Lokostrelska sekcija Športnega društva Partizan Škofja Loka

Začetnika modernega lokostrelstva na škofjeloškem sta bila Rado Čuš in
Simon Krelj,ki sta bila v letih 1981 do 1985 člana lokostrelskega kluba
EXOTERM iz Kranja. Ko so se jima pridružili še Niko Čuš, Lojze Mrak in
Domen Slana, so odšli v lokostrelski klub Šenčur. Leta 1988 so se pridružili
ŠD Partizan v Škofji Loki, kjer so ustanovili svojo lokostrelsko sekcijo, ki
kot takšna deluje še danes. Odločitev za ustanovitev lastne sekcije v Škofji
loki je prišla spontano. Peterica Škofjeločanov je postala druščina in
treningi v Šenčurju so postopoma postali odročni. S svojo odločitvijo pa
niso popolnoma pretrgali vezi. Marjan Podržaj je pri vseh petih opisan kot
odličen učitelj, tako iz pedagoškega vidika kot tudi izvedbe treninga in
znanja o lokostrelski opremi. Med seboj so delovali v sloganu: vsi vsem vse!
Simon Krelj je že kot otrok rad metal nož, streljal s fračo in z lokom, ki ga
je naredil sam. Njegov prvi pravi lok je bil goli lok, kasneje pa sestavljeni
lok. Ni se udejstvoval kot tekmovalec, pač pa je streljal le za svojo dušo. S
svojimi idejami je spodbujal kolege k razmišljanju o napredku in želji po
uspehu.
Rado Čuš je bil lokostrelski navdušenec že v sedemdesetih, vendar pa je do
prvega pravega loka prišel šele leta 1980. Nastopal je predvsem v field
lokostrelski disciplini in v FITA, kjer je kot prvi Škofjeločan dosegel značko
1000 krogov v olimpijskem slogu. To leto je Rado osvojil 2. mesto na
državnem prvenstvu takratne Jugoslavije, ko je na flight-u ustrelil 250
metrov daleč s 27# ukrivljenim lokom.
Niko Čuš je pričel s streljanjem leta 1986 in je bil navdušenec
compoundnega loka. Debitantski nastop je imel Niko leta 1987. Istega leta
je osvojil tudi bronasto kolajno na državnem prvenstvu v disciplini flight,
ko je ustrelil 318 metrov daleč. Takrat je v sekciji veljal za profesionalca za
opremo in streljanje. Bil je zelo natančen in ni dopuščal površnosti.
Lojze Mrak je bil tako kot Rado navdušenec že od nekdaj, a streljati je
pričel 1979 leta, ko se je preselil v Škofjo Loko. Od začetka je streljal z
ukrivljenim lokom, toda rezultate in rekorde je začel dosegati, ko je pričel
streljati s compoundnim lokom. Postal je prvi državni prvak v arrowhead-u
v naši novi, majhni a lepi domovini Sloveniji. Istega leta je postavil tudi
rekord in sicer 650 krogov. Tekmoval je predvsem na arrowhead-ih in to
vse od Slovenije, Italije, Avstrije tja do Nemčije, Švedske, Japonske in še bi

lahko naštevali. Lojze je še danes član te sekcije, ki jo je z ostalimi
ustanovil.
Domen Slana se je navdušil nad lokostrelstvom kot šport preko Perota
Kozina. Svojo lokostrelsko pot je pričel pri klubu IKOS v Kranju. Ker je
Domen zelo radovedna oseba, se je preizkusil v vseh disciplinah streljanja,
kar pa ni zadostilo njegovi radovednosti in se je podal še v druge panoge
športa. Med jadralnimi padalci je njegovo ime zapisano z velikimi črkami,
saj je bil kar nekaj časa z dolžino leta svetovni rekorder. Ker pa ima
korenine v umetniški družini, je tudi sam umetniška duša in ustvarja
zanimive stvari tudi na tem področju. www.domenslana.com
Vlado Justin se je loškim lokostrelcem pridružil leta 1990 in po enem letu že
pričel tekmovati z golim lokom. Po dveh letih je na mestu predsednika
zamenjal Lojzeta Mraka in še danes zelo uspešno opravlja to funkcijo.
Največja zasluga gre prav njemu, da imamo poligon, saj je preko Jureta
Zupančiča uredil vse potrebne dokumente, da je sekcija dobila v uporabo
teren, ki ga še danes uporabljamo.
Članstvo se je iz leta v leto povečevalo in je v letu 1999 naraslo že na 40.
Tekmovalno se z lokostrelstvom ukvarja 20 članov in to od mlajših dečkov
do veteranov, tako ženske kakor moški. Ukvarjamo se z vsemi
lokostrelskimi disciplinami. Večji del stroškov, ki so vezani na tekmovanja,
nosijo člani sami, saj finančna sredstva, ki jih dobimo pri matičnem
društvu, zaležejo le za pokrivanje stroškov najema dvorane v zimskem delu
sezone. Veliki del finančnih sredstev, ki jih potrebujemo za izpeljavo naših
planov, dobimo od organizacije tekmovanj, na katerih se plačuje štartnina.
Škofjeloška lokostrelska sekcija se je izkazala kot odličen organizator
tekmovanj, saj vsako leto organiziramo vsaj štiri tekme, ki so v koledarju
Lokostrelske zveze Slovenije, katere aktivni člani smo. Za organizacijo in
izvedbo tekmovanj vedno dobimo zelo visoke sodniške ocene in tudi pohvale
samih tekmovalcev.
Leta 1997 smo izšolali prvega nacionalnega sodnika, leta 2007 pa še enega.
Tudi na tečaj za vaditelje in učitelje lokostrelstva v Lokostrelsko šolo v
Bohinj je odšlo več članov skozi vsa ta leta. Tako, da smo vedno imeli dovolj
šolanega kadra za poučevanje tega lepega športa.
Leta 1999 se je naši sekciji pridružilo kar nekaj članov, ki so zaposleni v
kranjski vojašnici, med njimi tudi en učitelj, ki nam zelo koristi pri
izobraževanju mladega tekmovalnega kadra.

Letu 2007 smo pridobili tudi direktorja lokostrelskih tekem in s tem
zadovoljili zahtevam, ki jih predpisuje pravilnik FITE.
Povzeto po spletni predstavitvi Lokostrelske sekcije TVD Partizan, 2017

