Zanimivosti ...

Petek, 14 Februar 2014 20:57

Razne zanimivosti o naših tekmovalkah in tekmovalcih, bivših in tistih, ki še vztrajajo, so zbrane
v spodnjih vrsticah::

27 - Na poti v svetovni vrh je naslov članka, ki ga je v.d. predsednik napisal za Gorenjski glas.
Slikanje za članek v novih ogrevalkah je uspelo. Ogledate in preberete ga lahko tukaj.

26 - Dve oddaji Gremo na smuči si lahko ogledate tukaj: Medvode in Bloke.
25 - Lea si je z dosežki prislužila naslov športnica leta Medvod. Članek si lahko preberete tuka
j.

24 - Članek iz Gorenjskega glasa o državnem prvenstvu odraslih kategorij na Javorniški planini.
Za ogled kliknite tukaj.

23 - V časopisu Šport mladih je bil objavljen članek o Anamariji in Rozi. Članka si lahko
ogledate: Anamarija, Rozi.

22 - V oddaji Gremo na smuči je nastopilo tudi nekaj Merkurjevih fantov in deklet. Reportaža s
tekme na Javorniški planini se začne pri 11 min in 55 s. Za ogled kliknite tukaj.

21 - Kaj so povedali udeleženci MOI v Innsbrucku, lahko poslušate tukaj. ÂÂÂ Med gosti
oddaje »Gymnasium« na 1. Programu Radia Slovenija je bila tudi Anamarija Lampič.

20 - Za prispevek o klubo v Gorenjskem glasu je zaslužen v. d. predsednik Viktor Vauhnik.
Članek lahko preberete tukaj.

19 -Â Prispevek o tekmi na Rogli in ciljih na Tour de Ski je z Barbaro Jezeršek pripravila

1/4

Zanimivosti ...

Petek, 14 Februar 2014 20:57

novinarka Gorenjskega glasa. Če vas zanima, kliknite tukaj.

18 - Uspeh Leje in Anamarije s tekmovanja Celinskega pokalaÂÂÂ na Pokljuki je bil objavljen v
Športni prilogi Gorenjskega glasa. Članek si lahko ogledate tukaj.

17 - Merkurjeve Novice, september 2011.pdf

16 - Tukaj si lahko preberete intervju Leje Einfalt o gorskih tekih.

15 - Lea Einfalt je bila po odlično doseženem 2. mestu na EYOF igrah v Leberecu gostja oddaje
na interni televiziji Medvode. Prispevek nam je uspelo najti in si ga lahko ogledate proti koncu
oddaje
. Kljub meseci zamude pri objavi si ga je vredno ogledati.

14 - Merkurjeve Novice, marec 2011.pdf

13 -Â Tekaška zimska sezona se počasi končuje. V predzadnji športni oddaji Gremo na smuči,
ki so jo snemali 20. 2. 2011, ko je TSK Merkur Kranj vskočil z organizacijo tekmovanja namesto
TK Črna na Koroškem, so spet prikazali nekaj Merkurjevih tekačev in tekačic. Izjavo o uspehu
na EYOF-u je podala tudi Lea. Če vas ne zanima celotna oddaja, je tu namig: reportaža o teku
na smučeh se začne pri 13 min in 47 s in si jo lahko ogledate tukaj .

12 - Vzhajajočo zvezdo slovenskega smučarskega teka Anamarijo Lampič so predstavili v
športni prilogi Gorenjskega glasa. Članek si lahko preberete tukaj .

11 - Oddajo Gremo na smuči so snemali tudi na Pokljuki, 8. 2. 2011. Kamera spet je ujela nekaj
Merkurjevcev.
Tukaj si lahko
ogledate
odda
jo, reportaža o tekmovanju na smučeh se začne pri 16 min in 55 s.
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10 - Oddajo Gremo na smuči so snemali v Planici, 15. 1. 2011, na tekmi smučarjev tekačev.
Kamera je ujela tudi nekaj Merkurjevcev. Tukaj si lahko ogledate oddajo in izjavi naših dveh
članov: Jerneja Globočnika in Barbare Jezeršek.

09 - Intervju z Barbaro Jezeršek, GG Plus, januar 2011.htm

08 - Trofeo Topolino za Merkurjev blog, januar 2011.doc

07 - Merkurjeve Novice, januar 2011.pdf

06 - Telovadnica – tekma v Planici, januar 2011.pdf

05 - Članek za interni časopis Špar, januar 2011.doc

04 - Merkurjeve Novice, november 2010.pdf

03 - Telovadnica – dogodivščina z Andrejevega treninga, november 2010.pdf

02 - Telovadnica – slike, november 2010.pdf

01 - Predstavitev TSK Merkur, september 2010.pdf

00 - Merkurjeve novice, nostalgija od 2006.pdf
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