POROČILO O MOJEM DELU, REKREATIVNIH DOGODKIH IN TEČAJIH V LETU 2018
Lansko leto smo izvedli nekaj lepih skupnih enodnevnih veslanj:
- Planinsko polje, Cerkniško Jezero, Ljubljanica.
- Marca smo obiskali dolino Neretve. V tednu dni smo na Neretvi, Mali Neretvi, Črni reki in
Bačinskih jezerih preveslali po 120km, en udeleženec je kolesaril, veslalo nas je pet.
- 26. aprila smo splavili drugi deblak, ki sem ga izdeloval dober mesec. Zdaj oba deblaka
služita za veslanje članov, predvsem pa sta koristna za zabavo najmlajših otrok.
- 18. maja je nekaj članov sodelovalo na veslanju za dober name – 24 ur veslanja Ljubljanici.
- Stane Klemenc in Niko Svoljšak sva na povabilo hrvaške kajakaške zveze, od 24. junija do
8. julija kot strokovna sodelavca pomagala organizirati in izpeljati Evropsko prvenstvo v
Metkoviču na Neretvi. Niko Svoljšak in Peter Kalan sta tekmovala pri veteranih, Peter je
osvojil 3.mesto.
- julija je bil natisnjen Bilten kluba, ki sem ga začel delati ob 10. obletnici obstoja kluba.
Med člani je bil odlično sprejet, prejel sem veliko lepih zahval, kar mi je v veliko zadovoljstvo.
Žal mi je, da za prispevke v vsebino biltena nisem pridobil več tekmovalcev našega kluba in
tudi ne članov predsedstva s katerimi smo sodelovali dolga leta. Sodelovali pa so vsi trenerji
kluba in vodstvo KZS. Za veliko pomoč se zahvaljujem Nevenki Leskovšek in oblikovalki
biltena Neži Božnar, ki je svoje delo opravila odlično.
- Nevenka Leskovšek, Darko Logar in Stane Klemenc smo uspešno izvedli vse tri planirane
tečaje. 7.-10. junij, 12.-15.julij, 16.-19. avgust
- avgusta sva Nevenka Leskovšek in Stane Klemenc 2 x tedensko vodila Športne urice za
najmlajše. Udeleževalo se jih je 14 otrok od 3. do 8.leta.
- 15. avgusta je veliko naših članov veslalo na tradicionalnem Bohinjskem maratonu.
- 8. in 9. septembra sva Nevenka Leskovšek in Stane Klemenc kot organizatorja sodelovala
na Masters EP v plavanju na Bledu.
- 14.-16. septembra sva se Nevenka Leskovšek in Stane Klemenc kot navijača udeležila
tekme Olimpijskih upov na Poljskem. Tam sta tekmovala Jan Markelj in Miha Fartek.
- 23. septembra sem sodeloval pri izvedbi DP veslačev na Bledu.
- Konec oktobra sva se Nevenka Leskovšek in Stane Klemenc udeležila mednarodnega
seminarja za kajak trenerje v Španiji – Catoira. (na svoje stroške)
- Na prireditvi Kajakaš leta sem prejel srebrno plaketo KZS, za doprinos k razvoju
kajakaštva.
- Na Silvestrovo 31. 12. 2018 smo izvedli tradicionalno Silvestersko veslanje s kanuji. Bilo
nas je 15.
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Stane Klemenc : vodja
rekreacije in član predsedstva kluba

PLAN REKREACIJE 2019
- 16.-23. marec - Neretva, Mala Neretva, Črna reka, Bačinska jezera... Kdor ne bo veslal
gre lahko zraven na kolesarjenje ali pohode po bližnjih hribih. Polni penzion bomo imeli v
hotelu Narona v Metkoviču. Cena bo ugodna - lani 30 € na dan... Temperature so običajno
okoli 18 stopinj C. Prijave do konca januarja.
- 12.-19. oktober Ramsko Jezero - BIH. Izredno lepo jezero, poglejte na spletu
- kadar bodo ugodni pogoji bomo šli veslati na Planinsko polje, Cerkniško jezero. Verjetno
vas bom povabil še na Šmartinsko jezero.
Iz koledarja KZS sem izbral nekaj zanimivih veslanj v okviru akcije Voda za vedno, na katere
bom vabil naše člane.
- 1. maj - Kolpa, Kostel
- 21. junij - 24 ur veslanja za dober namen - Ljubljanica
- 15. avgust - Bohinjski maraton
- 7. september - Soška regata - Most na Soči
- 14. september. DP - Dragon boat – sodelovali bom pri veteranih
- 5. oktober - LJ maraton
Začetniški tečaji 2019
20.-23. junij
18.-21. julij
8.-11. avgust

- 31. 12. ob 16. uri, tradicionalno Silvestersko veslanje s kanuji.

Vse člane vabim, da se udeležite kakšne skupne kajakaške avanture in čim večkrat veslanja
na domačem Jezeru.
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