Gozdarstvo v času in prostoru
Gozdarska tekmovanja v zimi 2020
Letošnja zima je bila za ljubitelje smučanja kar
slaba. Snega je bilo zelo malo, smučanje je bilo
možno le na nekaj visokogorskih smučiščih s
sistemi za umetno zasneževanje. Tudi urejenih
prog za tek na smučeh ni bilo, izjema je bilo
par km prog na Pokljuki, v Ratečah in še kje.
Gozdarji iz Slovenije udeležili dveh mednarodnih
smučarskih prireditev.

1.

52. EFNS - Evropsko gozdarsko
prvenstvo v nordijskem smučanju

V času od 19. do 25. januarja 2020, smo se na
Poljskem (Duszniki Zdroj) zbrali na 52. EFNS.
Kar velika ekipa sestavljena iz tekmovalcev in
nekaj spremljevalcev je na Poljskem preživela ves
teden. Prirediteljem je uspelo pripraviti proge na
biatlonskem stadionu »Duszniki arena«. Celotna
proga je bila pokrita z umetnim snegom. Sicer smo
imeli srečo z vremenom in dobrimi razmerami
za izvedbo celotne prireditve.
Kot vedno so poleg tekmovanj potekale številne
ekskurzije, predavanja in druženja udeležencev.
Spoznali smo gozdarstvo in gozdove na Poljskem

s poudarkom na načrtovanju dela gozdarstva v
času velikih sprememb (klima, kalamitete,..).
Glede na veliko površino gozdov (dobrih 9 mio
ha) je gozdarstvo z lesno industrijo gospodarsko
pomembna dejavnost. V državnih gozdovih (7,6
mio ha) dela skupaj več kot 26000 delavcev. Sicer pa
tudi vedno bolj poudarjajo druge funkcije gozdov.
Celotna prireditev je bila dobro organizirana,
za kar gre zasluga velikemu številu »prostovljcev«,
ki so pomagali pri izvedbi programa.
Zelo zanimiv in dobro obiskan je bil gozdarski
večer s predstavitvijo gozdarstva, ki se je v drugem
delu nadaljeval s klavirskim koncertom. Večji del
koncerta je bil namenjen Fredericu Chopinu, ki
je nekaj časa preživel v Dusznikih, kjer so na to
zelo ponosni.
Tekem v gozdarskem biatlonu se je udeležilo
več kot 700 tekmovalk in tekmovalcev. V sredo so
potekala tekmovanja v prosti tehniki, v četrtek v
klasični tehniki in v petek so tekmovale še štafete.
Pohvaliti moram vse, ki so se trudili po najboljših
močeh, še posebej pa dobitnike medalj (najboljše
tri) in diplom za uvrstitve do 6. mesta.

Slika 1: EFNS ekipa Slovenije (foto: A. Wiesser)
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Slika 2: Tekma EFNS - Mark Klinar (foto: J. Konečnik)

Bronasti medalji v prosti tehniki sta osvojila
Suzana Andrejc in Mark Klinar. Mark je dobil
še diplomo za 4. in Mirjam Mikulič za 5. mesto
v klasični tehniki teka. Odlično so se v štafeti
odrezale tudi naše ženske (Mirjam Mikulič, Janja
Lukanc in Suzana Andrejc), ki so zasedle 4. mesto.
Za naslednje leto so organizacijo EFNS prevzeli
gozdarji iz BiH. Od 7. do 13. februarja 2021 se
bomo zbrali v Sarajevu, tekmovali pa bomo na
legendarnem Igmanu.
Za leto 2022 smo napovedano srečanje gozdarjev iz vse Evrope v Sloveniji morali odpovedati,
kar na MKGP nismo dobili podpore za izvedbo
prireditve. Škoda, da odgovorni niso razumeli kaj
lahko tako velika prireditev prinese na področju
predstavitve gozdov in gozdarstva, ter predstavitvi narave in kulture naše države. Vsekakor
pa ni zanemarljiv finančni priliv za turizem, ki
bi ga 800 udeležencev ustvarilo v tednu bivanja
pri nas. Namesto nas so z veseljem vskočili Čehi
za leto 2023 pa so organizatorji Francozi. Škoda
zamujene priložnosti!

Slika 3: Alpe Adria ekipa Slovenije (foto: A. Wiesser)
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Slika 4: Tekmovanje Alpe Adria - štafete na startu (foto: J. Konečnik)

2. Gozdarsko smučarsko tekmovanje
Alpe - Adria
Srečanje smučarjev gozdarjev sosednjih držav
v območju Alp in Jadrana so letos organizirali
kolegi iz Furlanije- Julijske krajine. Zbrali smo
se v petek, 21. februarja v Sappadi, ko je bila na
sporedu alpska štafeta, v kateri sodelujejo trije
tekmovalci. Prvi del poteka po normalnih tekaških
progah, drugi del je vzpon ob smučišču in zadnji
del je spust po progi za VSL do cilja.

V petek zvečer je bil na programu gozdarski
večer in druženje. Tudi to je zelo pomemben
sestavni del te prireditve.
V soboto pa smo tekmovali še v VSL in biatlonu.
Na dobro organiziranem tekmovanju smo osvojili
ekipno 2. mesto, zmagali so domačini.
Kot že običajno smo zasedli veliko uvrstitev
na stopničke za zmagovalce.
Od naših tekmovalcev je zmagal Boštjan Grošelj
v VLS. V svoji kategoriji bi zmagal tudi Blaž Pirc,
vendar je bil zaradi napake pri prijavi uvrščen
med mlajšimi in zasedel 4. mesto.

Slika 5: Tekmovanje Alpe Adria - Žan Prem (na levi) - bron v VSL (foto: J. Konečnik)
GozdVestn 78 (2020) 3

157

Gozdarstvo v času in prostoru
Druga mesta so osvojili Jernej Donik v biatlonu
ter Janja Lukanc in Žan Prem v VSL.
Bronasto kolajno pa si je v VSL privozil Matjaž
Turk.
Kljub tokrat manjši ekipi, ki je štela le 18 udeležencev smo dobro zastopali slovenske gozdarske barve.
Srečanje je potekalo tik pred začetkom epidemije virusa, ki je zajel območje severne Italije.
In imeli smo srečo, da se nihče od teh, ki smo se
udeležili prireditve v Sappadi ni okužil s Corona
virusom. Že dan po povratku so na mejnih prehodih z Italijo že začeli izvajati poostrene kontrole.
Naslednje leto bodo prireditev organizirali na
Koroškem (Avstrija).

3. Slovenske gozdarske smučarske
tekme 2020- Soriška planina
Kolegi iz Kranjskega gozdarskega društva so v tej
zimi prevzeli organizacijo slovenskega gozdarskega
smučarskega prvenstva. Tekme bi morale biti
7. februarja, vendar to zaradi pomanjkanja snega
ni bilo mogoče. Potem je bilo vse pripravljeno za
izvedbo tekmovanja v petek, 13. marca. V četrtek
pa smo skupaj z organizatorji sprejeli odločitev,
da zaradi kritičnih razmer in odločitev za omejevanje športnih in drugih prireditev, tekmovanje
dokončno odpovemo.
Dogovor je, da se srečamo na Soriški planini
v letu 2021.
Janez Konečnik

Slika 6: Tekmovanje Alpe Adria - Boštjan Grošelj
(na desni) - zmagovalec VSL (foto: J. Konečnik)

Slika 7: Tekmovanje Alpe Adria - Jernej Dornik (na levi) - bron v teku (foto: J. Konečnik)
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Slika 8: Tekmovanje Alpe Adria - Janja Lukanc bron v VSL (foto: J. Konečnik)

Slika 9: Tekmovanje EFNS - Ženska štafeta Slovenije: S. Andrejc, M. Mikulič in J. Lukanc (foto: J. Konečnik)
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