
Poročilo o rekreativnih aktivnostih v l. 2017 

 
 
 
Organiziral sem sledeče akcije, na katerih je sodelovalo od dva do 12 naših članov: 
 

- 24. 2. – 4.3. veslanje na Neretvi, njenih rokavih Crna Rijeka, Mala Neretva,    
     Bačinskih Jezerih in Hutovem Blatu – BIH, 
- marec – vsakodnevna telovadba v klubski hiši, vodil jo je Davorin Zalokar 
- 8.,9.4. Mantova – ogled MT in veslanje po okoliških jezerih, 
- 29.4. – 2.5. Rab, 7 članov je sodelovalo na telovadnem taboru Davorina 

Zalokarja in veslanju morskih kajakov, 
-    20. 5.  Jarun, veteranska tekma, 
- 4.6. Vogalonga, veslanja na najbolj množični prireditvi v Benetkah sta se 

udeležila dva člana, 
- 18.6. je bila izvedena rekreativna kajakaška tekma na 5.000m, na kateri je 

sodelovalo nekaj naših rekreativcev,  
     -    22. -  25.  6. začetniški tečaj, 
     -    Åre Extreme Challenge duatlona na Švedskem sta se udeležila Tomaž Oven  
          in Aleš Udovič. Tomaž je osvojil 2.mesto v svoji kategoriji in 30. v skupni kat., 
          Aleš je bil 13. v svoji in skupni kategoriji, 
      -   13. - 16.  7. začetniški tečaj, 

- 21.7. splovitev mojega deblaka, katerega je v naslednjh mesecih veslalo veliko 
naših članov, 

- 29.7. SLO POKAL  2500m, 5000m, 10.000m  - 29.7. rekreativna kajakaška in          
SUP tekma - za vse starostne kategorije - razdalje od 2.500 do 10.000m  

- 3. - 6. 8. začetniški tečaj - vse tri tečaje smo izvedli Nevenka Leskovšek,     
Darko Logar in Stane Klemenc, 

- 26.8. precej članov se je udeležilo Triatlona, posamezno ali v štafeti, 
- 3.9. na 11. Bohinjskem maratonu je veslalo nekaj članov 

- 30.9.  smo veslali poplavljeno Planinsko Polje, 
- 7.10. maraton po Krki, Kostanjevica – Čatež, 
- 31.12. Silvestersko veslanje, ki smo ga po dolgem času ponovno izvedli. 
 
Vogalongo in duatlon na Švedskem so udeleženci izpeljali samostojno. 
 
Udeležba je bila skromna, ker v organizacijo nisem vložil dovolj energije. 
Enkratna vabila na akcije ne dajejo dobrih rezultatov. 

 

 

 

Stane Klemenc 

 
Ribčev Laz, 21.1. 2018 

 
 



Plan rekreativnih aktivnosti 2018 

 
 
 
 

- 11. januar, veslanje na Planinskem polju 

 
- februar - veslanje doma 

 
- 24. – 31. marec - veslanje Neretva, Crna rijeka, Bačinska jezera 

 
- 28.- 29. april - ogled tekme v Mantovi in veslanje po jezerih 

 
- maj  Jarun, rekreativna tekma 

 
- v sezoni bomo imeli vsako soboto vodeno veslanje za rekreativce 

  
- 14. – 17. junij, začetniški tečaj 
 
- 23. junij – LJ, mednarodna tekma z deblaki 
 
- 5. – 8. julij, EP maraton Metkovič 

 
- 12.- 15. julij, začetniški tečaj 
 
- 16. – 19. avgust, začetniški tečaj 
 
- 15. avgust Bohinjski maraton 

 
- v sezoni bomo izvedli dve klubski tekmi – na 5.000 in 10.000m 

 
- sodelovali bomo na nekaj tekmah v Sloveniji   -  24ur veslanja v LJ, 
-  maraton Vrhnika – LJ, Krka.. 
 
- 31. december – Silvestersko veslanje 

 
 
 
Udeležba na akcijah bo odvisna od dobrega motiviranja naših članov in njihovega 
odziva... 
 
 
 
 
 
Stane Klemenc 

 
Ribčev Laz 21.1. 2018 


