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Zaključena je tudi 37. dopisna liga Slovenije. SD Epic iz Postojne je pod streho spravil
najmnožičnejšo državno ligo, kjer se v predtekmovanjih sodelovalo preko 300 strelcev. V finale
lige so na koncu tekmovali le tisti strelci ki so se uspeli prebiti med prvih 10 ekip in
posameznikov, med njimi pa smo imeli svoje predstavnike tudi vrhničani. Tekmovanje je
potekalo na prenovljenem ljubljanskem strelišču, ki je sedaj opremljeno z elektronskimi tarčami,
kar je za nekatere predstavljalo novost, saj zaradi visoke cene, le te niso na voljo vsem
strelcem.

Vrhniški strelci smo že vrsto let zvesti tej ligi in vsa ta leta nastopamo uspešno. Tako je bilo tudi
letos, ko smo ponovno nastoili v finalu in dosegli naslednje uspehe.Najprej so se v boj pognali
člani s standard zračno puško, ki smo v ekipni razvrstitvi osvojili 2. mesto, med posamezniki pa
je bil najboljši Bojan ml. na 2. mestu, Bojan st. 6., nastopila pa je še Benjamina, ki je med
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članicami osvojila 4. mesto. Nadaljevali smo še v veteranski kategoriji, kjer smo bili ekipno 1.,
med posamezniki Bojan st. 1., pri veterankah pa je na drugem mestu Benjamina, tretje mesto
pa Mojca.
Takoj za prvim nastopom je Bojan st. puško zamenjal s pištolo in se pognal v boj, vendar ostal
brez odličja. Osvojil je nehvaležno četrto mesto z istim rezultatom tretje uvrščenega, vendar
slabšo zadnjo serijo. Drugače je bilo med veterani, kjer je dosegel najboljši rezultat in sledila je
medalja.
Finale smo nadaljevali s serijskim orožjem, kjer nas je nastopilo največ. Najprej je za veselje
poskrbel ciciban Ambrož Jilek, ki je debitiral v ligi in takoj na prvem nastopu osvojil svojo prvo
medaljo. Zaostal je za strelcema iz Idrije in tako osvojil bron. Pri mlajših pionirjih je nastop
spodletel Janu Romu, ki je za stopničkami zaostal le za dva kroga. Osvojil je 5. mesto. Tudi
pionir Ožbe Drašler si ni predstavljal, da se mu lahko nastop ponesreči. Z zanj skromnim
rezultatom je osvojil 6. mesto. Smo pa zato paradirali člani, ki smo ekipno z visoko prednostjo
ugnali vse nasprotnike, med posamezniki pa se je najbolje znašel Bojan st, ki je zaostal le krog
za zmagovalcem Dejanom iz Vremščice, Bojan ml. in Aleš Rom pa sta osvojila 9. in 10. mesto.
Tudi pri članicah se pozna, da nimamo tretje tekmovalke (oz. jo nismo imeli), saj sta naši Mojca
in Benjamina, vedno pri vrhu med posameznicami. Mojca je osvojila srebro, Benjamina pa 4.
mesto.
Veterani smo bili v ekipnem delu 2., le krog za zmagovalci iz Celja. Med posamezniki pa na 1.
mestu Bojan st. v kategoriji nad 50 let, Matija je bil v kategoriji nad 60 let 11. Benjamina je v
kategoriji do 50 let osvojila 6. mesto, Mojca pa do 60 let, ZLATO.

Tudi naslednjo leto bomo tekmovali, upam, da v prenovljenih postavah, trudili pa se bomo po
svojih najboljših močeh. Na vrhniki se nikoli ne predamo, vendo hočemo več, vedno višje in
vedno boljše. Mogoče bodo pripomogli tudi boljši pogoji za trening.
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