
               

 

 

 

 

 

 

 
Vabimo 

vse ljubitelje streljanja  

z zračno puško, 

 od najmlajših do najstarejših, da se nam 

pridružite v Strelskem društvu Trnovska 

vas, da bomo tako skupaj uresničili vse 

zastavljene cilje! 
 

Vse informacije na: 
www.sdtv.si 

 

sd.trnovskavas@gmail.com 

ali na 

(031) 506 049 – Roman 
 

 

Izdajatelj: Strelsko društvo Trnovska vas 

Podatke zbral in uredil: Franci Hameršak 

Število izvodov: 350 
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Kratka zgodovina Strelskega društva 

Trnovska vas 
 

Prvi zametki Strelskega društva Trnovska vas segajo v leto 1974, vendar 

je bilo leta 1977 to društvo zaradi zaenkrat še neznanih vzrokov ukinjeno. 

Sedanje društvo je bilo ustanovljeno 1981. Prvi predsednik, takrat še 

Strelske druţine Trnovska vas je bil Marjan Vršič, Cvetka Majerič pa je 

bila prva tajnica društva.  
 

Na športnem področju je društvo vedno dosegalo zadovoljive rezultate, 

glede na pogoje, ki jih je imelo na razpolago. Prvi treningi so bili na 

prostem, ker v kraju ni bilo nobenega primernega  prostora za strelišče. 

Leta 2000 pa se nam je uresničila dolgoletna ţelja, saj smo uspeli kupiti 

štiri stezno montaţno strelišče. Strelišče imamo postavljeno v Kulturnem 

domu v Trnovski vasi. Pred osamosvojitvijo smo sodelovali v ligi, ki jo je 

organizirala takratna Strelska zveza Ptuj. Po letu 1991 ta liga ni več 

obstajala, zato smo skupaj s SD Dornava, SD Juršinci in SD Juršinci 

Ţeljka ustanovili Slovensko goriško  ligo. Ta liga je obstajala pet let, nato 

sta strelski društvi iz Juršinc prešli v višji razred tekmovanja. Takrat smo 

se povezali s SD Osek, SD Vitomarci in ustanovili lastno medobčinsko 

strelsko ligo. Leta 2003 se je tej ligi priključilo tudi SD Zg. Velka. Od leta 

2003 pa sodelujemo tudi v ligi, ki ozemeljsko pokriva nekdanjo ptujsko 

občino (bivša Strelska zveza Ptuj). Vseskozi smo se udeleţevali in 

prirejali turnirje v streljanju s serijsko zračno puško. 
 

Društvo je v svoji zgodovini velikokrat organiziralo zabavne prireditve s 

plesom. Najpogostejše so bile  ob dnevu ţena, martinovem in novem letu, 

v letnem času pa vrtne veselice. Najbolj znana med njimi je bila prireditev 

Igre brez meja, ki so se kasneje preimenovale v  Igre dobre volje, ki pa so 

postale tudi tradicionalne.  
 

Mitja Kovačič 

Franci Hameršak 

 

 

Povabil bi vas tudi k rekreacijskemu streljanju v naravnem 

okolju, ki bo potekalo v sodelovanju s paintball društvom. Za 

tiste, ki paintballa ne poznate; gre za igro, pri kateri se moštva 

med sabo streljajo s posebnimi markerji, ki izstreljujejo barvne 

kroglice. Kroglica ob zadetku poči in pobarva cilj, kar šteje za 

zadetek. Lani se nas je paintballa udeleţilo 8 članov in 4 članice 

v starosti pribliţno od 10 do 35 let, vsekakor pa leta niso nobena 

ovira. Sama igra je zelo zabavna in napeta. Običajno poteka na 

pripravljenem poligonu ali v naravi (npr. v gozdu) in je neke 

vrste simulacija boja, običajno dveh strani, ki se borita za 

»preţivetje«, lahko pa so pravila tudi drugačna, na primer 

osvojiti nasprotnikovo zastavo in podobno. Prvič bomo šli na 

paintball aprila, v kolikor bo interes vsaj tolikšen kot lani, pa 

bomo stvar tekom leta še ponovili. 

Ker ţelimo dosegati dobre rezultate in našim članom 

omogočiti tudi teoretično znanje, bomo ponovno izpeljali učne 

ure oziroma kratek seminar Osnove športnega streljanja. 

Seminar vodi Roman Maguša (inštruktor športnega strelstva). 

Vsi udeleţenci prejmejo brezplačno gradivo v obliki 

publikacije, ki smo jo v ta namen izdali ţe leta 2006. Vabljeni 

vsi, ki ţelite izboljšati tehniko streljanja, predvsem aktivni in 

mladi strelci. 

Piknik za člane društva bo predvidoma v septembru. 

Namen piknika je, da se poveselimo ob dobrih jedeh z raţnja, 

kapljici dobrega vina ali piva in ob zvokih aktualne glasbe. 
 

*ob včlanitvi oddate svoje podatke, da vas lahko 

obveščamo. Članarina je za šoloobvezno mladino brezplačna, 

za mlade od 15. do 18. leta znaša 5€, za polnoletne pa 7€. Letna 

članarina vam prinaša brezplačno obveščanje o dogodkih, 

puške, tarče in strelivo na treningih, uporaba društvene opreme, 

brezplačne učne ure in še marsikaj. 

Roman Maguša 



               

POVABILO  

k društvenim aktivnostim 
  

V društvu smo za leto 2008 pripravili pester program, ki zaobjema 

tako tekmovanja v streljanju, ki so naša osnovna dejavnost, kot tudi 

druţabne in zabavne aktivnosti, katerih namen je medsebojno 

druţenje. 
 

Tekmovalni del, ki bo potekal čez celo leto, je razdeljen v tri dele. 

Podrobnosti so opisane v rubriki »Lige 2008«. V Občinsko ligo 

2008 vabimo vse naše člane in občane - tiste, ki še niste člani pa bi 

to želeli postati - skratka vse, ki se ţelite pridruţiti 

najobseţnejšemu strelskemu tekmovanju v naši občini. Kdor nima 

svoje puške ali druge opreme, mu je povsem brezplačno na voljo 

društvena. Pogoj je le včlanitev* v naše društvo.  
 

Občinska liga-mladi 2008 je različica, ki je namenjena mlajšim 

kategorijam – do starostne kategorije pionirji, torej letnik rojstva 

1993 in mlajši. Vabljeni vsi, ki streljate morda doma pod nadzorom 

staršev ali drugih, enako tudi tisti, ki še niste nikoli poskusili pa bi 

radi. Veseli bomo prav vsakega.  
 

Liga med vasmi 2008 je namenjena širšemu krogu občanov občine 

Trnovska vas, da se vasi pomerimo med sabo. Ţelimo, da se 

vključite v čim večjem številu. Sodelovanje je povsem brezplačno, 

na voljo je strelska oprema tudi za nečlane. Prosim, predstavnike 

vsake vasi, da poskrbijo za tričlanske ekipe, ki so lahko po spolu in 

starosti mešane. 
 

Med druţabnimi dogodki bi rad izpostavil društveni izlet, ki bo letos 

organiziran prvič. Točna destinacija še ni znana, zagotovo pa bo 

izbrana takšna, ki bo zanimiva in zabavna za čim širši krog članov. 

 

 

Vodstvo  

Strelskega društva Trnovska vas 
 

 Upravni odbor: 
Predsednik:  Roman Maguša 

Podpredsednik:  Davorin Čeh 

Tajnik:   Dejan Mesarec 

Blagajnik:  Franci Hameršak 

Tehnični vodja: Sandi Njivar 

 

 Člana upravnega odbora: 
Bojan Maguša 

Daniel Maguša 

 

 Nadzorni odbor:  
Franci Čuček 

Mitja Kovačič 

Mitja Štumberger 

 

 Odbor za pripravo dokumentacije za gradnjo 

strelišča: 
Roman Maguša 

Mitja Kovačič 

Franci Hameršak 

 

 Odbor za sponzorstvo: 
Franci Hameršak 

Davorin Čeh 

Franci Čuček 

 

 



               

Plan dela SD Trnovska vas za leto 2008 
 

Organizacija tekmovanj, izletov in ostalih prireditev: 

 društvena liga; dve ločeni kategoriji; mlajša in starejša 

 liga med vasmi občine Trnovska vas 

 6. prvomajski turnir (maj) 

 6. turnir med vasmi občine Trnovska vas (junij) 

 turnir za pokal občine Trnovska vas (oktober) 

 5. novoletni turnir (januar 2009) 

 učne ure za nove in aktivne strelce 

 udeleţba na paintballu (marec,april) 

 piknik za člane (september) 

 društveni izlet (konec maja) 
 

Nabava pripomočkov in opreme: 

 puška za mlajše 

 puška za člane 

 rezervni deli za strelišče in obnova streliščnih naprav 
 

Sodelovanje na tekmovanjih in prireditvah: 

 medobčinska liga 

 regijska liga 

 ostala tekmovanja v naši okolici 
 

Ostale aktivnosti: 

 obnova in zaščita stene na strelišču (za tarčami) 

 pregled inventarja in (pre)čiščenje omare 

 pregled in obnova pušk pri puškarju 

 izdaja glasila »Strelstvo« (marec,april) 

 koledarji (konec leta) 

 pridobitev sponzorjev (odbor) 
 

 dolgoročni plan - priprava predlogov in dokumentacije za 

gradnjo strelišča 
 

Upravni odbor 

Roman: Pri streljanju je bolj pomembna tehnika kot pa fizična 

moč.Ali meniš, da se zato lahko dekleta v tem športu 

enakovredno kosajo s fanti? 

Rok: Da. 

Roman: Kateri strelski dogodek ti je najbolj ostal v spominu? 

Rok: Ko smo s strelskim društvom šli na paintball. 

Roman: Marca ste se štirje iz kategorije pionirjev udeležili 

regijskega prvenstva v Rušah. Kako si se počutil kot 

udeleženec tako obsežnega tekmovanja? 

Rok: Zelo dobro, kot da sem ţe pravi profesionalec. 

Roman: Kateri je tvoj najljubši strelski dosežek? 

Rok: Da sem se uvrstil v skupino, ki je šla v Ruše na 

tekmovanje. 

Roman: Kakšni so tvoji cilji v športnem strelstvu? 

Rok: Zaenkrat jih še nimam. 

Roman: Bi rad nadaljeval s streljanjem za rekreacijo ali tudi 

tekmovalno? 

Rok: Še dolgo. Predvsem rekreacijsko pa tudi tekmovalno. 

Roman: Kaj si želiš, da bi se pri streljanju v SD Trnovska vas 

spremenilo? 

Rok: Malo večje strelišče in boljše razporejene luči. 

Roman: Kako bi za strelski šport navdušil svoje vrstnike/-ce? 

Rok: Ţelim si, da bi se ta šport še bolj razširil 

                                          

                                              Z mladimi upi se je pogovarjal 

                                                    Roman Maguša 

 

 

 

 

 

 



               

Aleš: Ja, zelo! 

Roman: Kateri je tvoj najljubši dosežek, ki ti največ pomeni? 

Aleš: Da sem na tekmovanju v Mariboru postavil svoj rekord. 

Nastreljal sem 142 točk od 200 moţnih. 

Roman: Kot si že omenil, ste se štirje iz kategorije pionirjev 

udeležili regijskega prvenstva v Rušah. Kako si se počutil-a kot 

udeleženec tako obsežnega tekmovanja? 

Aleš: Ker sem bil prvič na tako velikem tekmovanju, sem se precej 

tresel. 

Roman: Kakšni so tvoji cilji v športnem strelstvu? 

Aleš: Da bi streljal še boljše. 

Roman: Kaj si želiš, da bi se pri streljanju v SD Trnovska vas 

spremenilo? 

Aleš: Da ne bi streljali v kulturni dvorani. 

Roman: Kako bi za strelski šport navdušil svoje vrstnike/-ce? 

Aleš: Rekel bi, da je zanimivo in da se nam lahko pridruţijo. 

Roman: Bi dodal še kaj za konec? 

Aleš: Naj strelstvo še dolgo poteka! 

----------------------------------------------------------------------------- 

Roman: Rok,  koliko let šteješ, kam hodiš v 

šolo in katere hobije imaš? 

Rok: Imam 11 let, hodim v 5.a osemletke 

OŠ Sv. Trojica. Moji hobiji so košarka, 

nogomet in streljanje. 

Roman: Kaj te je pritegnilo k streljanju? 

Rok: Ker ima moj ata doma zračno puško 

in sem zelo »akcijski« tip. 

Roman: Kaj ti je pri streljanju najbolj 

všeč? 

Rok: Hm, teţko vprašanje. Zato ker je še 

kar redek šport. 

 

LIGE 2008 
 

Ker se v SD trnovska vas se trudimo, da bi strelski šport čim 

bolj pribliţali širšemu krogu ljudi in ker se je v zadnjih letih 

pokazala potreba po ločenem tekmovanju za mlade strelce, smo 

v ta namen nekoliko dodelali sklop prireditev, ki so do letos 

potekale pod imenom Članska liga. Po novem je razdeljena na 3 

dele: Občinska liga, Občinska liga-mladi in Liga med vasmi 

občine Trnovska vas. Vse lige potekajo na montaţnem strelišču 

našega društva v Kulturnem domu Trnovska vas. 

Občinska liga 2008:  

Prvo kolo je predvideno v petek, 4. aprila 2008 ob 18 uri. 

Kontaktna oseba oz. koordinator lige je Sandi Njivar (031- 267 

580). 

 tekmujejo člani SD Trnovska vas 

 tekmuje se v absolutni kategoriji 

 obsega 16 kol, od tega se jih 8 izvede v spomladanskem 

(april-junij) in drugih 8 v jesenskem času (oktober-

december) 

 vsakemu strelcu se od skupnega seštevka odšteje 

najslabši rezultat spomladanskega in najslabši rezultat 

jesenskega dela 

 strelja se na 400 moţnih krogov 

 čas streljanja je največ 60min 

 najboljši trije strelci po 16 kolih prejmejo medalje, ki se 

podelijo na občnem zboru društva (predvidoma februar 

2009) 

 



               

Občinska liga-mladi 2008: 

Liga bo predvidoma potekala ob sredah ob 18. uri. Vabljeni ste 

šolarji do 15 leta starosti. Tisti, ki ste streljali ţe prejšnja leta, 

povabite še svoje sošolce in prijatelje. Kontaktna oseba je Bojan 

Maguša (031266526). 

 sodelujejo mladi strelci SD Trnovska vas starosti do 15 let 

(letnik 1993 in mlajši) 

 obsega 10 kol, od tega se jih 5 izvede v spomladanskem 

(april-junij) in drugih 5 v jesenskem času (oktober-

december) 

 vsakemu strelcu se od skupnega seštevka odšteje najslabši 

rezultat spomladanskega in najslabši rezultat jesenskega dela 

 strelja se na 200 moţnih krogov 

 čas streljanja je največ 45min 

 najboljši trije strelci po 10 kolih prejmejo medalje, ki se 

podelijo na občnem zboru društva (predvidoma februar 

2009) 

Liga med vasmi 2008: 

Namen lige je vključiti čim večje število občanov – prebivalcev 

občine Trnovska vas. Članstvo v našem društvu ni pogoj za nastop v 

tej ligi, pogoj je stalno prebivališče v občini Trnovska vas. V slučaju 

nejasnosti šteje naslov bivališča na veljavnem osebnem dokumentu. 

Kdor se ţeli priključiti oz. zastopati svoj kraj, naj se javi Danijelu 

Magušu (031472239) ali pride na 1. kolo, ki bo 11. aprila 2008 ob 

18h.  

 

Roman: Kaj si želiš, da bi se pri streljanju v SD Trnovska vas 

spremenilo? 

Jasmina: Da bi dobili nek prostor za strelsko društvo. 

Roman: Kako bi za strelski šport navdušila svoje vrstnike/-ce? 

Zakaj naj se nam pridružijo? 

Jasmina: Zelo je zabavno in naučili se boste veliko novega o 

streljanju. 

Roman: Kaj bi dodala za konec? 

Jasmina: Upam, da bo pri streljanju čim več udeleţencev. 

---------------------------------------------------------------------------- 

Roman: Aleš, povej koliko si star, kam hodiš v šolo in katere 

hobije gojiš? 

Aleš: Star sem 10 let. Obiskujem 5.t 

razred OŠ Destrnik-Trnovska vas. 

Rad kolesarim, rolam, streljam in 

našivavam gobeline. 

Roman: Kako si začel s strelskim 

športom? 

Aleš: Bratranec Bojan mi je povedal, 

da hodi streljat. Rekel je, da je 

zanimivo in da lahko pridem tudi jaz. 

Roman: Kaj ti je pri streljanju 

najbolj všeč? 

Aleš: Na koncu, ko vidim rezultate. 

Roman: Si z njimi zadovoljen? 

Aleš: Ja, zelo! 

Roman: Kateri je tvoj najljubši dosežek, ki ti največ pomeni? 

Aleš: Da sem na tekmovanju v Mariboru postavil svoj rekord. 

Nastreljal sem 142 točk od 200 moţnih. 

 

 

 



               

Intervju z najmlajšimi 
 

V zadnjem letu ali dveh smo v Strelskem društvu Trnovska vas z 

velikim veseljem zabeleţili porast udeleţencev mlajših kategorij. 

Med prvimi pionirji, ki so se nam pridruţili, sta tudi brat in sestra 

Aleš in Jasmina Štebih ter njun bratranec Rok. Vsem mladim ţelimo 

nuditi kvalitetno vadbo in jo pribliţati še večjemu številu. V ta 

namen objavljamo kratek intervju z njimi. 

 

Roman: Jasmina, prosim, da se nam na 

kratko predstaviš. 

Jasmina: Letos bom dopolnila 14 let, hodim v 

8.a OŠ Destrnik-Trnovska vas. V prostem času 

rolam, pojem pri pevskem zboru in plešem. 

Roman: Kaj te je pritegnilo k streljanju? 

Jasmina: K streljanju je pred tem hodil moj 

brat Aleš in me navdušil. 

Roman: Kaj ti je pri streljanju najbolj všeč? 

Jasmina: Ko zelo dobro streljam in postavim 

svoj rekord. 

Roman: Kateri je tvoj najljubši dosežek? 

Jasmina: Da sem ţe izstrelila muš.(opomba: muš je zadetek, ko je 

desetica na tarči cela izrezana) 

Roman: Pri streljanju je bolj pomembna tehnika kot pa fizična 

moč.Ali meniš, da se zato lahko dekleta v tem športu enakovredno 

kosajo s fanti? 

Jasmina: Ja! 

Roman: Kateri strelski dogodek ti je najbolj ostal v spominu? 

Jasmina: Ko sem bila prvič na strelišču. Spomnim se, da sem 

streljala veliko slabše od drugih. Presenečena sem bila, da se strelja 

na tako majhne tarče. 

Roman: Kakšni so tvoji cilji v športnem strelstvu? 
Jasmina: Da bi še boljše streljala in se ob tem zabavala. 

 sodelujejo prebivalci občine Trnovska vas (šteje 

veljaven osebni dokument) 

 za nastop v ligi ni potrebno članstvo v nobenem 

strelskem društvu 

 tekom leta se izvedejo 4 kola 

 strelja se na 200 moţnih krogov 

 čas streljanja je največ 45min 

 ekipo vasi sestavljajo trije tekmovalci 

 za eno vas lahko tekmuje več ekip 

 ekipe so lahko mešane (moški+ţenske) 

 v ime ekipe je obvezno vključeno ime vasi, ki jo 

zastopajo 

 če se kdo iz ekipe ne more udeleţiti katerega izmed kol, 

lahko namesto njega strelja kdo drug, ki pa mora biti iz 

istega kraja 

 po končanem tekmovanju najboljše tri vasi prejmejo 

pokale 

 sodelujejo vasi naše občine: Biš, Bišečki vrh, Črmlja, 

Ločič, Sovjak, Trnovska vas, Trnovski vrh 

Udeležba na vseh ligah je brezplačna. Nadaljnja 

obvestila bodo objavljena na www.sdtv.si, člani našega 

društva pa za vsako prireditev prejmejo tudi SMS 

sporočilo. Zato pozivam vse člane, ki še niso posredovali 

svoje mobilne številke, pa želijo prejemati obvestila, da 

jo sporočijo na elektronski naslov 

sd.trnovskavas@gmail.com ali tajniku na 041 - 959 856 

(Dejan Mesarec). Prav tako se bodo iz obvestilne liste 

črtale številke članov, ki dve leti zapored ne bodo 

poravnali članarine 

 

http://www.sdtv.si/
mailto:sd.trnovskavas@gmail.com


               

Pregled strelskega leta 2007 

7.1.2007  smo organizirali 4. Novoletni turnir na katerem smo  

imeli tri ekipe. Dosegli smo 5.,6. in 7 mesto. Skupno je sodelovalo 8 

ekip. Posamezno iz našega društva se je najboljše uvrstil Sandi 

Njivar na šesto mesto. 

10.3.2007  Smo se z B ekipo udeleţili Odprtega prvenstva v 

Ormožu. Skupno je nastopilo 12 ekip. Naša ekipa je zasedla 11 

mesto. Tekmovanje na zelo visokem nivoju. 

Naslednji dan 11.3.2007 smo se z A ekipo udeleţili Regijskega 

prvenstva podravske regije na Ptuju. Naša ekipa je zasedla 5. 

mesto od skupno 7 ekip. Najboljši naš posameznik Roman Maguša 

se je prebil na 16 mesto od 24 tekmovalcev.  
 

31.3.2007 smo organizirali Zaključni turnir članske lige 2006. 

Sodelovalo je prvih 16 članov iz članske lige. Po sistemu izločanja 

si je 1. mesto priboril Roman Maguša. Drugi je bil Sandi Njivar, 3. 

Mitja Kovačič in 4. Jani Čeh. 
 

2.5.2007 smo organizirali 5. prvomajski turnir. Nastopili smo s 

tremi ekipami. Naša B ekipa je presenetila in samo za 1 krog 

zaostala za tretje uvrščenimi s 506 krogi. Ekipi A in C pa sta bili 5. 

in 6. Naš strelec Dejan Cvetko je s 177 krogi osvojil zavidljivo 

drugo mesto. 
 

13.5.2007 smo  se udeleţili turnirja ob občinskem prazniku na 

Vidmu. Za naše društvo so tekmovali Sandi Njivar, Dejan Cvetko 

in Bojan Maguša ter v močni konkurenci presenetili s 3. mestom.  

29.7.2007 smo se udeleţili turnirja z malokalibrsko puško v 

Oseku, Posamezno se je najbolje izkazal Roman Maguša ki je za 

tretjim  zaostal samo za en krog. 
 

5.8.2007 smo organizirali Turnir med vasmi naše občine. 

Sodelovale so štiri ekipe. Zmagal je Biš pred Trnovsko vasjo.  

Tretje mesto si je priborila Črmlja pred Sovjakom. Posamezno je bil 

najboljši Vlado Šteinfelser, 2. Srečko Vrečar, 3. Sandi Njivar, 4. 

Janez Tašner. 
 

14.10.2007 smo organizirali Turnir za Pokal občine Trnovska 

vas. Prvo mesto in s tem pokal občine je osvojil Dejan Cvetko, 

drugo Mitja Kovačič in tretje Srečko Vrečar. 
 

Tekmovali smo tudi v Medobčinski ligi skupaj s SD Osek, SD 

Vitomarci in SD Velka. Vsako društvo je sodelovalo z dvema 

ekipama, torej je sodelovalo 8 ekip in nekaj čez 30 

posameznikov. Dosegli smo najboljša mesta od kar nastopamo v 

tej ligi, saj je naša A ekipa dolgo časa bila v vodstvu. Na koncu 

nam je zmanjkalo malo izkušenj ali sreče proti zelo izkušenim 

strelcem iz Oseka. Podobno se je zgodilo naši B ekipi ki je tudi 

v zadnjih kolih iz tretjega mesta zdrsnila na četrto mesto. 

Vendar moramo poudariti da smo dosegli odlično 2. in 4. mesto.  

Med posamezniki se je letos izkazal Sandi Njivar ki je formo 

dvigoval iz kola v kolo in končal zanesljivo na drugem mestu.  

Na peto mesto se je uvrstil  Dejan Cvetko. 6. je bil Janez 

Tašner, Roman Maguša je bil 8., Damjan Prajndl 10. 
 

Organizirali smo Člansko ligo kot ţe mnoga leta. Prvih osem 

kol je bilo v spomladanskem delu, drugih osem pa v jesenskem 

delu. Skupno je v ligi nastopilo 29 strelcev in strelk. Letos je bil 

še posebej zanimiv boj za prvo mesto, ki si ga je na koncu 

priboril Sandi Njivar s 4834 krogi. Drugi je bil Roman Maguša s 

4734 in tretji Dejan Cvetko s 4651 krogi. 
 

Tekmovali smo tudi v zelo močni v Regijski ligi, v kateri 

sodelujemo klubi z Mariborskega območja. Lansko leto smo 

zaključili na 6. mestu, kar je za naše pogoje treninga zelo lep 

uspeh. Najboljši posameznik je bil Roman Maguša na 12. 

mestu, dve mesti za njim pa Janez Tašner. 

                                                                    Tehnični vodja SDTV 

                       Sandi Njivar 


