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Н

ародився 8 червня 1961 р. в м. Дніпродзержинську
Дніпропетровської області. З дитинства любив
спорт, особливо йому імпонувала гра в баскетбол. Хлопець добре засвоїв, що цей рухливий вид спорту
потребує великої концентрації, швидкого мислення та
прийняття нестандартних рішень. З роками захоплення
баскетболом ставало все сильнішим. Проте В. А. Елькінсон займався й іншими видами спорту, зокрема гандболом
та шахами.
Після закінчення школи вступив до Запорізького
державного педагогічного інституту на факультет фізичного виховання. Був старанним і цілеспрямованим
студентом, тож не дивно, що навчання в інституті завершив із червоним дипломом. Ще тоді вирішив, що
в майбутньому працюватиме на науковій ниві. Дипломну
роботу написав на тему «Розвиток спритності у школярів
1–3-х класів», яка була третьою в СРСР. Завдяки цьому дослідженню Валерій Альбертович отримав персональне
запрошення в Науково-дослідний інститут фізіології дітей і підлітків (м. Москва). Однак життя внесло свої корективи і він пішов служити в армію, після якої з наукою
вже не склалося.
Демобілізувавшись із лав Радянської армії, працював
тренером, виступав за команди «СКА» (м. Львів) та «Будівник» (м. Запоріжжя). Водночас, йому присвоєно кваліфікацію судді республіканської категорії. У 1992 р.
в Запоріжжі відкривав Баскетбольний клуб «Ферро», президентом якого і був обраний. Із 2008 р. — директор
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ТОВ «Ферро-ЗНТУ». За час керівництва В. А. Елькінсона команда товариства двічі вигравала Кубок Суперліги
і тричі нагороджувалася бронзовими медалями. На жаль,
у 2015 р. цей баскетбольний клуб припинив своє існування
(як приватна власність однойменного заводу).
Наступного року в місті створено Баскетбольний клуб
«ЗАПОРІЖЖЯ» — громадську організацію, що належить
місту й області. В. А. Елькінсон вважає надзвичайно важливим збереження цього клубу для регіону, адже в Запоріжжі є професійна дитяча спортивна школа, вихованці
якої беруть активну участь у різноманітних змаганнях.
Вони — потенційні гравці Баскетбольного клубу «ЗАПОРІЖЖЯ». Крім того, є фарм-команда при Запорізькому
національному технічному університеті, ректор якого —
Сергій Борисович Бєліков, постійно допомагає та підтримує її, незважаючи на складні часи. Валерій Альбертович
зазначає: «Якщо хлопці не гратимуть, то їм можна буде розпрощатися з баскетболом».
У 2015 р. В. А. Елькінсона одноголосно обрано президентом Федерації баскетболу Запорізької області,
головним завданням якої він чітко визначив розвиток аматорського, масового баскетболу. Президент федерації вважає, що чим більше дорослих і дітей полюблять баскетбол,
тим краще він розвиватиметься, матиме більше прихильників. Валерій Альбертович наголошує на тому, що головне,
аби запорожці могли не тільки спостерігати за грою, а й
займатися улюбленим видом спорту. За сприяння керівництва міста на «Славутич-Арені» збудовано два сучасні
стрітбольні майданчики, на яких вже грають у баскетбол.
У Запорізькій обласній дитячо-юнацькій спортивній школі
спільно із Запорізькою облдержадміністрацією вдалося відкрити чоловіче відділення з баскетболу. Для проведення
чемпіонату міста з баскетболу вже знайдений спонсор. Але,
як говорить В. А. Елькінсон, це крапля в морі порівняно
з тим, що ще хочеться зробити. Він продовжує наполегливо
трудитися для популяризації баскетболу в Україні. Є членом Президії Федерації баскетболу України. В 2016 р. йому
присвоєно почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».
Як тільки знаходить вільну хвилинку для відпочинку,
віддає перевагу детективам Тетяни Устинової та Чінгіза Абдуллаєва. Крім того, любить активний відпочинок. У людях
найбільше цінує професіоналізм, не пробачає зраду.
Одружений, має доньку.

