herriko 
eta estatuko zirkuituan lehiatzen 
da gaur egun,  eta, gainera, 
Europako pro-junior zirkuituko 
proba batzuetan ere parte hartu 
du. 

Emaitzen ikuspegitik, prestatzen 
ari den surflari batentzat horren 
garrantzitsua izan beharko ez 
lukeen zerbait, Gorka hirugarren 
sailkatu da euskal zirkuituan 
(proba bakarra jokatu ondoren); 
Espainiako zirkuituan bigarren 
posizioan dago, ordea. 

Gogoan duen hurrengo proba 
Espainiako Txapelketa da, 
aurten Doniñosen (Ferrol) egingo 
dena; "irabazten ahalegintzeko" 
joango da, aitortu du aurpegian 
agertu zaion irribarre erdi 
batekin. 

Berez sortzen den galdera hau 
da: noraino iritsi nahi duzu?, 
uste duzu surfaren profesionala 
izan, eta kirol honetatik bizi 

zaitezkeela? Hamabost urteko 
gaztearen erantzuna oso 
zentzuzkoa da: "zail ikusten dut, 
baina saiatu nahi dut. Oraingoz, 
europar zirkuituan 'nor' izatea 
planteatu dut helburu gisa, eta 
gero... gerokoak", adierazi du 
Endika Garaik. 

Bere helburua lortzeko familiaren 
babes eztabaidaezina du, eta 
"kontzentratzeko dudan 
ahalmena, agian, nire 
indargunerik handiena", Endikak 
esan duenez. ■


