KAJAK KANU KLUB BOHINJ

POROČILO PREDSEDNIKA, ZA LETO 2013

Člani predsedstva KKK Bohinj so: Nevenka Leskovšek, Tadeja
Matuc, Primož Kristan, Marko Lužnik – gospodar, Boštjan Repinc,
Sandi Komar, Klara Medved, Polde Šmit – podpredsednik in Stane
Klemenc – predsednik.
Nadzorni odbor
sestavljajo Jože Odar, Erik Holzbauer in
predsednik Milan Škof.
Tako kot prejšnje leto smo tudi za leto 2013 sprejeli zahteven plan,
sestavljen iz 46 delovnih točk. Od tega smo jih 42 izpolnili, dve sta
odpadli (tabor Ankaran, DP OŠ), dve smo zopet prenesli v letošnje
leto. To sta klubski prostori in celoletna hramba čolnov.
Število članstva je po izločitvi članov z neplačano članarino naraslo
na 174 članov.

V letu 2013 smo izvedli naslednje pomembnejše naloge:
- Tri tečaje za začetnike in enega za naše člane.
- Na Bohinjskem Jezeru smo organizirali tri tekme. Vse so bile
številčno in kvalitetno dobro zastopane , junija tekmi za Slo
pokal in rekreativce, oktobra 7. Bohinjski maraton ob
zaključku festivala pohodništva, ki je imel mednarodno
udeležbo in je veljal za državno prvenstvo.
- Turizem Bohinj je sodeloval pri organizaciji tekme ob
zaključku tedna pohodništva in pokril del stroškov.
- Za meritve časov in pripravo rezultatov na tekmah so zaslužni:
Vito Arh, Erik Cvetek, Matic Štros in Nevenka Leskovšek.
- Za treninge smo skrbeli : Nevenka Leskovšek, Darko Logar,
Andraž Nahtigal, Miha Kordež, Primož Kristan, Stane Klemenc
in Tomo Smukavec.
- Treninge v pripravljalnem obdobju v telovadnici je vodil Darko
Logar, v fitnesu pa Andraž Nahtigal.

- Po več letih poizkusov so z lastnikom zemljišča Pod Skalco,
Nadškofijo Lj stekli pogovori za gradnjo brunarice. Obstajajo
realne možnosti, da letos začnemo gradnjo
- Pridobivanje sredstev iz naslova dohodnine (0,5%) smo začeli
izvajati.
- Spletne strani www.kajakbohinj.com je urejal Miha Kalita
- Konec leta smo izkoristili priliko, ki jo svojim društvom
prijazno nudi občina Bohinj in skupaj s SD izvedli novoletno
prireditev. Vodila jo je Klara Medved, sodelovalo je 27 članov.
- Največji korak za mednarodno prepoznavnost smo naredili z
uspešno sokandidaturo za EP 2015, posledično gostimo še
Svetovni pokal v maratonu, junija 2014. Za EP smo kandidirali
skupaj z Občino Bohinj in KZS. Ustanovljen je bil začasni OK,
katerega častni predsednik je župan občine Bohinj,
predsednik je Klemen Langus, podpredsednik Miro Sodja,
sekretar Jure Sodja in člani Jakob Marušič, Andrej Jelenc in
Stane Klemenc.
Poročilo o tekmovalnih dosežkih
V šestem tekmovalnem letu smo uspešno nadaljevali z dosedanjim
načinom dela in ga še izboljšali. Na 293 treningih je sodelovalo 28
otrok. Skupno smo opravili 4659 ur treningov. Največ ur treninga je
imela I.skupina. Matija Odar 482, Jan šmit 443, Rok Šmit 405 ur
treninga. Pri mlajših perspektivnih tekmovalcih imajo največ
treningov Taja Smukavec 364, Špela Bajrič 232. Jan Markelj 289 in
Matic Ajdič 292. Pri cicibanih ima Jaka Kordež 96, Manca Mikelj
102, Tjaša Mikelj 109, Urška Mustar 95, Benjamin Komar 44, Eva Arh
36. Zadnja dva sta se nam priključila sredi sezone.
Zimske treninge imamo v telovadnici osnovne šole. Pet mesecev,
dvakrat tedensko se jih udeležujejo vsi otroci. Vodi jih Darko Logar.
Ob pon in sredah ima prva skupina treninge v fitnesu, vodi jih
Andraž Nahtigal. Ob petkih imamo plavanje v radovljiškem bazenu.
Za potek skrbita Miha Kordež in Nevenka Leskovšek. .
V decembru smo imeli nekaj treningov smučarskega teka na Soriški
Planini in Pokljuki.
Najvidnejši letošnji rezultati so bili naslovi državnih prvakov in
dosežki Roka Šmita v tujini.
Rok je bil v A finalih v Piestanyh, Auronzu in Račicah. V Mantovi pa
sta Jan in Rok Šmit osvojila prvo medaljo za KKK Bohinj v sprintu

na 200m K2. Matija Odar in Miha Repinc sta bila v Auronzu 4. v
sprintu K2 1000m.
Na državnem prvenstvu na Ptuju so naši tekmovalci osvojili 11
naslovov DP v disciplinah K1 in K2. Prvo mesto sta osvojila tudi
tekmovalca v najmlajši kategoriji, cicibani, rezultati pa ne veljajo za
DP.
V Slo pokalu je pri cicibankah zmagala Manca Mikelj. Pri cicibanih
je bil najboljši Jaka Kordež. Pri mlajših mladincih sta bila prva,
Špela Bajrič in Jan Šmit.
Pri rekreativcih smo najmočnejši slovenski klub in temu primerna je
bila tudi uspešnost na tekmah.
Tekmovalno sezono smo večina zaključili z maratonom na
Ljubljanici 26.oktobra, le mladinec Matija Odar je bil v novembru na
Ardežkem maratonu. Med 206 tekmovalci je bil na 50 mestu, vsi
tekmovalci so se pomerili v članski kategoriji.
Glavne naloge, ki vzporedno z običajnim klubskim delovanjem
čakajo predsedstvo in vse člane kluba v naslednjem letu so:
- izgradnja klubske brunarice Pod Skalco, kot kaže bomo z deli
lahko začeli letos
- organizacija tekme za svetovni pokal, tekma za Slo pokal in
MT, DP maraton
- Nadaljni razvoj strokovnega dela s tekmovalci in izboljšanje
pogojev dela. V bodočnosti upamo na redno zaposlenega
trenerja.
Zahvale:
 Poleg rednega financiranja so nam tudi letos pomagali
podjetniki in posamezniki
 Za pomoč in dobro sodelovanje se zahvaljujemo naslednjim
podjetjem in ustanovam:
občini Bohinj , Gorenju Velenje, Protehnu Bohinjska Bistrica,
Elektru Goranjska, Tomažu Ovnu – Senčila Oven Ivančna
Gorica, Turizmu Bohinj in TD Bohinj - Juretu Sodji, gostišču
Pod Skalco, vulkanizerstvu Alojz Kemperle iz Srednje vasi,
Antonu Šestu avtomehaniku iz Stare Fužine in mizarju Frenku
Podlipniku.

 Županu Francu Kramarju se zahvaljujemo za podporo
uspešnim mladim tekmovalcem in posluhu za naše probleme.
 Kajakaški zvezi Slovenije oz. Živi Cankar, Andreju Jelencu in
Jakobu Marušiču se zahvaljujemo za strokovno usposabljanje
učiteljev in reprezentance.
 Za strokovno pomoč in razvoj dobrega sodelovanja med klubi
se zahvaljujemo trenerju kluba Soške elektrarne z Mosta na
Soči, Jerneju Župančiču.
 Velik delež k uspešnemu poteku večine klubskih del,
organizacije bohinjskih tekem in prevozov otrok na treninge in
tekme po Sloveniji so prispevali starši naših mladih
tekmovalcev
 Za pomoč se zahvaljujemo vsem našim članom in krajanom, ki
so nam kakorkoli pomagali pri izpolnitvi letošnjega programa
in organizaciji številnih tekem na bohinjskem jezeru.
 Brez vaše in njihove pomoči ne bi uspeli. Skupaj pa smo nudili
mladim
zdrav razvoj, športno udejstvovanje in osebno
uveljavitev, bohinjskemu turizmu pa skoraj celoletno živahno
dogajanje na jezeru.
 Na koncu se za tekmovalne uspehe zahvaljujem mladim
tekmovalcem,
njihovim staršem
za podporo, članom
predsedstva pa za vloženo delo.

Predsednik KKK Bohinj:
Stane Klemenc
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