Hartman Avgust - šport kot pomemben del življena

» Nisem zrastel v športni družini, imel pa sem družbo dobrih prijateljev, ki
je že v osnovni šoli pod vodstvom učitelja Franceta Kalana, najraje igrala
košarko. To ljubiteljsko igranje se je nadaljevalo v tekmovalni košarki, od
kadetske do mladinske ekipe, vse do mojega 18. leta. Zaradi šolskih
obveznosti sem končal s tekmovanji, nadaljeval pa sem z delom v klubu,
kar počnem še danes, saj je košarka moj najljubši šport.
V košarkarskem klubu sem začel delati kot zapisnikar. V to delo sta me
uvedla Aci Šmid in Silvo Čadež in naslednjih 25 let sem košarkarske tekme
spremljal za zapisnikarsko mizo, ob tem pa sem v klubu opravljal tudi
druga različna dela in bil član raznih odborov in komisij. Košarka je kot
športna panoga v Škofji Loki zelo napredovala in moška kot ženska ekipa
sta se uvrščali v sam vrh slovenske košarkarske lige, zato dela ni zmanjkalo.
Leta 1998 je klub organiziral kvalifikacije za evropsko prvenstvo kadetinj,
leta 2002 pa je bil organizator Evropskega prvenstva za mladinke. Leta
2004 je košarkarski klub slavil 50 let dela in to počastil s prireditvijo in
izdajo zbornika.
Še vedno delujem v upravnem odboru KK Škofja Loka in s svojimi
izkušnjami rad pomagam mlajšim generacijam.
Za moje delo sta mi Zavod za šport in Športna zveza Škofja Loka leta 2003
podelila zlato plaketo, leta 2014 pa Svečano listino.
Bil sem tudi član disciplinske komisije pri Športni zvezi Škofja Loka, v 70letih prejšnjega stoletja sem bil član izvršnega odbora TTKS, bil sem v
gradbenem odboru za izgradnjo športne dvorane Trata, še vedno pa sem
član Odbora za podelitev priznanj, plaket in svečanih listin Zavoda za šport
in Športne zveze Škofja Loka.
Zadnjih 20 let v KS Trata organiziram »beli dan«, veleslalomsko
tekmovanje za njene krajane na Starem vrhu.
V okviru KS Trata skrbim tudi za pripravo tekaških prog na Suhi.
V ta namen je Zavod za šport leta 1986 kupil mini teptalec-ratrag, ki smo
ga dolga leta uspešno uporabljali za pripravo prog. Danes te proge
pripravljamo skupaj s športnim društvom Dražgoše, ki ima sodoben
teptalnik za proge. Ko se spominjam preteklih letih pomislim, da sem veliko
časa porabil za delo na področju športa, vendar mi ni žal vloženega dela in
časa, ker imam šport rad«.
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