
Tina Ušeničnik, svetovna prvakinja med rekreativnimi kolesarji 

 

Tina se je začela s športom resneje ukvarjati razmeroma pozno, v 54. letu starosti, malo 

pred upokojitvijo. Leta 1954 je začela načrtno kolesariti in teči. Njena prva kolesarska 

tekma je bila na izposojenem kolesu  lokalna dirka v Medvodah, kjer je dosegla drugo 

mesto, temu pa je sledil nakup kolesa. Odločitvi za to je je najprej botrovalo dejstvo, da 

je bil njen sin Aleš Galof  večkratni mladinski prvak v kolesarjenju, poškodba pa mu je 

prekinila kariero. Enako pomembno vzpodbudo pa ji je dal  življenjski sopotnik dr. 

Matija Horvat, vrhunski kardiolog in športu predan mož, ki je bil tudi Ironman 

ultramaratonec. Tina je pod njegovim strokovnim vodstvom začela načrtno trenirati in 

prva večja tekma, mali maraton Franja  leta 2007 ji je prinesla zmago.                                                                              

Že leta 2013 se je udeležila svetovnega prvenstva veterank in veteranov v Trentu. Na 

izredno težki progi  je dosegla peto mesto, kar je bila vzpodbuda za še višje cilje.                                              

Leta 2015 se je udeležila  svojega drugega svetovnega prvenstva na Danskem  in 

zmagala. Tudi ta dirka je bila veliko več kot rekreativna kolesarska tekma,  saj so vsi 

udeleženci pravi tekmovalni kolesarji, zato je že uvrstitev na to tekmovanje poseben 

dosežek. Tina se je na dirko uvrstila kot večkratna  zmagovalka maratona Franja, ki se 

v mednarodnem merilu šteje kot kvalifikacijska  dirka za svetovno prvenstvo. Vse 

stroške teh prvenstev so naši kolesarji morali plačati sami, Kolesarska zveza jim je 

plačala le štartnino.                                                                                                           Tina 

se za svoje dosežke v športu  zahvali predvsem dr. Matiji  Horvatu, ki jo je vzpodbudil 

in strokovno vodil v športu. Na kolesu najprej  skrbi za varno kolesarjenje, saj je videla 

že preveč hudih nesreč kolesarjev, pa tudi sama je bila pred  leti na mokri cesti  tik 

pred ciljem maratona Franja žrtev skupinskega padca, ki se je  zanjo končal  v bolnici. 

Pridobljeno znanje zdaj skuša  prenesti naprej, predvsem na ženske v zrelih letih,  saj 

je prepričana, da je šport najboljša obramba proti bolezni in stiskam.                                          

Danes je Tina Ušeničnik  tudi ena od nosilk športnih uspehov ekipe pri Društvu 

upokojencev  Škofja Loka.     
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