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Gozdarska tekmovanja v zimi 2018
1. EFNS- Evropsko gozdarsko
prvenstvo v nordijskem smučanju
Kar 1200 smučarjev gozdarjev se je udeležilo že
50. jubilejne prireditve EFNS, ki je potekala od 29.
januarja do 3. februarja 2018 v znanem južnotirolskem biatlonskem središču Antholz/Anterselva.
Že pri izbiri prizorišča srečanja so kolegi iz te
italijanske avtonomne province dobili prednost
pred drugim kandidatom iz Bavarske (Nemčija).
Zaupali smo Heinrichu Swingshacklu in njegovi
ekipi, da bodo odlično izpeljali tekmovanje in vse
ostalo, kar sodi v okvir celotedenskega dogajanja
te prireditve.
Vse dogajanje je bilo v znaku jubileja. Veliko se
nas je udeležilo ekskurzije - pohoda na smučeh od
Cortine do Toblacha. Ob trasi, dolgi 50 ali 30 km,
so bile table z oznakami krajev, ki so gostili EFNS.
Doživeli smo zelo lep dan v osrčju Dolomitov.
Organizirane so bile ekskurzije s predstavitvijo

gozdarstva, lesne industrije, kmetijske dejavnosti
povezane s turizmom in kulturne zgodovine teh
krajev. V četrtek zvečer je bila na stadionu slavnostna prireditev s predstavitvijo 50 letne zgodovine
EFNS ter s svečano večerjo. Izdana je bila posebna
brošura s prispevki o teh dolgih letih druženja,
na katerem slovenski gozdarji sodelujemo že vse
od leta 1990, ko smo prvič sodelovali v Bistrici
na Koroškem v Avstriji.
Naša »odprava« je štela skoraj 30 članic in
članov. V ekipi so bili zastopani gozdarji iz
različnih organizacij, vedno več je starejših oz.
upokojencev. To je značilno tudi za vse druge
države. Dejstvo je, da je tudi med zaposlenimi v
gozdarstvu vse manj mladih. Zato v organizacijskem komiteju EFNS iščejo načine, kako k udeležbi
pritegniti več mladih. Letos so mlade do 19. leta
starosti oprostili plačila štartnine.
Tekmovanja so potekala brez zapletov, čeprav
je na koncu zima pokazala zobe. Nekaj novoza-

Slika 1: Večji del slovenske ekipe (foto: J. Konečnik)
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padlega snega gozdarjev pač ni moglo spraviti
iz tira! Vsi smo se trudili po najboljših močeh, a
kaj, ko so bili naši konkurenti boljši: ali so hitreje
tekli od nas, bolje streljali od nas ali pa celo oboje.
Na koncu pa ostane glavno kar nas žene vedno
znova in znova: najpomembneje je sodelovati,
spoznavati nove kraje, širiti znanje in pridobiti
nova znanstva. Moram pa seveda omeniti tudi
najboljše. Na zmagovalne stopničke sta se povzpeli Milka Dolenec za 2. mesto med starejšimi
ter Tinka Turk za 1. mesto med najmlajšimi. Na
zmagovalni oder je prišla še Suzana Andrejc, ki
je prejela diplomo za 6. mesto. Torej so našo čast
reševale ženske. Rezultate si lahko ogledate na
spletni strani: efns.eu.

2. Slovenske gozdarske smučarske
tekme Pokljuka 2018
V petek, 2. marca 2018, smo se na Pokljuki v lepem
vremenu in ob obilici snega zbrali slovenski gozdarji
ter se pomerili v smučanju. To je bilo že 21. tovrstno
tekmovanje po letu 1992. Odziv na povabilo je bil
zelo dober, zbralo se nas je kar okrog 80 kolegic
in kolegov iz različnih gozdarskih organizacij,

največ iz ZGS, GIS in drugih, ki so zastopali 13
ekip. Našemu vabilu so se odzvali tudi gozdarji iz
Italije (Furlanije- Julijske krajine in Južne Tirolske).
Tekmovanje je minilo v športnem duh, brez
poškodb in zapletov. Za rezultate je odlično poskrbela ekipa časomerilcev SK Radovljica. Tekma v
veleslalomu je potekala na smučišču Viševnik,
tekači pa smo tekli na delu biatlonskih prog na
Rudnem polju. Razglasitev rezultatov in druženje
je bilo v hotelu Center na Pokljuki, kjer so prijazno
poskrbeli za naše dobro počutje, za zabavo pa naš
kolega Borut Debevc, ki je preigraval »evergreene«.
Med ekipami so zmagali Korošci (Koroško GD)
pred in Kranjem (Kranjsko GD) in Bledom (GD
Bled). V veleslalomu so zmagali Tina Menciger
(GD Bled), Jakob Matijovc (Savinjsko GD), Jure
Meglič (Kranjsko GD) in Boštjan Grošelj (DIT
Posočja). Najboljši v teku pa so bili: Suzana Andrejc
(Koroško GD), Antonino Cella (Italija- FJK)
ter Primož Šenk (Kranjsko GD). Rezultate in
galerijo fotografij si je možno ogledati na spletni
strani ZGDS.
Prireditev je potekala v organizaciji Zveze gozdarskih društev Slovenije s podporo ZGS ter ob

Slika 2: Start teka na smučeh (foto: K. Konečnik)
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sodelovanju GD Bled. Želja vseh, ki smo se trudili
z organizacijo prireditve je bila, da vsi preživimo
en lep zimski dan v objemu pokljuških gozdov
in druženju s kolegi. Po zagotovilu udeležencev
lahko potrdim, da je bil naš cilj dosežen. Vsekakor
bomo skušali z dolgo tradicijo tekem nadaljevati
tudi v prihodnje.
Posebej se moramo zahvaliti obema sponzorjema družbi Slovenski državni gozdovi (SiDG)
ter Gozdnemu gospodarstvu Bled, ki sta podprla
prireditev. Predstavnika obeh podjetij Branko
Štunf in Franci Pogačnik pa sta podelila medalje
najboljšim.

3. Alpe- Adria
Srečanje smučarjev gozdarjev sosednjih držav v
območju Alp in Jadrana bo letos jeseni ponovno v
»morskem« okolju. Hrvaški kolegi že pripravljajo
vse potrebno in iščejo discipline v katerih bomo
tekmovali.
Janez Konečnik

Slika 3: Podelitev priznanj najboljšim tekmovalkam v teku na smučeh. (foto: M. Mediževec)

Za vse, ki jih zanima tekmovanje in druženje na snegu, pa velja povabilo na
51. EFNS, ki bo od 10. do 16. februarja 2019 v biatlonskem središču Grosse Arber
na Bavarskem (Nemčija). Prijave že zbiram na: janez.konecnik@siol.net
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