Gozdarstvo v času in prostoru
GDK 945.26«2019«(045)=163.6

Gozdarska tekmovanja v zimi 2019
1. 51. EFNS- Evropsko gozdarsko
prvenstvo v nordijskem smučanju
Preko 900 smučarjev- gozdarjev se je udeležilo
že 51. prireditve EFNS, ki je potekala od 11. do
16. februarja 2019 v manj znanem Nemškem
biatlonskem središču Grosse Arber, ki je na
območju ob Češki meji in tik ob Narodnem parku
Bavarski gozd.
Med številnimi udeleženci iz 20 evropskih držav
nas je bilo 22 iz Slovenije. Program prireditve je
potekal ves teden od ponedeljka do petka.
Del ekipe se je udeležil pohoda s smučmi po
delu Narodnega parka. Spremljala sta nas Slovenskim gozdarjem že dobro znani gozdar Peter
Langhamer ter gozdar iz NP Reinhold Gaisbauer.
Dobili smo številne informacije o parku, posebnostih delovanja in upravljanja ter sodelovanju z
NP Šumava na Češkem. Zanimivo je, da je vstop v
park brezplačen, obiskovalci plačajo le parkiranje

na urejenih parkiriščih. Tudi organizirana vodenja
opravljajo vodniki v parku brezplačno. Pozimi so
številne poti in ceste v parku urejene za hojo in tek
na smučeh. Proge so dobro vzdrževane in vodijo
po najlepših predelih parka. Sistem vzdrževanih
prog je dolg več 10 km in se povezuje še v sistem v
parku Šumava. To je pravi raj za navdušene tekače
na smučeh, tudi uporabo prog ni potrebno plačati!
Nekateri so se udeležili še drugih zanimivih
ekskurzij z gozdarsko in turistično vsebino. Zanimiv program je dopolnilo predavanje o zgodovini
gozdarstva na tem območju, kjer je imel velik
vpliv posek lesa za potrebe glažut.
V sredo, četrtek in petek so potekala tekmovanja. Možno je nastopiti v klasični ali (in) prosti
tehniki ter štafetah. Pri tekmah posameznikov
je vključeno še streljanje. S 5 streli je potrebno
zadeti 5 tarč. Kazen za zgrešene strele so kazenski
krogi po 150 m.

Slika 1: S smučmi po NP Bavarski gozd (foto: J. Konečnik)
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Proge so bile zelo zahtevne predvsem zaradi kar
dolgih in strmih vzponov, k sreči pa so bili spusti
kar dobro speljani in z njimi ni bilo prehudih težav.
V petek popoldne je spet potekala »fešta narodov« z degustacijo trdnih in tekočih dobrot iz vse
Evrope. Rdeča nit našega »štanta« je bil Slovenski
med in medene pijače.
Tudi tokrat smo dosegli nekaj »vidnejših«
uvrstitev. Naj omenim in pohvalim ženski del
naše ekipe saj je Suzana Andrejc zasedla odlično

5. mesto, še posebej pa je presenetila naša ženska
štafeta v postavi Mirjam Mikulič, Janja Lukanc
in Suzana Andrejc, ki je v kategoriji nad 50 let
zasedla 2. mesto.
Več informacij o rezultatih in ostalem dogajanju
pa na spletni strani efns.eu!
Naslednje leto, od 19. do 25. januarja bo EFNS
na Poljskem v kraju Dusznki-Zdroj. Za informacije pokličite na telefon 041657388 ali pišite na
janez.konecnik@siol.net.

Slika 2: Ob eni od najdebelejših jelk (foto: J. Konečnik)
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Slika 3: Množična udeležba na »fešti narodov« (foto: J. Konečnik)

Slika 4: Tokrat smo predstavili Kočevski gozdni med in dodali še nekaj drugih dobrot. (foto: J. Konečnik)
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Slika 5: Drugo mesto za štafeto Slovenije Janja Lukanc, Suzana Andrejc in Mirjam Mikulič. (foto: J. Konečnik)

2. Slovenske gozdarske smučarske
tekme Rogla 2019
V petek, 8. marca 2019 smo se na Rogli zbrali
slovenski gozdarji ter se pomerili v smučanju.
Tekmovali smo v veleslalomu in teku na smučeh.
Tekmovanje je potekalo v organizaciji Zveze
gozdarskih društev Slovenije. Zbralo se nas je nekaj
čez 70 iz 11 gozdarskih društev, Gozdarskega inštituta Slovenije, gostov iz Furlanije Julijske krajine
in drugih. Posebej naj omenim najštevilčnejšo in
dobro organizirano ekipo GIS-a.
Tekmovanje smo izvedli kljub nič kaj zimskemu
vremenu, ko nam je progo za tek na smučeh
skoraj odnesla odjuga. Tekmovali smo na močno
skrajšani, skoraj »šprinterski« progi.
Med ekipami so bili ponovno najboljši Korošci
(Koroško GD) pred ekipo Kranjskega GD ter
ekipo Gozdarskega inštituta Slovenije.
Pri posameznikih pa so zmagali v VSL Teja
Peruš (Koroško GD), Roman Starič (DIT gozdarstva Brežice), Matjaž Turk in Boštjan Grošelj
(DIT gozdarstva Posočja), v tekih pa Mirjam
Mikulič (GD Medved Kočevje), Suzana Andrejc
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(Koroško GD), Jernej Donik (Podravsko GD),
Antonino Cella (Furlanuja- Julijska krajina) ter
Matej Kordež (Kranjsko GD).
Razglasitev rezultatov in druženje, ki je tudi
pomemben del te prireditve je potekala v gostilni
Smogavc, kjer čas kar prehitro minil ob klepetu in
izmenjavi izkušenj iz različnih področij gozdarstva.
Medalje sta podelila vodja OE ZGS Celje Aleksander Ratajc in predsednik ZGD Alojzij Gluk,
ki je poleg tega uspešno prevozil veleslalomsko
progo ter podelil še nageljne udeleženkam srečanja.
Posebna zahvala velja podjetju SiDG, ki je
podprlo to prireditev.
Opomba: rezultate in galerijo fotografij si je
možno ogledati na spletni strani ZGD.

3. Gozdarsko smučarsko tekmovanje
Alpe- Adria 25. -26.1. Jochgrimm, J.
Tirolska.
Srečanje smučarjev gozdarjev sosednjih držav
v območju Alp in Jadrana so letos organizirali
kolegi iz Južne Tirolske. Prizorišče tekmovanja je
bilo nam manj znano smučišče Jochgrimm visoko
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nad Cavalesejem in dolino Val di Fiemme. Kot
že običajno smo se v petek popoldne pomerili v
»alpski štafeti«, kjer smo lahko sestavili le eno
ekipo.
V soboto pa smo najprej izvedli tekmo v
gozdarskem biatlonu nato pa še v veleslalomu.
Zaradi oddaljenosti prizorišča in malo neugodnega
termina nas je bilo manj kot običajno. Skupno
zmago so tokrat odnesli domačini, ki so srečanje
ponovno dobro organizirali. Vse je potekalo brez
zapletov in v sproščenem vzdušju.
Ekipa Slovenije je osvojila drugo mesto tretji so
bili gozdarji iz Furlanije- Julijske krajine, Hrvati
pa četrti. Člani naše ekipe so dosegli kar precej
zmag in uvrstitev na zmagovalne stopničke.
V teku v prosti tehniki je zmagal Matej Kordež,
v klasični tehniki je bil Jernej Donik tretji. Prav
tako pa je bila bronasta še Janja Lukanc.
V veleslalomu sta 2 in 3. mesto dosegli Janja
Lukanc in Petra Globevnik. Pri moških pa so v
dveh kategorijah vsa tri mesta osvojili člani naše

ekipe: pri mlajših moških Blaž Pirc, Tine Verderber in Žan Prem. V kategoriji starejših članov pa
Matjaž Turk, Dušan Pirc in Božo Jež. V srednji
kategoriji pa je bil Jure Rupnik tretji.
Ob povratku smo v nedeljo lahko opazovali
kolono tekačev, ki so se bližali cilju znamenite
Marcialonge, ki je potekala v dolini Val di Fiemme.
Že pri prihodu v te kraje smo opazili posledice
vetroloma, ki je te kraje zajel konec oktobra 2018.
Višje, ko smo se vzpenjali v bolj gorate predele, več
je bilo polomljenega drevja. Čeprav smo podobno
ujmo doživeli pred časom tudi v Sloveniji, nas je
koncentracija polomljenih dreves in obsežnost
poškodovanih površin šokirala.
Nekaj teh površin smo si tudi ogledali in od
lokalnih gozdarjev pridobili informacije o obsegu
vetroloma ter pristopu k sanaciji in posledicah
za gozdarstvo in lesno industrijo tega območja.
Janez Konečnik

Slika 6: Najhitrejši v VSL je bil Matjaž Turk (foto: J. Konečnik)
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Slika 7: Z medaljami okrog vratu: Blaž Pirc, Matjaž Turk in Dušan Pirc (foto: J. Konečnik)

Slika 7: Dobitnika medalj v teku na smučeh Matej Kordež in Jernej Donik (foto: J. Konečnik)
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Slika 9: Ponosni na dobre uvrstitve: Janja Lukanc, Tine Verderber in Petra Globevnik (foto: J. Konečnik)

Slika 10: Posledice vetroloma (foto: J. Konečnik)
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