USPEHI 2013
Državno prvenstvo v igranju na diatonično harmoniko
Ravne na Koroškem, 10. november 2013
Martinova nedelja, dan, ko ljudje v vinorodni Sloveniji
nazdravljamo dozoritvi mošta v vino, je bil letos tudi dan, ko
smo s ponosom lahko nazdravili ponovnim uspehom naših
mladih harmonikarjev.
Ta dan se jih je pet odpravili na Državno prvenstvo na Ravne
na Koroškem. Po lanski odmevni izvedbi tekmovanja se je
organizator, Glasbeni center Rošer, odločil nadaljevati
uspešno zgodbo.
Člani komisije, priznani glasbeniki, Zoran Lupinc, Miha
Debevec, Jože Mandl, Izidor Kokovnik in Klemen Rošer, so
trud naših fantov nagradili takole:
kategorija A(do vključno 12 let)
Maja Babič – srebrna plaketa
Jan Novak – srebrna plaketa
Timotej Mikuž – srebrna plaketa
kategorija B (do vključno 15 let)
Miha Grmek Seražin – zlata plaketa, državni prvak v kategoriji
kategorija C (do vključno 25 let)
Manuel Šavron – zlata plaketa, državni podprvak v kategoriji
Absolutni državni prvak je postal Rok Zupančič.
ČESTITAMO!!!
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Oktoberfešt Praprot 2013

Praprot, 13.10.2013
V Praprotu je letos potekal že 18. Oktoberfešt, na katerem se je predstavilo
20 skupin, od duetov pa vse do večjih zasedb. Nastopil je tudi član Erik
Šavron, ki se je v duetu z Domnom Trobišem predstavil z 2 skladbama in
odlično opravil nastop.
Osvojila sta nagrado strokovne žirije.

Pohorska cokla 2013
Miha in Erik v družbi absolutne zmagovalke Anje Koračin
Rogla, 20. oktober 2013
Za nami je že trinajsto tekmovanje za Pohorsko coklo. Že nekaj let
zapovrstjo se v finalnem delu tekmovanja pomerijo tudi naši fantje.
V Snežni dvorani hotela Planja na Rogli sta svoje znanje letos, občinstvu in
komisiji v sestavi g. Dejan Kušer, g. Gojko Jevšenak in g. Tomaž Guček,
predstavila Erik Šavron in Miha Grmek Seražin.
Vsak v svoji starostni kategoriji sta dosegla 2. mesto.
Miha Grmek Seražin je prejel še glavno nagrado komisije: POHORSKO
COKLO za najboljšo izvedbo slovenske ljudske pesmi
Absolutna zmagovalka tekmovanja je postala Anja Koračin.

2. Tekmovanje harminikarjev Vesela harmonika Skaručna 2013

Skaručna 15.9.2013
V soboto je v Skaručni pri Vodicah potekalo že 2. tekmovanje harmonikarjev, katerega
sta se udeležila dva naša člana in se odlično predstavila:
Jan Novak: 3. mesto v kategoriji
Erik Šavron: 2. mesto v kategoriji
Iskrene čestitke......
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Tekmovanje harmonikarjev za 1. pokal Nanos
Nanos, 15.09.2013
Tik pod vrhom Nanosa je potekalo prvo tekmovanje harmonikarjev
za POKAL NANOS. Kljub slabemu vremenu in megli, je bilo v planinski
koči zelo prijetno. Tekmovanja so se udeležili člani: Erik Šavron, Jan
Novak, Timotej Mikuž in Lanza Morena.
Dosegli so lepe rezultate:
TIMOTEJ MIKUŽ- 1.mesto
JAN NOVAK - 2.mesto
ERIK ŠAVRON - 1. mesto
LANZA MORENA - nagrada za najmlajšega harmonikarja
Iskrene čestitke!

Tekmovanje harmonikarjev za "Zlati znak splavarja"

Radeče, 8.9.2013
V nedeljo je v Radečah potekalo že 15. tekmovanje harmonikarjev, katerega sta se
udeležila 2 člana in sicer Erik Šavron in Jan Novak in se odlično izkazala.
Oba sta prijela 2. mesto vsak v svoji kategoriji.
Iskrene čestitke .........

Tekmovanje harmonikarjev "Naj Urška 2013"

Zamostec 3.8.2013
V soboto je potekalo v Zamostecu pri Sodražici že 21. jubilejno tekmovanje
harmonikarjev za Naj Urške. Tekmovanja se je udeležilo 26 tekmovalk in tekmovalcev,
ki so bili razdeljeni v 4 starostne kategorije. Med njimi sta se tekmovanja udeležila tudi
dva naša člana in sicer Jan Novak in Erik Šavron ter dosegla odlične uvrstitvi:
Jan Novak: 1. mesto v svoji kategoriji
Erik Šavron v svoji kategoriji prav tako 1. mesto.
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Tekmovanje harmonikarjev za 33. Zlata harmonika Ljubečne
Ljubečna, 1. september 2013
Za nami je že 33. Tekmovanje za Zlato harmoniko Ljubečne.
Letos so se za nastop potegovali trije člani društva, Jan Novak,
Erik Šavron in Miha Grmek Seražin. Slednja dva sta se uvrstila v
finalni del tekmovanja, ki je potekal v nedeljo, 1. septembra
2013 na Ljubečni.
Njuna nastopa je štiri članska komisija v sestavi: Katja Bohak,
Zmago Štih, Tomaž Guček in Dejan Kušer, ocenila visoko:
Erik Šavron – srebrna plaketa
Miha Grmek Seražin – zlata plaketa
Miha je prejel tudi posebno nagrado za najboljšo ljudsko
skladbo, PLAKETO AVGUSTA STANKA.
Iskrene čestitke!!!

Tekmovanje harmonikarjev Velika planina 2013
Zeleni rob, 27.7.2013
Lepo sončno soboto je na Veliki planini potekalo že 17. Tradicionalno tekmovanje
harmonikarjev na diatonični harmoniki. Nastopilo je veliko tekmovalcev iz vseh koncev
Slovenije katerega so se udeležili tudi naši člani. Erik Šavron, Matej Emili in Egon Emili.
Erik Šavron je osvojil 3. mesto v 2 starostni skupini.

Iskrene čestitke.....

Stran 4 od 14

Tekmovanje harmonikarjev "Diaton 2013"

Jamlje 14.7.2013
V nedeljo je v Jamljah potekalo tekmovanje harmonikarjev na diatonični
harmoniki za pokal "Alpe Adria diaton". Tekmovanje je potekalo v petih
starostnih kategorijah, katere je ocenjevala 3-članska strokovna komisija.
Naše društvo so zastopali Jan Novak, Timotej Mikuž, Erik Šavron inMatej
Emili.
Vsi nastopajoči so se odlično izkazali:

JAN NOVAK: 4. mesto v 2. starostni kategoriji
TIMOTEJ MIKUŽ: 2. mesto v 2. starostni skupini
MATEJ EMILI: 3. mesto v 2. starostni skupini
ERIK ŠAVRON: 1. mesto v 4. starostni skupini ter s tem postal absolutni zmagovalec "Alpe Adria Diaton 2013".
Iskrene čestitke vsem!

Tekmovanje harmonikarjev Hinje 2013
Hinje 6.7.2013
V soboto je v Hinjah potekalo že 25. tradicionalno tekmovanje harmonikarjev na diatonično harmoniko. Tekmovanja
sta se udeležila 2 naša člana JAN NOVAK in ERIK ŠAVRON. Oba sta odlično opravila svoj nastop.
ERIK ŠAVRON je osvojil 1. mesto v 2. starostni kategoriji od 18 do 50 let.
Čestitamo!

Tekmovanje harmonikarjev Jezersko 2013

Jezersko 14.7.2013
Lepega nedeljskega jutra je na Jezerskem v sklopu gasilske veselice potekalo tudi
tekmovanje harmonikarjev na diatonično harmoniko. Tekmovalci so bili
razdeljeni v več starostnih skupin, katere je ocenjevala 4 članska komisija. Na
tekmovanju sta se iz našega društva predstavila JAN NOVAK in ERIK ŠAVRON.
Erik je v 2. starostni kategoriji osvojil 1. mesto in postal absolutni zmagovalec
tekmovanja.
Fantoma iskrene čestitke za odlične nastope!
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Evropsko prvenstvo 2013

Attimis, 7.7.2013
V nedeljo je v Attimisu potekalo že 19. Evropsko prvenstvo v igranju na
diatonično harmoniko. Tekmovanje je bilo razdeljeno na 2 dela. V prvem
delu sta se predstavila člana Miha Grmek Seražin in Erik Šavron,
v popoldanskem finalnem pa Erik Šavron, ki je osvojil 3. Mesto.

Tekmovanje harmonikarjev Predgrad 2013

Predgrad, 13.7.2013
V soboto je v Predgradu potekalo tekmovanje harmonikarjev za pokal Pranger
Predgrad 2013. Tekmovanje je bilo razdeljeno v 3 starostne kategorije, katerega sta
se udeležila tudi dva naša člana.
V prvi starostni kategoriji do 13 let se je predstavil JAN NOVAK in
osvojil 3. mesto. V kategoriji nad 18 let pa se je predstavil ERIK ŠAVRON, ki je
osvojil 1 . mesto in postal absolutni zmagovalec tekmovanja za pokal "Pranger
Predgrad 2013".
Janu in Eriku iskrene čestitke........

Tekmovanje harmonikarjev za pokal Postonjske jame

Postojna, 07.07.2013
Glasbena šola Vili Marinšek, Turistično društvo Postojna in Postojnska jama d.d. so
organizirali tekmovanje harmonikarjev, ki je potekalo v sklopu “Furmanskega praznika”
pri Postojnski jami. Tekmovalci so se predstavili z eno skladbo.
Tekmovanja sta se udeležila JAN NOVAK in TIMOTEJ MIKUŽ, ki je v prvi kategoriji do 13
let osvojil 1.mesto.
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Vesela harmonika Senica 2013
Spodnja Senica 5.7.2013
V petek je v Spodnji Senici pri medvodah potekalo že 12 tekmovanje
harmonikarjev na diatonicno harmoniko za pokal Senice. Tekmovanja se je
letos udeležilo okoli 20 tekmovalcev ki so bili razdeljeni v 3 starostne
skupine in sicer:
do 18 let
od 18 do 50 let
nad 50 let
Tekmovanja sta se udeležila 2 naša člana društva in dosegla lepe rezultate:
V prvi starostni kategoriji je nastopil JAN NOVAK
V drugi starostni kategoriji pa ERIK ŠAVRON, ki je dosegel 1. mesto in
postal absolutni zmagovalec "Vesele harmonike Senice 2013".
Iskrene čestitke............

Tekmovanje za pokal Nika Polesa
Slope, 22. junij 2013
… Tokrat smo tekmovali na Primorskem.
Glasbeno društvo Niko Poles je v Slopah
organiziralo tekmovanje za pokal Nika
Polesa. Med številnimi tekmovalci so
nastopili tudi Egon Emili, Matej
Emili in Miha Grmek Seražin… in prav vsi
trije posegli po pokalih:
Miha – 1. mesto v svoji kategoriji
Egon in Matej – 2. mesto, vsak v svoji
starostni kategoriji

XX. Prvenstvo harmonikarjev na diatonični harmoniki »Babna Gora 2013«
Babna Gora, 29. Junij 2013
Turistično društvo Vetrnik je organiziralo XX. Prvenstvo harmonikarjev na diatonični harmoniki »Babna Gora 2013«, na
Babni Gori pri Polhovem Gradcu.
Hkrati je potekalo tudi izbirno tekmovanje za 33. Zlato harmoniko Ljubečne.
Tekmovanja se je udeležil Miha Grmek Seražin in zmagal v starostni kategoriji od 11 – 14 let ter se uvrstil v polfinale
Zlate harmonike Ljubečne.
Stran 7 od 14

Tekmovanje harmonikarjev za pokal "Gorišnice 2013"
V nedeljo 30.6.2013 je v Gorišnici pri Ptuju potekalo že 11. tekmovanje harmonikarjev
na diatonični harmoniki. Tekmovanje je potekalo v 4 starostnih skupinah in je bilo tudi
hkrati izbirno tekmovanje za 33. Zlato hamoniko Ljubečne. Tekmovanja se je udeležil
tudi naš član društva ERIK ŠAVRON, ki je po mnenju strokovne komisije osvojil 1. Mesto
in postal absolutni zmagovalec tekmovanja.
Čestitamo.........

Tekmovanje harmonikarjev "Peter Klepec 2013"
Osilnica 29.6.2013
V soboto je v Osilnici potekalo tekmovanje harmonikarjev za pokal "Petra
Klepeca 2013". Tekmovalci so bili razdeljeni v 3 starostne skupine, katere je
spremljala dvo članska komisija. Na tekmovanju so nastopili naslednji člani in
se odlično izkazali:
Do vključno 12. leta je nastopila MAJA BABIČ
Od 12. do vključno 18. leta JAN NOVAK, ki je dosegel 2. Mesto
Od 19 do 99 let ERIK ŠAVRON ki je dosegel 1. mesto in postal absolutni
zmagovalec tekmovanja "Petera Klepca 2013".
Iskrene čestitke vsem............

Tekmovanje harmonikarjev v Šmartnem v "Tuhinjski Dolini 2013"
V ponedeljek 24.6.2013 je v Šmartnem v Tuhinjski dolini potekalo 1. tekmovanje
harmonikarjev na diatonično harmoniko za pokal "Tuhinjske doline 2013". Na
tekmovanju se je zbralo 48. tekmovalcev iz vse Slovenije. Tekmovalce je spremljala 4.
članska komisija in tekmovalce porazdelila v 5. starostnih kategorij.
Tekmovanja sta se udeležila ERIK ŠAVRON in JAN NOVAK in dosegla odlične rezultate:
JAN NOVAK je v kategoriji od 11 do vključno 14 let osvojil 2. Mesto.
ERIK ŠAVRON je v kategoriji od 15 do vključno 22 let dosegel 3. mesto terabsolutno
4. od vseh tekmovalcev.

Čestitamo!
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Tekmovanje harmonikarjev Muta 2013

V soboto 22.6.2013 je v Muti potekalo že 4. tekmovanje harmonikarjev na
diatonično harmoniko za pokal Mute. Skupaj je nastopilo 35. tekmovalcev katere je
ocenjevala 3 članska komisija in se odločila naslednje:
MAJA BABIČ: srebrno priznanje
JAN NOVAK: zlato priznanje ter 3. mesto
ERIK ŠAVRON: zlato priznanje ter 2. mesto
Čestitamo!

Tekmovanje harmonikarjev Sobrače 2013
V petek 21.6.2013 j v Sobračah potekalo 10. tradicionalno tekmovanje na diatonični
harmoniki. Skupno je nastopilo približno 30 tekmovalcev, katere je ocenjevala 3
članska strokovna komisija. Tekmovanje je potekalo v štirih starostnih kategorijah in
sicer:
do 13 let
od 13 do 19 let
od 19 do 35 let
nad 35 let
V kategoriji do 13 let je nastopil JAN NOVAK in zasedel 1. mesto
V kategoriji od 19 do 35 let je nastopil ERIK ŠAVRON in zasedel 1. mesto
Fantoma iskrene čestitke!

Gadova peč pri Borštu 2013
V soboto 15.6. 2013 je v Gadovi peči pri Borštu na Dolenjskem potekalo
tekmovanje harmonikarjev, ki je bilo hkrati tudi izbirno tekmovanje za polfinale
zlate harmonike Ljubečne 2013.
Tekmovanja sta se udeležila dva naša člana društva in sicer
JAN NOVAK in ERIK ŠAVRON in dosegla odlične rezultate in sicer:
JAN NOVAK: 1. mesto v 2. starostni kategoriji ter uvrstitev v polfinale ZH
Ljubečne
ERIK ŠAVRON: 1. mesto v 3. starosti kategoriji. Iskrene čestitke obema!
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5. Mednarodno tekmovanje harmonikarjev za pokal Kranja ter
22. gorenjsko prvenstvo harmonikarjev Besnica 2013

V nedeljo 2.6.2013 je potekalo že 22. Gorenjsko prvenstvo harmonikarjev in 5. mednarodno
tekmovanje harmonikarjev za pokal Kranja. Harmonikarje je ocenjevala 4 članska strokovna
komisija ki je budno spremljala 58 nastopajočih. Naše društvo je zastopal ERIK ŠAVRON ki je v
skupini gostje dosegel 1. Mesto ter absolutno 3. mesto za pokal Kranja.

9. Mednarodno srečanje harmonikarjev

Beltinci, 10. – 12. maj 2013
Beltinci, kraj na levem bregu reke Mure, sredi slikovite Panonske nižine, je letos
tretjič gostil harmonikarje iz več Evropskih držav. Na tri dnevni prireditvi so se
harmonikarji predstavili v klasiki, zabavni in komorni glasbi, orkestri, glasbi S. &
V. Avsenika in diatonični harmoniki. Med slednjimi so tekmovali štirje člani
našega društva. Njihovo delo je komisija nagradila z izjemno visokimi rezultati:
Miha Grmek Seražin: 100,00 točk – 1. nagrada in 1. mesto v B kategoriji
Manuel Šavron: 99,67 točk – 1. nagrada in 1. mesto v E kategoriji
Anže Počkar: 98,00 točk: 1. nagrada in 2. mesto v C kategoriji
Maja Babič: 96,00 točk – 1. nagrada v A kategoriji

2.tekmovanje harmonikarjev za pokal ROSA
Stara Vrhnika, 11.05.2013
Že drugo leto zapored je potekalo tekmovanje harmonikarjev ZA POKAL ROSA, ki
ga organizira kompostarna ROSA Vrhnika. Prireditev sta vodila Boštjan Romih in
Andreja Čamernik. Tekmovanja sta se udeležila dva člana: Erik Šavron in Timotej
Mikuž. Kljub dežju je za naša tekmovalca posijalo tudi sonce. Oba sta dosegla
zelo lepe rezultate:
Timotej Mikuž, 1.mesto v kategoriji do 12 let
Erik Šavron, 1.mesto v kategoriji do 25 let
Absolutni zmagovalec tekmovanja je postal ERIK ŠAVRON.
Čestitke !
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Tekmovanje za 10. jubilejni pokal Štivana
Matenja vas, 28.4.2013
DREVESNICA ŠTIVAN
»V prelepem, z gozdom obdanem okolju vzgajajo preko dvesto
različnih dreves in grmovnic, v rastlinjakih pa tudi balkonsko cvetje,
enoletnice, sobne rastline in sadike zelenjave. Njihove klimatske
razmere jim omogočajo, da so njihove rastline klimatsko utrjene in
zato primerne tudi za zahtevna klimatska območja.«
Svojo utrjenost in primernost za različne vremenske pogoje so v
nedeljo, 28.4.2013, dokazali tudi harmonikarji, obiskovalci in
organizator. Kljub nepretrganemu dežju so tekmovanje harmonikarjev za 10. jubilejni pokal Štivana brezhibno speljali.
»Tako kot danes, tako je deževalo tudi na našem prvem tekmovanju« so bile besede organizatorja v pozdravnem
nagovoru. Nato so oder prevzeli tekmovalci, med njimi tudi trije naši člani: Erik Šavron, Anže Počkar in Miha Grmek
Seražin.
Vsi trije so bili uvrščeni na stopničke absolutnih zmagovalcev:
1.
2.
3.

mesto Anže Počkar,
mesto Erik Šavron,
mesto Miha Grmek Seražin.

ČESTITKE!

12. tekmovanje harmonikarjev za pokal Škocjana
Škocjan na Dolenjskem, 20. april 2013
Predzadnjo soboto v aprilu je Turistično društvo Škocjan na Dolenjskem
organiziralo 12. tekmovanje harmonikarjev na diatonični harmoniki. Tudi
naši fantje se ga že nekaj let zapovrstjo z veseljem udeležujejo in dosegajo
odmevne rezultate. Letos so se s svojim muziciranjem predstavili Erik
Šavron, Miha Grmek Seražin, Jan Novak, Maja Babič in Timotej Mikuž.
Dosegli so sledeče rezultate:
Timotej Mikuž – 3. mesto v 1. kat.
Miha Grmek Seražin – 1. mesto v 2. kat. in 2. mesto v absolutni konkurenci
Fantom iskrene čestitke!
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7. tekmovanje harmonikarjev za pokal zgornje Savinjske doline
Ljubno ob Savinji, 7. april 2013
Združenje učiteljev diatonične harmonike Andrej Rak, Primož
Zvir in letos še Matej Banovšek, so organizirali že sedmo
tekmovanje harmonikarjev za pokal Zg. Savinjske doline.
Finalno tekmovanje poteka vsako leto v eni izmed zgornje
Savinjskih občin, ki tekmovanje tudi podpirajo. Letos so se
pomerili v Ljubnem ob Savinji. Na več pred izborih, ki so
potekali po celi Sloveniji, se je v finale uvrstilo 62 tekmovalcev.
Tekmovali so v treh starostnih kategorijah. Tudi tokrat so se
naši fantje dokazali s kvalitetnim igranjem in interpretacijo in
posegli po visokih nagradah:
V kategoriji do 11 let sta nastopila:
Timotej Mikuž: srebrna plaketa, 3. mesto
Jan Novak: srebrna plaketa
V kategoriji od 12 do 15 let so nastopili:
Miha Grmek Seražin: zlata plaketa, 1. mesto
Anže Počkar: zlata plaketa, 2. mesto
Blaž Drofenik: srebrna plaketa
V kategoriji nad 16 let je nastopil:
Erik Šavron: zlata plaketa
Absolutni zmagovalec tekmovanja je postal MIHA GRMEK SERAŽIN.
Čestitamo!!!

42. Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije – TEMSIG
Zveza slovenskih glasbenih šol in Komisija za glasbena tekmovanja Temsig sta
letos v sodelovanju z glasbenimi šolami organizirali že 42. tekmovanje mladih
glasbenikov Republike Slovenije.
Discipline letošnjega leta so bile: diatonična harmonika, fagot, flavta,
klarinet, klavir, kljunasta flavta, oboa, petje, saksofon in komorne skupine s
trobili.
V disciplini diatonična harmonika sta tekmovala tudi naša člana Anže Počkar
in Miha Grmek Seražin.
Preko regijskega tekmovanja, ki je bilo 14. februarja 2013 organizirano na Glasbeni šoli Velenje, sta se z osvojitvijo
zlatih plaket kvalificirala na državno tekmovanje, ki je potekalo 13. marca 2013 v Semiču (Bela Krajina).
Njuna nastopa na državnem tekmovanju sta bila izvrstna:
Miha – 97,67 točk, zlata plaketa in 1. mesto v 1. b kategoriji
Anže – 96,67 točk, zlata plaketa in 1. mesto v 1. c kategoriji
Kot zmagovalca posameznih kategorij bosta nastopila na zaključnih koncertih prvonagrajencev 26.3.2013 v Ljubljani in
28.3.2013 v Mariboru.
ISKRENE ČESTITKE!
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Harmonika Grand Prix 2013

Skupinska slika

V soboto 9.3.2013 je v Portorožu potekala druga izvedba
Harmonike Grand Prix. Nastopalo je 30 harmonikarjev iz
Avstrije, Hrvaške, Italije in Slovenije. Vsak tekmovalec je
imel 15 minutni nastop, katerega je ocenjevala strokovna
žirija v sestavi: g. Gottfried Hubmann iz Gradca, g. Loui
Herinx iz Nizozemske, g. Hubert Klausner iz Avstrije, g.
Walter Bet in g. Denis Novato iz Trsta.
Tekmovalci so bili razdeljeni na 4 starostne kategorije (do
13 let, do 16 in 17 let ter dueti).
Iz našega društva so bili prisotni 4 člani in dosegli lepe
rezultate:
*kategorija A - Jan Novak - 2. mesto
*kategorija B - Matej Markeljc - 3. mesto
*kategorija C - Erik šavron - 1. mesto
- Matija Markeljc - 3. mesto
*duo Markeljc -2. mesto
Čestitke!

Jan in Erik

7. mednarodno tekmovanje harmonikarjev za nagrado Avsenik
19. in 20. januarja 2013 se je v Begunjah na Gorenjskem zbralo več kot 100
harmonikarjev. Ne bi mogli lepše začeti jubilejnega leta 60 obletnice
Avsenikove glasbe, kot prav s srečanjem tako velikega števila ljubiteljev
harmonike.
Tako se je v kraju bratov Avsenik, v prostorih gostilne in restavracije
Avsenik
odvijalo mednarodno tekmovanje harmonikarjev, kar se vse bolj uveljavlja
in je
eno največjih tovrstnih tekmovanj v državi.
Tekmovalce je ocenjevala tri članska žirija: g. Slavko Avsenik mlajši, g. Igor
Podpečan in g. Wener Lexer iz Avstrije. Iz našega društva se ga je udeležilo 6 fantov in dekle iz Maribora, katera je
nova članica društva. Vsi so dosegli lepe rezultate:
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- zlato priznanje: Markeljc Matija, Markeljc Matej
– srebrno priznanje: Fidel Jaka, Drofenik Blaž, Emili Matej, Novak Jan
- bronasto priznanje: Babič Maja
Absolutna zmagovalca letošnjega tekmovanja pa sta bila Anja Koračin in Martin
Suschnig. Tekmovanje je bilo razdeljeno na dva dni. Čestitamo!
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