Franc Hafner (1949), atlet, triatlonec in kolesar
Franc Hafner, za prijatelje tudi Aci, se je rodil leta 1949 v Škofji Loki, v
naselju Binkelj, kjer z ženo Marušo živi tudi danes, njuna hči Polona pa s
svojo mlado družino živi v Kranju.
Odraščal je na kmetiji, kjer, kot je o običajno, ni bilo časa in posluha za
šport, zato v mladih letih ni imel možnosti, da bi se vključil v kakšen
športni klub, čeprav ga je tek zelo privlačil.
Spomni se, da je kot otrok občudoval tedaj najboljšega loškega atleta
Franca Homana, ki je treniral po travnikih ob elektrarni, kjer so imeli
Hafnerjevi starši svoje njive, Acijeva mama pa je ob pogledu nanj
komentirala, češ kako ta človek s tekom le čas zapravlja...
Tudi Aci je že kot otrok rad tekel, vzdržljivost pa si je pridobil tudi z
delom na kmetiji.
Ko je leta 1964 prišel na loško gimnazijo, je njegovo nadarjenost za atletiko
hitro opazil tudi njegov učitelj športne vzgoje, prof. Ivan Križnar. Začel je
tekmovati za šolsko športno društvo na gimnaziji in njegov prvi nastop je
bil leta 1965 na klubskem krosu AK Triglava v Kranju. Aci se spomni, da je
na tem krosu nastopil tudi Drago Frelih, ki takrat še ni treniral
kolesarstva.
Prof. Ivan Križnar je za atletiko nadarjenega Acija priporočil trenerju
atletov Petru Kukavici, ki je delal v v AK Triglav. Aci je začel trenirati
pod strokovnim vodstvom v klubu, ki je bil tedaj zlasti za atletski naraščaj
eden najboljših klubov v Jugoslaviji. V istem klubu je tedaj treniral tudi
Acijev loški rojak, Bernard Šraj. Treniral in tekmoval je na srednjih
progah, v različnih kategorijah – za mlajše in starejše mladince, kot tudi na
članskih tekmah. Hitro je napredoval in se redno uvrščal med najboljše v
svoji generaciji, v Sloveniji in v Jugoslaviji.
1966 Celje: Prvenstvo Slovenije v dvorani za st. mladince 1500 m 2. mesto
4:29.4;
1966 Maribor: Prvenstvo Slovenije v krosu 2. mesto
1966 Osijek: Prvenstvo Jugoslavije v krosu 4. mesto
1966 Maribor: Finale AP Slovenije za st. mladince 1500 2. mesto 4:13.0
1966 Celje: Finale AP Slovenije in posamično prvenstvo Slovenije za ml.
mladince 1000 m 1. mesto 2:41.6
1966 Osijek: Pokal republik za mladince 3000 m 3. mesto 8:48.8
1966 Beograd: Prvenstvo Jugoslavije za st. mladince 1500 m 8. mesto
4:06.1
800 m 10. mesto 2:00.3
1967 Beograd: Finale AP Jugoslavije za st. mladince 1500 5. mesto 4:06.6
1967 Celje: Prvenstvo Slovenije za ml. mladince 1500 m 1. mesto 4:11.3
1967 Celje: Prvenstvo Jugoslavije za st. mladince 3000 m 6. mesto 8:58.8

1968 Celje: Prvenstvo Slovenije za st. mladince 1500 m zapreke 1. mesto
4:23.8, 1500 m 2. mesto 4:10.4
1968 Velenje: Finale AP Slovenije za st. mladince 1500 zapreke 1. mesto
1968 Kranj: Prvenstvo Slovenije za člane 3000 m zapreke 2. mesto 9:56.0
Rekordi:
1966 Osijek: Rekord Slovenije za ml. mladince 3000 m 08:48.8
Osebni rekord 1500 m: 4:00.8, 3000 m
8:43.4
Franc Hafner je kljub uspehom trening atletike opustil jeseni 1968, saj ni
imel več časa za šport.Postal je študent strojništva, hkrati pa je pomagal
mami na kmetiji, saj je v tem letu izgubil tudi očeta. Ostala je ljubezen do
športa in dobra telesna pripravljenost, kar vse je kmalu začel z lepimi
dosežki izkazovati v različnih športih za rekreativce, ki pa so v Sloveniji
po dosežkih velikokrat daleč nad nivojem zgolj rekreacije.
Tipičen primer tega so tekmovalci Triatlona jeklenih, kjer se je Aci v letih
1985 do 1992 redno uvrščal v prvo desetorico med tedaj najbolj
vzdržljivimi športniki v Sloveniji.
V osemdesetih letih je triatlon postal Acijev najljubši šport.V teh letih se je
vključil v tedaj popularne Brazde vzdržljivosti, ki jih je vodil Mito Trefalt,
leta 1984 pa so brazde prerastle v prvi triatlon v Sloveniji – Blejski triatlon,
ki se ga je udeležil tudi Franc Hafner in s tem začel pisati zgodovino lepih
uspehov triatloncev in triatlonk z Loškega območja - Lojze Oblak, Franc
Hafner, Stane Stanonik, Pio Lapajna, Ljubo Osovnikar, Jože Hafner, Stane
Bertoncelj, Pavel Kalan, Niko Mesec, Srečo Pirman, Brane Kalan, Milan
Vodnik, Neža Osovnikar, Teja Lapajna, Ajda Radinja, ...
Franc Hafner je najboljše rezultate v triatlonu dosegel v obdobju do leta
1991, ko se je v absolutni kategoriji redno uvrščal med najboljše, zadnjič
pa je na Triatlonu jeklenih nastopil leta 2002, ko je v veteranski kategoriji
dosegel drugo mesto.
Triatlon jeklenih mu je najbolj ustrezal, saj ima veslanje namesto
plavanja, ki mu pač ni šlo najbolje. Sicer meni, da je triatlon eden
najlepših, vsestranskih in zdravih športov. Nikoli ga ni doživljal kot
ekstremni, nezdravi napor - vedno je šel le do roba svojega aerobnega
praga.
Uvrstitve na Triatlonu jeklenih:
-1984 – prvi triatlon v Sloveniji, na Bledu; nastal iz akcije Brazde
vzdržljivosti – udeleženec
tudi Franc Hafner
- 1985 – Blejski triatlon ; 1.mesto Oblak Lojze (3.32.06), 3.mesto Franc
Hafner (3.48.05)

- 1986 –Triatlon jeklenih ; 1.mesto Oblak Lojze ( 2.43.23), 4.mesto Franc
Hafner (2.54.08)
- 1987 – Triatlon Jeklenih ;1.mesto Oblak Lojze ( 3.32.06), 3.mesto Hafner
Franc (3.40.54)
- 1988 – Triatlon jeklenih ; 1.mesto Oblak Lojze (2.44.17), 3.mesto Hafner
Franc ( 2.48.41)
- 1989 – Triatlon jeklenih ; 1.mesto Oblak Lojze ( 2.42.12), 3.mesto Hafner
Franc ( 2.49.08)
- 1990 – Triatlon jeklenih ; 1.mesto Rogelj Jože (2.44.46), 4.mesto Hafner
Franc (2.56.23)
- 1991 – Triatlon jeklenih ; 1.mesto Tomšič Jani ( 2.07.15), 12.mesto Hafner
Franc (2.25.00)
- 1992- Triatlon jeklenih ; 1.mesto Rogelj Jože ( 2.40.00), 17. mesto Hafner
Franc ( 3.02.00)
- 2002 – Triatlon jeklenih ; kategorija veterani; Franc Hafner 2.mesto
V zadnjih desetih letih se Franc Hafner posveča predvsem kolesarstvu.
Udeležuje se različnih tekem, vsaj dvajsetih v letu, klasičnih cestnih kot
tudi pravih gorskih –na Mangrtsko sedlo, na Krvavec, na Kum, na Celjsko
kočo, na Vršič.
Dirke so namenjene rekreativnim kolesarjem, ki prihajajo iz vse Slovenije,
pa tudi vseh sosednjih držav, nivo dirkanja pa je zelo visok, saj gre
največkrat za bivše tekmovalne kolesarje in druge športnike.Tudi v teh
dirkah se Franc Hafner v kategoriji veteranov redno uvršča med najboljše.
Kolesarstvo mu pomeni več kot le šport, saj tudi rad potuje, kar lahko
načrtuje po odhodu v pokoj ; tako se je lani od doma odpravil v Grčijo,
podobnih potovanj pa si želi tudi v prihodnje.
Po pogovoru s Francem Hafnerjem zapisal Marjan Luževič

