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66. SVETOVNEM PRVENSTVU
NOVINARJEV V SMUČANJU
VAL D’ARLY (FRANCIJA)
od 23. 3. do 30. 3. 2019

Slovensko ekipo na letošnjem prvenstvu so sestavljali (od leve): Bojan Glavič (Nedeljski dnevnik), Blaž Močnik (Delo), David Jug (Žurnal 24), Maja Grgič (Delo), Matjaž Albreht, Barbra Jermann (Suzy), Maja Zagoričnik
(GTV), Petra Lesjak Tušek (Večer) in Matej Vončina (TVS).

66. svetovno prvenstvo novinarjev smučarjev - VAL D’ARLY (FRANCIJA) 2019
Belgija je poleg Bruslja kot prestolnice EU znana predvsem
po pivu in čokoladnih pralinah, pa tudi po stripih, kot so Srečni
Luka ali Smrkci. Nikakor pa ne slovi po smučanju, saj niti nima
gora in snega, tako da so njena največja tri smučišča – v
dvoranah. A Belgijci vseeno radi smučajo in so aktivni tudi
kot občasni organizatorji svetovnega prvenstva novinarjev v

smučanju. Letos so ga pripravili v Franciji v dolini Val d Arly,
kjer ima belgijsko mesto Charleroi svoje zimsko letovišče s
štirimi domovi. Tam so tokrat gostili 150 udeležencev 66.
svetovnega smučarskega prvenstva novinarjev, na katerem
je slovenska ekipa osvojila kar 18 medalj, daleč največ med
30 državami.

Zaradi bližine najvišje evropske gore, ob kateri med sezono obtiči in se predre marsikak oblak, snega načeloma ne
manjka. Tudi konec marca, ko oblačka sploh ni bilo mogoče videti. Mednarodno smučarskih učiteljev je Val d’Arly
izbralo za najboljše smučišče za učenje otrok, tudi zaradi mnogih lažjih prog in vlečnic, ne le hitrih sedežnic.

Tole je šesterica naših največjih junakov, saj je vsak od njih osvojil po
tri medalje- v veleslalomu, tekih in kombinaciji. Petra Lesjak Tušek in
Matjaž Albreht sta zbirala zgolj zlate, drugi manj izbirčni pa tudi kakšno
manj žlahtno.

Barbra Jermann je svoji zbirki medalj dodala še
zlato in dve srebrni.
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Nacionalni večer, na katerem vsaka od udeleženih držav predstavi svoje dobrote, je tradicija svetovnih prvenstev. Tradicija je tudi, da je slovenska stojnica med najbolj obiskanimi in da na njej odpremo veliko steklenico
penine iz Goriških Brd. Zaradi tega celo nekateri Francozi niso več prepričani, od kod izvira šampanjec.
»Belgijsko območje« seveda predstavlja le neznaten del doline
reke Arly, ob kateri so v bližini meje z Italijo in Švico zrasle vasi
Praz-sur Arly, Flumet, Crest-Voland in Notre-Dame-de- Bellecombe. Te obkrožajo novejši smučarski center, ki ponuja kar 192 km
smučarskih prog na višini od 1000 do 2060 metrov. Za zdaj ga
bolj kot tujci obiskujejo Francozi, ki najbolje vedo, da je tu moč
smučati, bivati in uživati v pogledu na Mont Blanc za četrtino
ceneje kot v nekaj kilometrov oddaljenih Megevu, Albertvillu
in Chamonixu. Poleg relativno prijaznih cen, ki so za nas vseeno
kar visoke (dnevna karta po 41 evrov, pivo po sedem), pa je v Val
d’Arly možno najti absolutno prijazne domačine, ki izdelujejo
izvrstna sira beaufort in reblochon.

Borbene tekme so terjale tudi nekaj žrtev. Med poškodovanimi, ki jim želimo čim prejšnje okrevanje, sta bila tudi naša
Petra in Matej. Slednji se ni pritoževal v družbi deklet, ki mu
nista mogli zlahka ubežati.

Blaž Močnik je prepričljivo slavil v tekih, v
veleslalomu in kombinaciji pa je bil drugi.
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Granulat za pripravo napitka vsebuje magnezijev citrat in vitamin B2.
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MAGNEZIJ Krka 300
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Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju
utrujenosti in izčrpanosti ter normalnemu delovanju
živčnega sistema.
Magnezij prispeva tudi k delovanju mišic.

www.magnezijkrka.si

Okus po pomaranči in limeti.

Brez konzervansov.

Brez umetnih barvil, arom in sladil.

Ena vrečka na dan.

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
Skrbite tudi za zdrav življenjski slog.
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Novinarje je obiskal tudi Franck Piccard (v sredini), prvi olimpijski zmagovalec v superveleslalomu in dobitnik
še dveh medalj na olimpijadah v Calgaryju in Albertvillu, ki ima v bližini smučarskega centra športno trgovino
in hotel. S Slovenci se je posebej rad družil in nam naročil, da pozdravimo Jureta Franka.

Zadnji večer je minil v znamenju zebre oziroma črno-belih oprav, saj
so to klubske barve nogometnega kluba Charleroi. Slovenci smo si šale
sposodili pri nogometnem klubu Peca, ki se je tako uspešno kosal ne
le z Belgijci, ampak tudi z Juventusom in Partizanom.

Brez primernega prevoza, kakršnega nam je nudil kombi VW, se prvenstva
niti ne bi mogli udeležiti, kaj šele tovoriti nazaj vse medalje in pokale.

Belgijci so si za svečano otvoritev
omislili pohod v hrib z zastavami
in baklami, ki pa so hitro ugasnile,
zato je do prvih padcev na snegu
prišlo, še preden smo si nataknili
smuči.

Belgijski hotel sicer ni bil najvišje
kategorije, je pa nudil petzvezdični pogled na Mont Blanc.

Tekst: Bojan Glavič; foto: Barbra Jermann, Maja Zagoričnik, SCIJ; prelom: Igor Šarlah
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ZAHVALA
Društvo SCIJ Slovenija, še posebej pa njegova 9 članska ekipa, ki se je udeležila 66.
zimskega srečanja Mednarodnega SCIJ – svetovnega prvenstva novinark in novinarjev
smučarjev v Franciji – Val D'Arly, se iskreno zahvaljuje vsem sponzorjem in donatorjem,
ki so pomagali, da je naša ekipa tudi letos uspešno zastopala slovensko novinarstvo in
Slovenijo ter dosegla odlične tekmovalne dosežke:
KRKA Novo mesto; STO, Slovenska turistična organizacija; Porsche Slovenija; Turizem Dolina
Soče Bovec Kobarid Tolmin; Mestna občina Kranj; Žito Ljubljana; KZ Goriška brda, Dobrovo;
Atlantic Grupa d.d. Ljubljana – Argeta; Pivovarna Laško Union; Jeruzalem Ormož – Puklavec
family wines in Steyer Hiša dišečega traminca.

VSEM ISKRENA HVALA!

Hiša dišečega traminca

