Iswanda Ramli Kembali Pimpin
Askot PSSI Medan
Medan,
9/2
(LintasMedan)
–
Iswanda
Ramli
(Nanda)
kembali
terpilih
secara
aklamasi sebagai
Ketua Asosiasi Kota
(Askot) PSSI Medan
periode 2019-2023.
Dia
terpilih
sebagai pimpinan PSSI Medan empat tahun ke depan, setelah
ditetapkan sebagai calon tunggal pada Kongres Askot PSSI di
Medan Club, Jalan RA Kartini, Sabtu (9/2) siang.
Jabatan ini merupakan periode kedua bagi Nanda yang sebelumnya
juga menjabat Ketua Askot PSSI Medan periode 2014-2018.
Nanda kepada wartawan mengucap terima kasih kepada pengurus
dan Exco serta voters anggota klub Askot PSSI yang mendukung
penuh dirinya kembali menajdi ketua. Dalam program kerja empat
tahun ke depan, pria yang juga wakil ketua DPRD Medan ini siap
menerima saran dan kritik dari beberapa klub anggota Askot
PSSI Medan. Termasuk kembali menggalakkan turnamen antar klub
di Medan serta memutar kembali Liga SSB.
“Terimakasih atas kepercayaan semua pengurus dan Exco yang
melanjutkan saya sebagai Ketua Askot. Saya berharap Exco dan
pengurus untuk lebih serius bekerja dan sama-sama bekerja.
Karena beban ke depan kita makin berat. Karena kita mau
memunculkan pemain pemain baru dengan membuat turnamen,” ujar
Nanda.
Lebih lanjut dikatakan Nanda, usai kongres pihaknya kembali

akan menyusun pengurus sebelum dilantik. Nanda juga sudah
menyiapkan program-program baru untuk tahun ini. Dukungan dari
Asprov PSSI Sumut untuk membuat turnamen secara rutin, tentu
menjadi tugas dan tanggung jawab Askot PSSI dalam mencetak
bibit – bibit pesepakbola potensial.
“Kami sudah mendapat persetujuan dari Asprov PSSI Sumut untuk
membuat turnamen antar klub. Saya ingin seperti dulu, klubklub di Medan bertarung dan banyak muncul pemain-pemain bagus.
Ini cita-cita saya untuk membuat itu lagi,” ungkapnya.
“Seperti turnamen usia 17 dan 20 tahun ini harus diaktifkan.
Nantinya juga untuk menyuplai pemain hebat untuk perkuat tim
PSMS di liga profesional,” sambungnya.
Sementara Ketua Asprov PSSI Sumut, Kodrat Shah yang hadir saat
Kongres, di bawah kepemimpinan Nanda sebelumnya Askot PSSI
Medan mulai maju. Kodrat juga mengapresiasi kepada Nanda yang
masih mau mengurus Askot PSSI Medan. Maka, Asprov dengan tegas
siap membantu pengurus Askot PSSI Medan yang mau menggalakkan
Turnamen antar klub mulai tahun ini.
“Selamat buat Bung Nanda dan Exco yang sudah ditetapkan. Saya
bangga sama dia masih mau mengurus Askot PSSI Medan ini.
Silahkan buat kompetisi untuk program. Kami akan setujui
dengan programnya itu,” ungkapnya.
Kongres Askot PSSI Medan selain memilih ketua umum, juga telah
menetapkan wakil ketua dan lima anggota Exco yang juga
terpilih secara aklamasi. Wakil ketua terpilih adalah Yega
Naden dan lima anggota Exco, masing – masing Muchairany ,
Iqbal Sinaga, Ongku Zulfin Nasution, Yandrinal Amiruddin, dan
Fakhrizal. (LMC-02)

