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Za prvo ekipo, ki se je prebila v 2. ligo, so nastopali: Rok Trojar, Lojze Demšar, Edo Gajgar,
Anže Pegam, Jaka Mohorič, Marjan Fujs, David Demšar, Jure Šmid, Egon Jelenc in Igor Bevk.
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Kegljači kegljaškega kluba Železniki so se to sezono prvič v zgodovini kluba
uvrstili v 2. slovensko ligo, saj so med desetimi ekipami v 3. slovenski ligi osvojili
prvo mesto.
Železniki – Vse od ustanovitve kluba leta 2000 so si železnikarski kegljači želeli uvrstitve v 2.
slovensko ligo. Pred desetimi leti jim je za las spodletelo, prav tako kot lani, ko so sezono končali
na drugem mestu. Vmes so izpadli tudi že iz 3. slovenske lige in pristali v gorenjski ligi. Vendar pa
se jim je vztrajno in načrtno delo letos obrestovalo.
V klubu se vse od ustanovitve število članov povečuje, predvsem mladih, tako da zadnjih osem
sezon nastopajo z dvema ekipama. V letošnji sezoni je druga ekipa nastopala v regijski Primorskogorenjski ligi in med osmimi ekipami prav tako osvojila odlično drugo mesto.
»Treniramo trikrat na teden, in sicer dvakrat na teden na štiristeznem kegljišču v Škofji Loki na
kegljišču na Podnu in enkrat na teden na dvosteznem kegljišču Pri Meru v Železnikih. Za treninge
so po potrebi dogovorjeni tudi v Medvodah, saj je aktivnih kegljačev okoli petindvajset, kar je za
klub, ki nima lastnega štiristeznega kegljišča, izjemno,« pravi predsednik Anže Pegam in dodaja,
da k uspehu železnikarskih kegljačev veliko pripomore veliko prijateljstvo med tekmovalci in
strokovno delo trenerja kegljanja Roka Šmida.
Ciljev imajo v klubu še kar nekaj, saj želijo v slovenskih ligah nastopati z dvema ekipama. Prav tako
si v klub želijo pridobiti nove, mlade tekmovalce. Njihova največja želja pa je, da bi v Železnikih
dobili štiristezno kegljišče, kar je pogoj za tekmovanja pod okriljem Kegljaške zveze Slovenije. Tako
se jim ne bi bilo treba več voziti na domače tekme in treninge v Ško
fjo Loko.

Oddajte svoj komentar
Za komentiranje morate biti prijavljeni. Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike časopisa
Gorenjski Glas. Prosimo, da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in
upoštevate pravila.
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