Ihanski prašiček privabil tekače
V Dolskem smo 26. decembra doživeli nadvse uspešen novoletni tek, ki ga je že
petnajstič organiziralo Športno društvo Partizan Dolsko. Kar 175 tekačev se je zbralo
na siv in deževen zimski dan. Poskrbeli smo za odlično promocijo teka, saj smo kupon za
pečenega odojka, ki ga je podarila Farma Ihan, namenili najštevilčejši ekipi. Za odojka
se zahvaljujemo tudi tekaču Dušanu Tariču iz Ihana, ki je posredoval med
oranizatorjem in vodstvom farme. Tudi napovedni članek v časopisu Dnevnik je bil za
organizatorja že prav obvezujoč, saj je novinar Metod Močnik tek opisal kot osrednji
(pred)novoletni tek v Sloveniji.

Nekateri so prišli prezgodaj
Začelo se je ob pol devetih zjutraj, ko se je pričelo z urejanjem štartno ciljnega prostora.
Robert Kokalj je bil malo nervozen, ker je primanjkovalo ljudi: »Tekači so že tu, mi pa šele
postavljamo štartno-ciljni balon!« Res so nas nekateri zelo zagnani tekači presenetili s
prezgodnjim prihodom v Dolsko, saj so prispeli že več kot dve uri pred štartom. Ko so bili
šotori, table in mize na svojem mestu, je zbiranje prijav hitro steklo. Dora Škafar je bila
navdušena nad organizacijo, saj smo letos okrepili ekipo pri prijavah pa tudi izkušenj je bilo
za eno leto več. Tudi ozvočenje je končno začelo delovati, ko se je malce neprespan v
Kulturnem domu pojavil Frenk Zver.
Ko se je razširila vest, da je letos spet padel rekord v udeležbi, sta bila Vane Škafar in Jasmin
Baltič, ki sta skrbela za merjenje časa, nemalo v skrbeh. »V nekaj minutah popisati toliko
ljudi, ni mačji kašelj, lahko pride do napak!« sta opozarjala pred štartom. Pri vnašanju in
urejanju rezultatov, za kar je poskrbel Matevž Bokalič, je bilo res nekaj nejasnosti, ki pa smo
jih hitro razrešili, tako da do pritožb ni prišlo.

Zmagovalec očitno izstopal
Tekma se je pričela ob 11. uri. Skupina sedmih tekačev se je kmalu odcepila od glavne
skupine, nato pa je kasnejši zmagovalec Boštjan Hrovat še bolj potegnil in si do konca
pritekel več kot dve minuti prednosti. Zmagal je s časom 48:32. Morebiti bi bil letos v
nevarnosti tudi Kejžarjev rekord proge, če bi bilo vreme lepše in močnejša konkurenca. Tako
je zmagovalec pojasnil Dnenikovemu novinarju. V ubežni skupini je bil tudi domači favorit
Jernej Rebolj, ki ponavadi od vseh skrbi v zvezi z organizacijo pred tekom zboli. »Letos sem
zdržal! Že po štirih kilometrih pri mlekarni je kazalo, da bo letos le šlo. V Vinjah pri cerkvi so
me domačini presenetili z navijanjem, kar me je spodbudilo, da sem še pospešil,« je v cilju
razpletal misli ob doseženem 5. mestu. Posledice pa je nato čutil še kar nekaj dni.
Naslednji najboljši domačin je bil Marko Bokalič na 14. mestu. Le slabo minuto za njim na
17. mestu pa mu je sledil Dolščan Rok Šuštar, ki je krepko izboljšal dosedanji osebni rekord.
Njegov mentor Marko Bokalič ga je spodbudil: »S tako voljo in treniranjem po pameti boš
prihodnje leto zagotovo pred mano.«
Med ženskami je slavila Italijanka Valentina Bonanni (43:00) iz Trsta pred vsestranskima
Simono Žabjek in Nado Rotovnik Kozjek. Slednjo smo imeli možnost v nedeljo, 16. januarja,
videti in slišati v pogovoru z Ladom Ambrožičem na televiziji. Med občankami sta na teku
sodelovali Barbara Košir z Vidma, ki se je teka udeležila prvič ter večkratna udeleženka Mira
Bokalič.

Vaške dvojke popestrile tekmovanje
Poleg boja vsakega posameznika s kilometri smo občani tekmovali tudi za lokalni prestiž.
Med sabo smo se pomerili v vaških ekipah. Ekipo sta sestavljala najboljša posameznika iz
posamezne vasi. Tudi letos so se najbolje izkazali Dolščani, predvsem po zaslugi Roka
Šuštarja in njegovega mladega bratranca Jošta Kozana, ki trenira atletiko. Druga sta bila
Senožečana Marko Bokalič in Gregor Jerina. Na zmagovalni oder pa sta stopila še
predstavnika Kamnice Gorazd Kralj (Gogi the king) in Jernej Rebolj. Vaško ekipo so sestavili
še: brata Iztok in Brane Vodnik iz Zagorice ter Vinjana Tadej Povhe in Robert Kokalj – Koko.

Udeleženci zadovoljni z organizacijo
Sponzorji, ki nas vsako leto podprejo, so omogočili, da so tekači odšli iz Dolskega zadovoljni,
saj je najboljših pet v vsaki kategoriji prejelo nagrado, veliko nagrad pa smo izžrebali med
ostale sodelujoče. Priskrbeli smo tudi odlično pašto, ki je bila na letošnjem teku novost in so
jo vsi dobro sprejeli.
Zanimiva izjava, ki se je znašla na spletu: »Čudovito je, ker kraj tako živi s tekom,« pa
potrjuje, da so številni krajani spodbujali tekače ob progi in da je to mnoge zelo motiviralo.
Najbolj zanimiva je bila seveda borba za ihanskega odojka. Že pred tekom so se odvijale na to
temo zanimive debate, predvsem na spletnem tekaškem forumu. Člani le-tega so se
presenetljivo dobro organizirali, saj se jih je zbralo več kot 60. Nagrado jim je podelil župan
Primož Zupančič, ki se je tudi sam udeležil teka. Tudi občani smo krepko presegli dosedanjo
udeležbo, saj se nas je kar 19 udeležilo teka, zato objavljamo rezultate vseh.
Jernej Rebolj
Nagradno vprašanje:
Za koliko je bila ekipa Dolskega hitrejša od Senožet?
Odgovor pošljite na elektronski naslov obcina@dol.si ali po navadni pošti na naslov: Občina
Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani (s pripisom - za novoletni tek).
Izmed pravilnih odgovorov bomo izžrebali srečneža, ki bo dobil majico z novoletenga teka.
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ZAVAROVALNICA TRIGLAV
OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
Lekarna POGAČNIK, Podgora
Gradbena mehanizacija VODE, Dol pri Ljubljani
SALOMON 2000, Ljubljana
JUB, Dol pri Ljubljani
KRAFT TRANS, Rafko Kokalj, Podgora
OBI, Ljubljana
Avtocenter KNAVS, Trzin
Konfekcija SIMONA BUČAN, Zaboršt pri Dolu
MEDIVAK, Dolsko
Kava bar AFRODITA, Dolsko
LOGAR Jano, Senožeti
EMONA FARMA, Ihan
Pekarna peciva ROGLJIČ, Ihan
Radenska, Ljubljana
Knjigoveštvo DARMA, Kleče
HRŠEVA MICKA, Dolsko
Mesarstvo Domes, Zajelše
Kmečki turizem PR' KRAČ, Dolsko
MATEJ ROBLEK s.p. - AGIP, Senožeti
Kozmetika in pedikura TAYGA, Moravče
HENKEL, Maribor
Picerija POD HRIBOM, Senožeti
Pekarna RŽ, Zajelše
Radenska, Ljubljana
BOKALJ, OMV Istrabenz, Zajelše
TGI TROHA, Senožeti
SIPS Vode, Vinje
Gostilna, picerija BOCACCIO, Šentjakob
Mlin ROTAR, Ples pri Moravčah
Frizerski salon TAŠA, Dolsko
Dnevni bar IVI, Senožeti
Kračeva Mira, Dolsko
Gostilna Žerjavica, Dolsko
Gostilna Vegov Hram, Dolsko

Zahvala
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta in dedija Ložar Milana, iskrena zahvala,vsem, ki ste
nam v težkih trenutkih pomagali in bili z nami.
Milka, Zdenka in Miloš z družinama.

