Janez Kalan, vsestranski športnik in vaditelj orodne telovadbe
Začetek Janezove športne poti sega v leto 1936, ko je začel s telovadbo pri
Orlih.
V telovadbi je tekmoval vse do leta 1957 pri TVD Partizanu. Njegov prvi trener
orodne telovadbe po vojni je bil Nemec-zapornik, nato Tine Zaletel in Primožič
z Lontrga. Kmalu je tudi sam dolga leta treniral najprej mladince, nato člane, pa
spet mladince in na koncu pionirje, ko ni bilo nikjer več možnosti treniranja.
Najbolj je užival, ko je treniral kar 54 mladincev in skrbel za vzdrževanje
telovadnega orodja. Nekaj let je bil načelnik telovadnega odseka.
Poleg telovadbe je bil Janez tudi lahkoatlet mnogobojec, kar je poleg orodne
telovadbe obsegalo še tek na 100 m, na 1500 m in skok v višino, kjer je imel
osebni rekord 167 cm. Leta 1954 se je prav v tej disciplini na poti do zmage
težko poškodoval.
V okviru Partizana je bil Janez Kalan tudi skakalec v vodo in plavalec. To so
počeli delno na loškem kopališču v Puštalu, tekmovali pa v Kranju, na Bledu in
drugje. Iz teh panog ima diplome in 3. mesto na prvenstvu Gorenjske v skokih v
vodo v Kranju je bil njegov največji uspeh v tej panogi.
Vseskozi je bil tudi odličen smučar. Že pred vojno so vozili s Štajngrofa in prve
smuči mu je naredil loški mizar »Alčov-Pokrovčnkov« Jože. Tik pred 2. svet.
vojno, po razpadu stare jugoslovanske vojske, sta si z bratom v kasarni
»preskrbela« 12 parov, a sta jih morala po prihodu Nemcev vrniti. Vse razen 1
para sta vrnila, a so jima Nemci tudi zadnji par na silo zasegli.
Po 2. vojni mu je Rudi Finžgar priskrbel elanovke, a jih je kmalu zlomil. Ko je
leta 1955 v Zell am Zeeju videl krasne smuči Kaestle, mu srce ni dalo miru,
tako, da mu jih je za 42 dolarjev leta 1956 iz Avstrije prešvercal reprezentant
Cvenkl. Kar 23 let je z njimi smučal in tekmoval. Na tekmovanjih vseh nivojev
ni pobiral prvih mest, 4. in 5. pa ima kar nekaj.
Ob tekmovanjih v smučanju je bil Janez Kalan tudi smučarski učitelj.
Janez je bil aktiven tudi pri gradnji doma na Lubniku in smučarske koče na
Starem vrhu, kjer je pri udarniškem delu vodil telovadce.Tam je imel tudi prvi
smučarski tečaj za mladince.
Za delo v TVD Partizanu je Janez Kalan ob 10 obletnici osvoboditve prejel
posebno priznanje, prav tako je priznanje prejel ob 100-letnici športa v Škofji
Loki.
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