Real Elte Putri Perbasasi Lamteng
Juara 4 di Walikota Metro Cup
Ketua Perbasasi Lamteng Achmad Hery Setiawan bersama pemain Real Elte putri
menunjukkan piala juara 4 Walikota Metro Cup 2018.
TRANSLAMPUNG.COM, GUNUNGSUGIH – Tim softall putri di bawah naungan Perbasasi
Lampung Tengah (Lamteng), Real Elte patut diapresiasi.
Squad yang dihuni para pelajar SMAN 1 Gunungsugih dan SMPN 1 Gunungsugih itu,
berhasil menggondol juara 4 dalam turnamen Softball Walikota Cup Metro U-23,
tahun 2018.
Turnamen tersebut berlangsung pada 1-10 Agustus 2018 di Lapangan Softball
Garuda Kota Metro. Diikuti pula tim-tim dari Kota Metro dan Bandarlampung.
Atas hasil itu, Ketua Perbasasi Lamteng Achmad Hery Setiawan menyatakan
kebanggaanya. Betapa tidak, meski fasilitas latihan yang dimiliki Real Elte
masih sangat terbatas, namun sudah menunjukan sebuah prestasi yang cukup
berarti baginya.
“Kita berdiri baru sekitar tahun. Perlahan kita membentuk tim. Dengan
fasilitas yang minim, kami tetap semangat untuk berlatih. Dan hasil kerja
keras kami dibayar dengan prestasi ini. Meski hanya meraih juara 4, kami
tidak kecewa. Justru sangat bangga. Dan prestasi ini kami harapkan akan terus
menanjak di kemudian hari,” ujar Hery, Minggu (12/8/2018).
Masih dikatakan olehnya, yang patut diacungi jempol dari tim putri perbasasi
Lamteng, mereka sudah mulai mampu berkompetisi dengan tim-tim lain dari luar
daerah. Meski Walikota Cup itu merupakan pengalaman perdana tim putri ikut
turnamen.
“Tim-tim dari Kota Metro dan Bandarlampung kemampuannya sudah tidak diragukan
lagi. Selain ditunjang fasilitas yang memadai, juga sudah lama terbentuk.
Tapi, kita tetap bisa mencuri perhatian dalam turnamen ini,” jelasnya.
Sebelum tampil, pihaknya terus memberikan motivasi kepada pemain. Lalu tidak
memasang target yang muluk. “Targetnya tunjukkan prestasi saja. Dan yang
penting, selalu menikmati permain setiap pertandingan,” imbuhnya lagi.
Atas raihan itu, dia berharap agar menjadi motivasi bagi pelajar lain maupun
putra-putri Lamteng yang hobi dengan olahraga ini. Pasalnya, Hery mengakui
bahwa olahraga softball di Lamteng belum memasyarakat.
“Dengan upaya-upaya kita, salah satunya mengajak siswa SMA, tidak lain hanya
untuk membesarkan olahraga ini. Jika sudah besar, sudah pasti akan ada banyak
bibit-bibit softball dari Lampung Tengah. Baik putra maupun putri,” urainya
dan menambahkan, dalam waktu dekat akan melakukan jaring atlet di SMAN 1
Simpangagung. (rid)

