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VODSTVO INLINE SEKCIJE 

 

ZADEVA: POROČILO IN PROGRAM DELA INLINE SEKCIJE 

Z inline hokejom smo začeli ( mislim da februarja ) po dejstvu, da so nam v Tacnu odpovedali 
telovadnico. Zaradi omejitev kot so znanje rolanja, sprememba termina, pomanjkanja opreme 
smo doživeli v nekaj mesecih velik osip igralcev. Na koncu je bilo včasih 2-3 igralci in nismo 
mogli niti igrati. V dogovoru smo povabili zainteresirane in so se nam pridružili ob 
ponedeljkih ter smo tako lahko igrali celotno sezono. Komunikacija je potekala preko 
interneta, kjer smo ustvarili svojo skupino in organizirali prijavljanje tako, da smo uspeli 
igrati tudi celotno poletje. Nikoli nas ni bilo manj kot 8 in smo tako vedno lahko igrali v dveh 
ekipah po 4.  

Obenem smo se uspeli dogovoriti in zbrati denar za gole – polovico je prispevalo društvo, 
izposlovali pa smo zelo ugodno ceno. Hkrati smo se dogovorili z ITAK Šport trgovino, da 
imamo člani ŠRD Tacen 20% popust in smo tako počasi nakupili manjkajočo opremo. Popust 
so nam omogočili tudi v trgovini v športni dvorani za inline v Kranju. 

Zbrali smo denar in si kupili po zelo ugodni ceni drese v črni in beli barvi.  

Eden izmed novih igralcev pa nam je tiskal drese zastonj, plačali smo samo ( bomo ) folijo za 
tiskanje.  

Kupili smo 5 pakov, da se lahko ogrejemo pred igro. 

Uspeli smo izdelati tudi znak ekipe za igranje inline ( srdina –riba s palicami in pakom). 
Uvozili smo tudi čistila za opremo ( proti smradu ) in jih lahko člani društva dobijo po 
neprofitni ceni. 

Kupili smo nekaj video kaset in posneli igranje ( možen je ogled igre in analiza ) – nekaj 
posnetkov pa si lahko ogledate tudi na internetu. 

Prišla je tudi fotografinja in nas poslikal, tako, da imamo tudi nekaj zelo dobrih fotografij. 

Kupili smo dvd in bomo posneli izseke igranja za igralce. 

V sezoni 2009/2010 od oktobra smo uspeli zbrati dovolj denarnih sredstev, da smo rezervirali 
termin ob ponedeljkih za eno leto. Grad šport nam je stopil nasproti in nam ponudi ugodnejšo 
ceno kot bi jo imeli sicer. 

Igralnino je vplačalo 16 igralcev. 



  

  

Za naslednje leto se dogovarjamo, da bi pripeljali trenerja inline hokeja, ki bi nam malo 
pokazal tehniko igranja. 

Želimo pridobiti tudi nekaj sponzorjev, saj je igranje in oprema kar velik zalogaj. 

Dogovarjali smo se o organiziranju igranja v Krškem s piknikom in zabavo. 

V leti 2010 poskušamo zainteresirati tudi dva golmana, ki bi se nam občasno pridružili pri 
igranju, saj tovrstne izkušnje nihče nima.  

Zbiramo tudi preplačila ob pijači in bomo organizirali za igralce inline zakuske odvisno, 
koliko denarja bomo zbrali. 

Želja je, da bi si omislili kape in flise. 

DODATNO POJASNILO: 

V vodstvu INLIN sekcije je prišlo zaradi lastne želje do menjave vodij in sicer od 15. 11. 
2009 sekcijo vodi Peter Peceli. Poročilo in program je še napisal Goran Bacetič, tako, da do 
manjših sprememb lahko še pride. 
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