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Niku za 22. rojstni dan

Leto 2011 je kot kaže v znamenju dvojic. 2. 2. 2011 se je zaključilo tigrovo leto in začelo se je kitajsko novo leto. To je letos 
v znamenju zajca, zato napovedujejo, da bo bolj umirjeno in zagotovo uspešno, prav tako pa upajo, da bo zajec upravičil 
svoj ugled in prinesel veselje in srečo. Zajca ne omenjam povsem slučajno, saj moja mama Marija izhaja iz družine Mivec 
(Mevc), kjer so jim po domače reklo Zajčkovi. In  ponosni potomec Matevža in Ivanke Mivec sem tudi sam.
Leto 2011 je tudi leto, ko bo Nik dopolnil 22 let. Tudi on je povezan z dvojicami, tako je rojen  24. 2., svojo motokros 
kariero pa je zaradi poškodbe zaključil v letu 2002. In prav o slednji bom v sliki in besedi spregovoril na naslednjih 
straneh, s tem zaključil pestro in burno, zagotovo pa tudi uspešno poglavje v njegovi zgodovini, ki je trajalo vse od leta 
1994 do 2002. 
Knjigo posvečam Niku v spomin, na čase, ko jih je preživel na motorju.

Goran Rovan
Krško, 24.2.2011

Teksti v knjigi so preneseni iz klubske strani Fun športa in delno dopolnjeni oziroma prirejeni. Po svoje pa jih dopolnjujejo 
tudi fotografije nastale na tekmah in treningih.

Goran Rovan

MX kariera
Nika Rovana
1994-2002
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Kako smo začeli?

Že v svoji mladosti sem sanjal, da bom imel svoj motor. Takrat je imela mama 
za vožnjo v osnovno šolo v Leskovec, kjer je učila, Pony Express. Seveda sem z 
njim divjal po cestah in sanjal, da ga bom »sfriziral«. Kasneje me je ljubezen do 
motorjev minila, ni bilo denarja, pa tudi sicer takrat ni bilo grozno »in« imeti 
svoj motor. Ko sem bil že poročen, pa so kolegi začeli kupovati cestne motorje. 
Takrat je tudi mene spet zamikalo, da bi si kupil enduro motor, s katerim bi se po 
svoje rekreiral. Naključje pa je hotelo, da nam je prijatelj Drago Radej leta 1994 
ponudil motor svojega sina – Yamahin 50 kubični PW. Ker ta ni bil primeren 
za vožnjo okrog hiše, smo z njim začeli hoditi na speedway stadion v Krškem, 
kasneje pa tudi na hipodrom na Bregah in motokros stezo na Prilipah.
Tako je bil petletni Nik ves navdušen in je vse več časa preživel na motorju. 
Seveda je motor že kmalu prerasel. Zato smo mu za sedmi rojstni dan leta 1996 
kupili rabljen šestdeset kubični Kawasaki, ki pa je bil kot nov. Tako se je začela 
njegova motokros kariera, ki je trajala intenzivno kar dobrih šest let.
Ko je zadeva iz ljubiteljstva prerasla v športno dejavnost, je bilo potrebno 
ustanoviti tudi klub, tako je bil ustanovljen Fun šport in začele so se priprave na 
tekmovanja. V letu 1996 smo že pripravili prvo dirko na Artu, Niku se je kmalu 
pridružil še nečak Tomi in oba sta v letu 1997 nastopila na državnem prvenstvu 
v motokrosu za podmladek razreda 1 (otrok starih od osem do deset let, s 60 
kubičnimi motorji), njima pa se je na dirkah pridružil tudi Nikov stric Simon 
Gomilšek. 
Sam sem seveda postal predsednik kluba, opravljal pa sem tudi tajniške, 
blagajniške in druge funkcije, poročal za medije, fotografiral, snemal s kamero, 
urejal spletno stran kluba, montiral prispevke za objavo na TV Krško in Novo 
mesto, urejal klubski album, vodil lestvice prvenstev, bil pa sem tudi pralec mo-
torjev, »mehanik« za pripravo motorja za treninge in dirke, vozil kombi, skrbel 
za hrano, pijačo in še kaj. Bil sem tudi »trener«, krpal luknje na progi, spuščal 
štartno rampo in še vrsto drugih zadev, da prijav za dirke, iskanje sponzorjev, 
iskanje lokacije za motokros progo in še česa drugega niti ne omenjam. Skratka 
imel sem veliko dela, ki pa sem ga – kako sam ne vem – takrat obvladoval. Če 
me danes kdo vpraša, ki je kaj podobnega poskusil, mu ne znam pojasniti, kako 
sem vse to uspeval uskladiti in izpeljati, saj sem moral zaradi odsotnosti med 
vikendi, ko smo hodili na tekme, za službo seveda več narediti med tednom.

Kljub temu mi danes ni žal. Nik je dozorel v odgovornega človeka, spoznal je, da 
se je potrebno za vsako stvar potruditi, da lahko marsikaj dosežeš, če to hočeš 
in si želiš. Z njegovimi uspehi sem zelo zadovoljen, še posebej ker vem, da jih je 
dosegel le s trdim delom in vztrajnostjo, brez stimulansov, posebej pripravljenih 
motorjev, brez posebnih trenerjev, terapevtov in podobnega. Osvajal je pokale, 
zaradi nastopov na številnih tekmah smo obiskali veliko krajev doma in v tujini, 
ki jih sicer ne bi. Poleg tega sva veliko časa preživela skupaj, bodisi na progi, na 
treningih in tudi v kombiju na vožnji na treninge in številne dirke. Tako sva si 
lahko marsikaj povedala, skupaj razmišljala in debatirala. Sva se pa tudi skregala 
ali kako drugače grdo gledala, saj mi ni bilo vseeno, da ne bi bil dobro priprav-
ljen, saj sem tudi jaz vedel, da le z dobro kondicijo in veliko urami na motorju 
lahko kaj doseže. 
Vedno sem se trudil, da bi mu nudil vse najboljše, vendar je bil skromen in ni 
pretiraval pri svojih zahtevah. Seveda mi nikoli ni bil edini cilj, da bi zmagoval, 
osvajal pokale, oba naju je ta šport povsem prevzel, vse to naju je kar poteg-
nilo vase in je bilo dirk, treningov, iskanja rezervnih delov in še vsega drugega 
res obilo. Danes v ta »špil« ne bi šel več, ker vem kaj to pomeni – finančno in 
časovno, da živcev ne omenjam. Še posebej, ker denarja ni bilo veliko, kljub 
temu, da nismo nikoli pretiravali in nabavljali le najnujnejše, pa so bili stroški 
ogromni. Seveda pa bolje, da smo denar vlagali v šport in se tako izognili, da bi 
padel pod vpliv ulice. 
Kljub temu, da se je Nikova kariera končala s padcem in hudo poškodbo v letu 
2002, pa mislim, da je tudi on zadovoljen, da je šel po tej poti. Da je spoznal 
to plat nomadskega življenja, borbe za zmago in da v športu in življenju niso 
dovoljena vsa sredstva. Danes Nik nima posledic tega padca, zgolj nezmožnost 
giba roke, ki pa jo, kot pravi, niti ne občuti preveč. Nik ima divjanja na motorju 
kot kaže za vse življenje dovolj, saj si motorja doslej sploh še ni zaželel. Upam pa, 
da je tudi v avtomobilu bolj previden kot njegovi vrstniki, ki se pač niso mogli 
na tak način izživeti. 

Goran Rovan

(zapisano na spletni strani Nika media)



MX kariera Nika Rovana

6

Nik Rovan je začel svojo motokros kariero leta 1994 s petimi leti, ko je dobil 
Yamaho PW 50, za sedmi rojstni dan leta 1996 pa je dobil prvi pravi motokros 
motor Kawasaki KX 60. Tega leta je odpeljal nekaj dirk, leto kasneje pa je že nas-
topil na Državnem prvenstvu podmladka ter osvojil četrto mesto. To leto si je na 
treningu zlomil ključnico, zato ni nastopil na eni dirki, jeseni pa je v prvenstvu 
Mini supercross v stadionskem motokrosu osvojil tretje mesto. Nastopal je tudi 
zunaj Slovenije. 
V letu 1998 je bil spet četrti na Državnem prvenstvu podmladka razred 1, od 
osmih dirk na treh ni nastopil zaradi dvojnega zloma desne roke. Uspešno je 
nastopal tudi v Avstriji - McDonald's in Kaudela cup ter na pozivnih dirkah 
doma. Konec sezone se je že poizkušal na dirkah z 80 kubičnim motorjem. 
Leta 1999 je prestopil v višji razred in uspešno nastopal na dirkah državnega pr-
venstva, na eni celo zmagal, skupno je bil tretji, na pokalu Total pa je bil skupno 
drugi. Uspešno je nastopal tudi na pokalu McDonald's v Avstriji ter na motokros 
ligi na Rakeku. 
2000. leto  je bilo zanj najuspešnejše, saj je na pokalu McDonald's skupno zmagal, 
osvojil je tudi prvo mesto v slovenskem pokalu Bridgestone in drugo mesto na 
državnem prvenstvu. Vse to s 85 kubično črno Hondo in kljub zlomljenemu 
prstu na roki sredi sezone.
Leta 2001 ni imel sreče v državnem prvenstvu, saj mu je kar dvakrat odpovedal 
motor, zato je bil šele sedmi. Bil pa je uspešnejši v Avstriji, kjer je osvojil drugo 
mesto na tekmovanju in skupno tretje mesto v pokalu Slovenija - Hrvaška ozi-
roma drugo v slovenskem delu pokala. Bil je tudi tretji v pokalu Alpe Adria in se 
kvalificiral na dirko za evropsko prvenstvo na Madžarskem.
V letu 2002 je iz Kawasakija presedlal na Yamaho. Sezono v državnem prven-
stvu je začel zelo dobro, saj je na petih dirkah pobiral pokale, trikrat je bil tretji, 
dvakrat drugi. Na dveh dirkah zaradi zloma roke ni nastopil, nato pa se je konec 
avgusta hudo poškodoval. Tako je namesto na skoraj že osvojenem tretjem 
mestu Državno prvenstvo končal kot osmi. Bil pa je uspešen na treh dirkah za 
evropsko prvenstvo, saj se je na vseh kvalificiral na glavno dirko, kjer pa točk ni 
uspel dobiti. Poskusil se je tudi na kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Avstriji, 
kjer mu je nastop v finalni dirki ušel le za nekaj desetink sekunde. Sicer pa je v 
pokalu Alpe Adria osvojil tretje mesto, tako kot leto poprej, na superkros dirkah 
tega pokala pa je bil skupno četrti. 

V šestih letih ukvarjanja z motokrosom je Nik nastopil kar na 134. dirkah, mor-
da kakšna celo ni zabeležena in je bilo nastopov na dirkah še več. Koliko pokalov 
je na tekmah osvojil, pa še ni uspel prešteti.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 Skupaj
Državno prvenstvo Slovenije 4 5 7 7 9 6 38
Pokal Slovenije 4 7 2 1 14
Pozivne dirke 10 8 4 3 3 28
Mini super cross 3 1 1 1 6
Liga Rakek 5 3 1 9
McDonald’s cup 4 7 3 2 16
Austria (Euro) Junior Challenge 2 5 7
Pokal Slo-Cro 4 4
Alpe Adria 1 5 6
Evropsko prvenstvo 2 3 5
Svetovno prvenstvo 1 1
Skupaj 17 17 24 27 30 19 134

Pregled najboljših rezultatov po posameznih sezonah 

2002
skupno:
3. mesto Pokal Alpe Adria - 85 ccm (50 točk)
4. mesto Pokal Alpe Adria SX- 85 ccm (33 točk)
4. mesto Pokal Slovenskih Goric 85 ccm (57 točk)
8. mesto Državno prvenstvo 85 ccm (161 točk)
15. mesto Pokal Motomat 85 ccm (26 točk)

stopničke na posameznih dirkah:
3. mesto AA Arco (9.6.)
2. mesto DP Škedenj (26.5.)
2. mesto DP Mačkovci (12.5.)
3. mesto DP Stranska vas (1.5.)
3. mesto DP Prilipe (14.4.)
3. mesto PM Stranska vas (7.4.)
3. mesto DP Osek (17.3.)
1. mesto Pokal Slovenskih Goric Osek (3.3.)

MX kariera
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2000
skupno:
2. mesto državno prvenstvo P 85 ccm (162 točk)
1. mesto Pokal Bridgestone P 85 ccm (247 točk)
1. mesto McDonald's cup junior 85 ccm (104 točke)
5. mesto Jesenska liga Rakek P 85 ccm (57 točk)
8. mesto Spomladanska liga Rakek P 85 ccm (34 točk)
24. mesto Euro junior MX cup junior 85 ccm (11 točk)

stopničke na posameznih dirkah:
1. mesto Mini supercross Arto - 85 ccm mlajši (4.11.)
1. mesto Liga Rakek (21.10.)
1. mesto Pokal Bridgestone Sela (8.10.)
2. mesto Pokal Bridgestone Šentvid (10.9.)
1. mesto Pokal Bridgestone Butajnova (3.9.)
2. mesto McDonald's Frauenstein (27.8.)
3. mesto Pokal Bridgestone Rakek (26.8.)
2. mesto  DP Lemberg (23.7.)
2. mesto  DP Škedenj (11.6.)
2. mesto Pokal Bridgestone Sela (28.5.)
2. mesto DP Mačkovci (21.5.)
1. mesto Pokal Bridgestone Rakek (14.5.)
2. mesto DP Stranska vas (7.5.)
1. mesto Pokal Bridgestone Butajnova (30.4.)
2. mesto DP Osek (24.4.)
2. mesto DP Radizel (16.4.)
2. mesto DP Prilipe (2.4.)
2. mesto Liga Rakek (25.3.)

1999
skupno:
3. mesto državno prvenstvo P 80 (124 točk)
2. mesto Pokal Total (138 točk)
2. mesto spomladanska liga Rakek (75 točk)
3. mesto jesenska liga Rakek (105 točk)
7. mesto McDonald's cup (148 točk)

stopničke na posameznih dirkah:
1. mesto Pokal Total Šentvid (26.9.)
2. mesto DP Šentvid (5.9.)

2001 
skupno:
2. mesto Austria Junior Challenge (AJC) J 85 ccm (221 točk)
3. mesto Pokal Slovenija - Hrvaška 85 ccm (96 točk)
3. mesto Pokal Alpe Adria - 85 ccm (28 točk)
7. mesto Državno prvenstvo 85 ccm (155 točk)
7. mesto Pokal W-est 85 ccm (56 točk)
9. mesto Spomladanska liga Rakek (30 točk)

stopničke na posameznih dirkah:
1. mesto Klubsko prvenstvo Fun šport (10.11.)
1. mesto Mini supercross Arto (3.11.)
2. mesto PSH - Savski Marof (14.10.)
1. mesto AJC - Dechantskirchen (23.9.)
1. mesto AJC - Lemberg (19.8.)
3. mesto McD - Fresach (22.7.)
2. mesto AJC - Loibes (15.7.)
3. mesto DP Škedenj (17.6)
3. mesto Pokal W-est Sela (10.6)
2. mesto AJC - Birkfeld  (5.5.)
3. mesto AA - Arco (29.4.)
1. mesto McDonald's - Liebenfels (22.4.)
1. mesto Osek Pokal Slovenskih Goric (16.4.)
1. mesto AJC - Parndorf (15.4.)



MX kariera Nika Rovana

8

1997
skupno:
4. mesto državno prvenstvo podmladka razred 1 (25 točk) 
3. mesto Prvenstvo Slovenije Mini supercross 15 točk 
stopničke na posameznih dirkah:
2. mesto dirka podmladka Stranska vas - Semič (26.10) 
3. mesto mednarodna dirka podmladka Ključ Brdovečki - Hrvaška (11.10.)
2. mesto Mini supercross Arto (5.10.) 
3. mesto International jugend motocross Parndorf Avstrija, grupa B (15.8.)

1998 
skupno:
4. mesto državno prvenstvo podmladka razred 1 (45 točk) 
2. mesto International jugend motocross Kaudela Kawasaki 

stopničke na posameznih dirkah:
3. mesto dirka podmladka Prilipe P 60 (17.10.)
1. mesto Mini supercross Arto 98 P 60 (26.9.) 
3. mesto Mednarodno srečanje P 60 Sveti Florijan (19.9.)
3. mesto McDonald's Portschach Avstrija (9.8.)
3. mesto Prilipe DP Brežice (21.6.)
3. mesto Radizel DP Orehova vas (19.6.)
2. mesto dirka podmladka v Stranski vasi (1.5.) 
2. mesto International jugend motocross Kaudela Kawasaki Oberhof

2. mesto Pokal Total  Butajnova (29.8.)
3. mesto McDonald's Kundl (18.7.)
2. mesto superfinale MD Liebenfels (4.7.)
2. mesto DP Stranska vas (27.6.)
1. mesto DP Škedenj (20.6.)
3. mesto DP Lemberg (30.5.)
3. mesto McDonald's Spittal (23.5.)
3. mesto Pokal Total Rakek (25.4.)

1996
stopničke na posameznih dirkah:
3. mesto Supercross za staro in mlado Arto 96 (27.10.)
2. mesto Otvoritveni Supercross Arto 96 (28.7.)
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Osnovni podatki s spletne strani iz leta 2002
Rojen: 24. februarja 1989 v Brežicah 
Naslov: 8270 Krško, Rozmanova 32
Email: funsport@car.si
Tel: 07 490 50 70, 040 432 342
Vzdevek: Pišče, Satan
Narodnost: Slovenec
Šola: Osnovna šola Jurij Dalmatin Krško
Teža: 57 kg
Višina: 167 cm
Oči: rjave
Barva las: rjavi, včasih pobarvani 
Konjički: snowboard, windsurfing, wakeboarding, big foot, BMX, električna 
kitara, sk8
Najljubša hrana: pizza, Hamburger Lisko
Najljubša pijača: Coca cola
Najljubši glasbeniki: Zaklonišče prepeva, Pudding fields, Niet, Mishapen pray, 
Shyam, Inge from Sweden, Blink 182, Elvis Jackson, Dickless Tracy, SFU, KGB, 
Motorhead
Klub: Fun šport Bence MX team
Motor: Yamaha YZ 85
Mehanik: Miran Tojnko in Andrej Janc
Trener: Andrej Čuden
Prva dirka: Arto, 27.julij 1996
Najljubša proga: Radizel - Orehova vas
Vzorniki: Alessio Chiodi - Chicco, Travis Pastrana, Carey Hart
Ambicije: postati državni prvak v motokrosu
Oprema: Gaerne (škornji) Ufo (ščitniki, hlače, majice, rokavice), Shoe, Axo 
(čelada), No Fear (hlače, rokavice), O'kley, Scott, Smith (očala)
Sponzorji:
NIKA - šport, igra in prosti čas, Nizke gradnje Bence Iztok Boštanj, Delta team 
Krško, Pneumatic B&F, Numip, Elmont, Kenex, Star, Kmečka zadruga Krško, 
Kostak Krško, Alfa car Brežice, Kovaštvo in varilstvo Alojz Bizjak Arto, Vul-
kanizerstvo Unetič B&M.
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Nik je prvič sedel na motor pred domačo hišo in to na rdeči Tori, ki ga je imel 
njegov bratranec Marko Naglič. In to res v rosnih letih, seveda pa se z njim še ni 
peljal, saj je bil premajhen. Kasneje je ta motor odšel od hiše. Konec poletja pa 
je povsem slučajno k hiši prišla 50 kubična Yamaha PW 50, ki jo je prerasel Rok 
Radej, ta je potem dobil močnejši in večji motor PW 80. Ker bi bila vožnja okoli 
hiše in po ulici preveč nevarna ga je oče vozil na vožnje na speedway stadion v 
Krškem, na parkirišče pri takratnem Transportu in tudi na hipodrom Brege in 
za Savo pri Čateških Toplicah. Kasneje tudi na motokros stezo v Prilipah in na 
Artu. Konec leta 1994 je nastopil tudi na modni reviji Delta teama v Krškem, ki 
je zastopnik motorjev Yamaha. Na njej je predstavljal opremo za motokrosiste. 
V letu 1995 si je skupaj z bratrancema in očetom ogledal tudi motokros dirko v 
Dolenjskih Toplicah, kjer so z motorji izpeljali tudi skoke v daljino. To leto je bil 
s člani Promotor teama še na Motorshowu v Bologni.

1994-1995

Na prvih vožnjah z Yamaho je imel vedno družbo - Tomi in Rok
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Z bratrancema Tomijem in Markom kot gledalci na prvi motokros dirki 
v Dolenjskih Toplicah
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Kot maneken na modni reviji v Delta teamu

Na Moto showu v Bologni - Italija
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Za sedmi rojstni dan, 24. februarja 1996 je Nik za darilo dobil rabljen 60 kubični 
Kawasaki. Tega so mu starši kupili od Žana Smoleta iz Kopra. Motor je bil zelo 
lepo ohranjen. Seveda je pred tem že imel nekaj motokros opreme, ostalo pa je 
dobil kasneje, saj je bilo takrat v trgovinah težko najti opremo za tako mlade 
motokrosiste. In tako so se začele priprave, da bi čez leto dni lahko nastopil na 
dirkah za državno prvenstvo, saj je bil pogoj za to starost osmih let. Kljub temu 
je konec tega leta že nastopil na treh dirkah, dve so pripravili kar v novoustanov-
ljenem klubu Fun šport na Artu, katere član je seveda postal, nastopil pa je tudi 
na pozivni dirki v Oseku. Največ je treniral na progi na Artu, v Stranski vasi pri 
Semiču, Dolenjskih Toplicah, pa tudi na Prilipah. To leto je motor dobil tudi 
njegov bratranec Tomi Naglič, ki ga je seveda že prej spremljal in se tudi sam 
zapeljal z motorjem. Motor pa si je nabavil tudi njegov stric Simon Gomilšek, 
tako da so skupaj odhajali na motokros steze.

Uvrstitve na posameznih dirkah 1996
2. mesto Supercross Arto 96 (28.7.)
3. mesto Supercross za staro in mlado Arto 96 (27.10.)
x. mesto na pozivni dirki v Oseku (31.10.)

1996

Njegov prvi pravi motokros motor - Kawasaki KX 60
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Prvi treningi na motokros progi na Artu
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Prijateljsko srečanje ljubiteljev motokrosa, ki so ga na progi pri Artu pripravili 
člani Tekmovalno rekreacijskega kluba FUN šport, seveda ni minilo brez dirke, 
za katero se je prijavilo 14 motokrosistov. Na dirki, ki so jo poimenovali Su-
percross Arto 96 naj bi nastopili v treh kategorijah: juniorji, seniorji in dirkači, 
vendar tekmovanja slednjih zaradi težav z motorji niso izvedli. Na krajši progi je 
med sedemletnimi juniorji slavil Dejan Ogulin iz Semiča, drugi je bil Nik Rovan 
in tretji Tomi Naglič, oba iz Krškega. Nagrade za zmagovalce pa so prispevali: 
Nika - šport, igra in prosti čas, Tiskarna XRB, Dekor Kozje in Promotor Brežice.

28.7.1996
SUPERCROSS ARTO 96
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13.9.1996 
Pozivna dirka, Stranska vas
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ODLIČNA ORGANIZACIJA, LEP USPEH DOMAČINOV
Tekmovalno rekreacijski klub Fun šport je na progi pri Artu pripravil poziv-
no dirko, ki so jo poimenovali "Supercross za staro in mlado - Arto 96". Na 
njej je nastopilo kar 38 tekmovalcev, to pa je številka, ki jo ne presegajo niti na 
državnem prvenstvu v stadionskem motokrosu, saj je na finalni dirki na Prilipah 
nastopilo le 15 tekmovalcev.
Organizatorji so želeli pripraviti nekakšen zaključek motokros sezone, zato so 
povabili na dirko zgolj najmlajše, ki tekmujejo v kategoriji podmladka v raz-
redih do 60 in 80 kubičnih centimetrov ter veterane, neregistrirane tekmov-
alce brez tekmovalnih licenc. Ker gre za superkros, ki je precej zahtevnejši kot 
klasičen kros, je število nastopajočih toliko bolj razveseljujoče. Zaradi prelepega 
sončnega vremena in manj zahtevne proge v mivki, pa se je odločilo za nastop 
tudi enajst registriranih tekmovalcev.
Med najmlajšimi, kjer je nastopilo devet tekmovalcev, eden se je na treningu 
pred tekmo poškodoval, vendar brez hujših posledic, je suvereno v obeh vožnjah 
zmagal Dejan Ogulin iz Moto kluba Nix Semič. Nejc Pandur iz Šentvida je bil 
obakrat in tudi skupno drugi, odlično tretje mesto pa si je priboril tudi "Fan-
ovec" Nik Rovan, najmlajši udeleženec te dirke, ki je bil v prvi vožnji tretji, v 
drugi pa četrti. V tej kategoriji so nastopili še trije tekmovalci Fun športa, Tomi 
Naglič je bil peti, Marko Krošelj sedmi in Dejan Bizjak deveti. Kljub temu pa si 

je domačin iz Arta, ki so ga spodbujali številni vaščani, 
zaslužil vse pohvale, saj je nastopil po slabem tednu tren-
inga in na netekmovalnem motorju.
Organizatorji so kljub temu, da nimajo z organizacijo 
dirk nobenih pravih izkušenj, svoje delo zelo dobro 
opravili. Tako da so bili zadovoljni številni gledalci, 
prišlo jih je okoli 700, pa tudi tekmovalci, saj nihče 
od nastopajočih ni odšel brez nagrade. Te so seveda 
prispevali številni sponzorji. Kljub temu, da niso 
pobirali vstopnine, bodo zagrizeni organizatorji, 
poleg članov kluba jim je pomagala skoraj vsa 
vas, izkupiček s prireditve namenili za nakup 
buldožerja, s katerim želijo progo preurediti, 
da bodo lahko na njej pripravili tudi dirke za 
državno prvenstvo ali morda kdaj kasneje 
tudi kakšno mednarodno dirko.

27.10.1996
SUPERCROSS ZA STARO IN MLADO ARTO 96

NIK ROVAN

3. mesto

Arto, 27. oktobra 1996

Z A    S
T A R O    I N    M

L A D O

ARTO 96
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31.10.1996 
Pozivna dirka, Osek
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V tem letu je Nik le dopolnil 8 let. Tako je lahko tudi dobil licenco AMZS kot tek-
movalec. Z bratrancem Tomijem sta se pred prvo dirko podmladka v državnem 
prvenstvu udeležila dveh pozivnih dirk. Eno so starši otrok pripravili na motok-
ros stezi v Stranski vasi in to za prvi maj, zaradi nje pa so imeli potem kar nekaj 
težav, saj je to šlo v nos avto moto zvezi. Druga je bila na Rakeku. Njegova prva 
dirka je bila 11. maja v Lembergu. V obeh vožnjah in tudi skupno je bil peti. To 
leto je nastopil na štirih od petih dirk za državno prvenstvo podmladka, raz-
reda 1 in bil na koncu četrti v skupnem seštevku. Sredi leta si je v Stranski vasi 
namreč zlomil ključnico, tako da ni nastopil na vseh dirkah. Udeležil se je tudi 
Mini supercrossa, neuradnega prvenstva Slovenije za podmladek v stadionskem 
motokrosu, kjer je bil skupno tretji Pokal pa je osvojil tudi na eni pozivni dirki v 
Parndorfu v Avstriji, kjer je bil drugi, na mednarodni dirki podmladka v Ključu 
Brdovečkem na Hrvaškem, kjer je bil drugi, drugi pa je bil tudi v Stranski vasi 
pri Semiču in na Artu. V tem letu je nastopil na desetih pozivnih dirkah, štirih 
dirkah za državno prvenstvo ter na treh dirkah Mini supercrossa, skupno torej 
kar na 17 dirkah.

Končne uvrstitve v letu 1997
4. mesto državno prvenstvo podmladka 
razred 1 (25 točk) 
3. mesto Prvenstvo Slovenije Mini super-
cross 15 točk 

Uvrstitve na posameznih dirkah
Državno prvenstvo podmladka razred 1
5. mesto Lemberg (11.5.) 
4. mesto Janžev vrh - Radenci (18.5.)
4. mesto Stranska vas - Semič (15.5.) 
7. mesto Radizel - Orehova vas (28.9.)

Pozivne dirke
6. mesto dirka podmladka Stranska vas (1.5.)
5. mesto dirka podmladka Rakek (4.5.) 
4. mesto dirka podmladka Sveti Florijan - Rogaška Slatina (15.6.)
5. mesto dirka podmladka Osek - Lenart (25.6.)
3. mesto International jugend motocross Parndorf Avstrija, grupa B (15.8.)
4. mesto dirka podmladka 60 Lemberg (31.8.)
x. mesto dirka podmladka TMR Marno (20.9.)
x. mesto dirka podmladka 60 Rakek (21.9.)
3. mesto mednarodna dirka podmladka Ključ Brdovečki - Hrvaška (11.10.)
2. mesto dirka podmladka Stranska vas - Semič (26.10)

Mini supercross 97
2. mesto Arto (5.10.)
4. mesto Prilipe (19.10.)
4. mesto Stanežiče - Ljubljana (25.10.)

MINI SUPERCROSS - Prvenstvo Slovenije 1997
uv. Tekmovalec Klub Skupaj Prilipe Ljubljana Arto
1 Irt Matavež Sitar pneumatic 27 10 7 10
2 Ogulin Dejan Nix MK Semič 22 7 10 5
3 ROVAN NIK Fun šport 15 4 4 7
4 Pandur Nejc Šentvid pri Stični 14 5 5 4
5 NAGLIČ TOMI Fun šport 8 2 3 3
6 Jesenik Dejan MK Ljutomer 4 3 1
7 SALOBIR TOMAŽ Fun šport 3 1 2
8 Kekec Primož MK Dobrina 2 2
9 Irt Jernej Sitar pneumatic 1 1

DRŽAVNO PRVENSTVO PODMLADEK RAZRED 1 - 60 ccm 1997

uv. voznik klub
Točke Lemberg Radenci Semič Škedenj Radizel

11.5. 18.5. 25.5. 29.6. 28.9.
1. Ogulin Dejan Nix Semič 94 10 7 10 10 10 10 10 7 10 10
2. Irt Matevž Sitar pneumatic 66 7 4 7 5 7 7 7 10 7 5
3. Pandur Nejc Šentvid pri Stični 57 5 10 4 7 5 5 5 4 5 7
4. Rovan Nik Fun šport 25 3 3 5 4 4 4 x x 2 0
5. Cajzek Rok Husky moto park 25 2 5 2 2 2 x 3 2 3 4
6. Jesenik Dejan MCT Ljutomer 19 4 x 3 1 x 2 4 5 x x
7. Naglič Tomi Fun šport 15 x 1 3 3 3 x 4 1 x x
8. Gselman Marko Slov.Konjice 9 x x x 2 3 1 3 x x x
9. Kekec Primož MK Dobrina 7 1 1 x 1 1 x 1 2 x x
10. Gselman Peter Slov.Konjice 5 x x x 2 3 x x x x x
11. Sedlar Uroš Nix Semič 3 x 2 x x 1 x x x x x

1997
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30.3.1997
Državno prvenstvo za člane, Prilipe 

Dan pred Simonovo prvo dirko pred njegovim motorjem z Dono

Nik je na dirki v velikem blatu nastopil med odmorom
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4.5.1997
Pozivna dirka, Rakek
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11.5.1997
Državno prvenstvo podmladka, Lemberg
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18.5.1997
Državno prvenstvo podmladka, Janžev vrh

SPET USPEH MOTOKROSISTOV
Janžev vrh - Na zadnji dirki za državno prvenstvo v motokrosu, na kateri je nas-
topilo več kot sto tekmovalcev in ga je pripravil Mototuring klub iz Radencev, so 
se dolenjski, belokranjski in posavski motokrosisti spet dobro uvrstili.
Najuspešnejša sta bila Dejan Ogulin (Nix Semič), ki je bil med podmladkom do 
60 ccm prvi (zmagal je v obeh vožnjah) ter Andrej Hvastja (Mel), ki je zmagal 
med podmladkom do 80 ccm (v prvi vožnji je bil tretji, v drugi prvi). Ostali pa 
so se uvrstili takole.
Nik Rovan (Fun šport Krško) je bil v podmladku v razredu 1 do 60 ccm četrti 
(prvo vožnjo 3., drugo 4.), njegov klubski kolega Tomi Naglič peti, Uroš Sedlar 
(Nix Semič) pa osmi, v razredu 2 podmladka do 80 ccm pa je bil Boštjan Ocvirk 
(Fun šport Krško) 12.

Na drugo dirko za državno prvenstvo so Fanovci prvič prišli z avtodomom
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25.5.1997
Državno prvenstvo podmladka, Stranska vas

POSAVSKI MOTOKROSISTI SPET USPEŠNI
Posavski motokrosisti nadaljujejo z dobrimi 
uvrstitvami in pridno zbirajo nove točke v 
državnem prvenstvu. Na zadnji dirki v Stran-
ski vasi pri Semiču je bil spet najbolje uvrščen 
Nik Rovan iz krškega FUN športa v kategoriji 
podmladka starega od osem do deset let, ki 
vozi motorje do 60 kubičnih centimetrov. Nik 
je bil spet četrti in zbral osem točk in je po treh 
dirkah tudi četrti na lestvici s 23 osvojenimi 
točkami. Njemu smo dolžni tudi opravičilo, saj 
smo v prejšnji številki Našega glasa pomotoma 
zapisali, da je bil v prvi vožnji peti, dejansko pa 
je bil odličen tretji. Njegov klubski kolega Tomi 
Naglič se je uvrstil tik za njim na peto mesto in 
se z novimi šestimi točkami prebil skupno na 
šesto mesto.

Nik in Tomi sta imela na dirki tudi navijačice
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1.6.1997
Svetovno prvenstvo, Orehova vas
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15.6.1997
Pozivna dirka podmladka, Sveti Florijan
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25.6.1997
Pozivna dirka podmladka, Osek
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29.6.1997
Državno prvenstvo podmladka, Škedenj

5.7.1997
Pozivna dirka, Wiener Neustadt, Avstrija

Nik zaradi zlomljene ključnice na dirki ni nastopil
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15.8.1997
Pozivna dirka podmladka, Parndorf, Avstrija
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31.8.1997
Pozivna dirka podmladek, Lemberg
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20.9.1997
Pozivna dirka podmladka, Marno

Nik Rovan
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21.9.1997
Pozivna dirka podmladka, Rakek
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Avgust 1997
Trening, Arto, Bela Krajina
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2.Nik Rovan

28.9.1997
Državno prvenstvo podmladka, Orehova vas

5.10.1997
Mini superscross, Arto
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11.10.1997
Pozivna dirka podmladka, Ključ Brdovečki, Hrvaška

19.10.1997
Mini superscross, Prilipe
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25.10.1997
Mini superscross, Stanežiče Ljubljana

26.10.1997
Pozivna dirka podmladka, Stranska vas



MX kariera Nika Rovana

40

V letu 1998 je Nik nadaljeval s tekmovanji v državnem prvenstvu podmladka 
razreda 1, torej s 60 kubičnimi motorji. Tudi v tem letu je bil na koncu četrti in 
zbral 45 točk, saj na treh dirkah zaradi poškodb ni nastopil. Pred začetkom se-
zone se je namreč  poškodoval na treningu. Tretjega maja po uspešnem nastopu 
na kvalifikacijah na prvi dirki za pokal McDonald's v avstrijskem Launsdorfu, 
kjer je imel drugi najboljši čas, pa so ga v prvi vožnji dirke takoj po startu sotek-
movalci podrli in povozili, tako da je imel dvojni zlom kosti na desni roki. To 
leto je uspešno nastopal v Avstriji na McDonald's cup-u, uspešen pa je bil tudi 
na številnih pozivnih dirkah, saj je to leto kar osemkrat stal na zmagovalnih 
stopničkah, dvakrat tudi na dirkah državnega prvenstva. Bil je tudi drugi na 
International jugend motocross Kaudela Kawasaki pokalu v Avstriji.

Končne uvrstitve v letu 1998
4. mesto državno prvenstvo podmladka razred 1 (45 točk) 
2. mesto International jugend motocross Kaudela Kawasaki 

Uvrstitve na posameznih dirkah 1998
Državno prvenstvo podmladka razred 1
4. mesto Škedenj pri Slovenskih Konjicah (14.6.)
3. mesto Radizel - Orehova vas (19.6.)
3. mesto Prilipe - Brežice (21.6.)
4. mesto Stranska vas - Semič (5.7)
4. mesto Šentvid pri Stični (6.9.)
McDonald's cup
2. mesto kvalifikacije Launsdorf - Avstrija) (3.5.)
4. mesto Abtei Gallizien Avstrija (26.7)
3. mesto Portschach Avstrija (9.8.)
7. mesto Liebenfels Avstrija (13.9.)
Pozivne dirke
2. mesto dirka podmladka v Stranski vasi (1.5) 
2. mesto International jugend motocross Kaudela Kawasaki Oberhof (3.8.)
7. mesto Acker motocros wochen ende Treibach Althofen Avstrija (8.8.)
3. mesto Mednarodno srečanje P 60 Sveti Florijan (19.9.)
8. mesto Mednarodno srečanje P 80 Sveti Florijan (19.9.)
1. mesto Mini supercross Arto 98 P 60 (26.9.)
7. mesto Mini supercross Arto 98 P 80 (26.9.)
4. mesto dirka podmladka Spodnje Gorje P 60 (3.10.)
7. mesto dirka podmladka Spodnje Gorje P 80 (3.10.)
3. mesto dirka podmladka Prilipe P 60 (17.10.)
4. mesto dirka podmladka Stranska vas P 80 (31.10.)

DRŽAVNO PRVENSTVO 1998 
 60 ccm - PODMLADEK RAZRED 1

Janžev vrh Lemberg Škedenj Orehova v. Prilipe Stranska v. Lemberg Šentvid
uv. št. Voznik Klub skupaj 10.05. 31.05. 14.06. 19.06. 21.06. 05.07. 30.08. 06.09.
1 2 IRT Matevž Sitar Pneumatic 155 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2 3 PANDUR Nejc Šentvid pri Stični 98 5 5 7 10 7 7 4 4 7 7 7 7 5 5 7 4
3 5 CAJZEK Rok HMP Lemberg 87 7 7 5 7 9 5 7 4 4 4 5 7 7 2 7
4 4 ROVAN NIK Fun Šport 45 5 7 5 5 5 5 4 4 5
5 8 DOLINŠEK DENIS FunŠport 42 2 4 0 4 5 1 3 3 2 2 4 4 5 3
6 6 TADIČ Kristijan HMP Lemberg 29 4 3 4 3 1 1 1 1 1 1 0 1 3 3 1 1
7 9 UREVC Martin Sitar Pneumatic 26 3 2 3 0 5 3 0 0 1 0 2 2 3 2
8 7 SALOBIR TOMAŽ Fun Šport 20 4 3 3 2 2 3 3
9 10 FORTUNA Jure MK Foruuna 0 0 0

1998
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FUN ŠPORT DRUGI V DRŽAVI
Prvi na Internetu, drugo mesto med ekipami v državi, uspehi Mateja Žvana

Člani Fun športa iz Krškega so v preteklem letu dosegli svoj največji uspeh, saj so 
na državnem prvenstvu v motokrosu med ekipami dosegli odlično drugo mesto. 
Osvojili so 550 točk, kar je resda skoraj 150 točk manj kot prvouvrščeni Sitar 
pneumatic team iz Kamnika, ki ima več kot dvajset članov, vendar sta te točke 
zbrala le dva tekmovalca - Damjan Pavkovič in Matej Žvan. Fanovci namreč niso 
imeli nobenega tekmovalca v kategoriji z motorji do 125 ccm.
Uspeh motokrosistov Fun športa je seveda svojevrstno presenečenje, saj so leta 
97, ko so začeli tekmovati, osvojili 14. mesto, za njimi pa je šele druga sezona v 
tej panogi. Poleg tega ne premorejo svoje proge, razen redkih izjem, ki so pod-
prli nekatere tekmovalce, pa morajo vse stroške nositi sami člani oziroma nji-

hovi starši. Stroškov seveda ni malo, za nastope na dirkah je treba opraviti precej 
treningov, na vsaki dirki je potrebno plačati štartnino, tu so še prevozni stroški, 
da motorjev, rezervnih delov, gum in goriva niti ne omenjamo. Zato so hvaležni, 
da so jim že lani zaupali nekateri sponzorji. Teh je bilo kar nekaj, zato jih ne 
moremo posebej omenjati, vsem pa se seveda za zaupanje in njihovo pomoč 
zahvaljujejo in želijo, da bi z njimi sodelovali tudi letos. Iščejo pa tudi nove spon-
zorje, ki bi jim bili pripravljeni pomagati.
Najuspešnejši Matej Žvan je k uspehu kluba sam prispeval 370 točk, s katerimi je 
suvereno osvojil naslov državnega prvaka v kategoriji članov do 80 ccm, osvojil 
je tudi drugo mesto na Odprtem prvenstvu Slovenije v stadionskem motokrosu, 
postal zmagovalec pokala Alpe Adria, uspešno pa je nastopil tudi na evropskem 
prvenstvu mladih upov, kjer je bil na dirki v Franciji celo tretji, na koncu pa je 
osvojil odlično peto mesto.
Njegov klubski kolega Damjan Pavkovič je imel lani veliko priložnost, da v 
četrtliterskem razredu stopi na koncu sezone na zmagovalne stopničke, vendar 
je imel težave z motorjem, tako da je na koncu pristal na petem mestu. Os-
vojil je 180 točk, le točko manj kot četrto uvrščeni Peršoh in sedem manj kot 
tretjeuvrščeni Kampuš. Veliko je pričakoval tudi od nastopa na stadionskem 
motokrosu, vendar tekmovanja ni končal, saj se je na treningu pred dirko v 
Semiču na skoku hudo poškodoval, tako da so ga morali odpeljati v novomeško 
bolnišnico, kjer je bil več tednov v komi, po dobrem mesecu in pol pa je toliko 
okreval, da je zdaj doma in čaka na sprejem v rehabilitacijski center Soča v Lju-
bljani.
Tudi Nik Rovan zaradi poškodbe ni nastopil na treh dirkah podmladka v razredu 
1, kjer tekmujejo mladi motokrosisti stari od osem do deset let z motorji do 60 
ccm. Kljub temu je osvojil četrto mesto, njegov klubski tovariš Denis Dolinšek 
je bil peti, Tomaž Salobir pa osmi, vendar je tudi on ni nastopil na štirih dirkah 
zaradi poškodbe in bolezni. Nik je uspešno nastopal tudi v Avstriji na pokalu 
McDonald's in drugih pozivnih dirkah, jeseni pa je že poskusil tudi v višji kat-
egoriji, saj bosta z Denisom prihodnje leto tekmovala z močnejšimi motorji.
Poškodovan je bil tudi Boštjan Ocvirk, ki je lani nastopal v kategoriji podmladka 
v razredu 2 z motorji do 80 ccm. Na koncu je bil 13., njegov kolega v isti katego-
riji Niko Hrstič pa je bil deveti. Oba letos prestopata v člansko kategorijo. V tem 
razredu je lani nastopil tudi Blaž Germšek, ki je bil po poškodbi, zaradi česar je 
zamudil dve dirki, na koncu deseti, v pokalu Alpe Adria pa je končal kot deveti.
Predsednik Fun športa Goran Rovan je z rezultati članov kluba seveda zado-
voljen. Manj seveda s tem, da zanje niso uspeli pridobiti sponzorjev, ki bi lahko 
pomagali kriti njihovih vse večjih potreb. Zato bosta kar dva tekmovalca odšla 
drugam, kjer bosta seveda deležna boljših pogojev. Odhajata Matej Žvan in Blaž 
Germšek, s tekmovanjem bo prenehal tudi poškodovani Damjan Pavkovič. V 
klub pa prihajata brata Oprešnik. Starejši Gorazd je bil lani med člani z 80 ccm 
motorji peti na državnem prvenstvu v klasičnem in šesti v stadionskem mo-
tokrosu. Mlajši Iztok pa je bil deseti med podmladkom. Za vstop v klub pa se 
zanima tudi nekaj drugih mladih motokrosistov.
V klubu si seveda želijo, da bi čimprej prišli do svoje proge. Zanjo si prizadevajo 
že dve leti, kot kaže, pa bodo morda letos le našli skupni jezik z rudnikom Se-
novo v zapiranju in krško občino. Tako bodo člani imeli seveda boljše pogoje 
za vadbo, možno pa bo organizirati tudi dirke, s čimer bi lahko pridobili tudi 
sponzorje in del denarja za razvoj tega športa. V svojih vrstah imajo tudi več 
rekreativcev, opažajo pa, da je med mladimi za ta šport vse več interesa.
Poleg uspehov v lanski sezoni, katere bodo letos seveda zelo težko ponovili, pa 
se člani Fun športa lahko pohvalijo še z nečim. Kot prvi in edini v Sloveniji 
imajo namreč svoje zelo bogate spletne strani na Internetu. To jim je omogočila 
Računalniška hiša podjetja Car iz Krškega. Njihove strani si lahko ogledate na 
naslovu http://www.car.si/fun-sport/
Sicer pa Fanovci pravijo, da zagotovo še niso rekli zadnje besede. O njih, nji-
hovem delu in uspehih bo verjetno potrebno še marsikaj zapisati.
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1.5.1998
Pozivna dirka podmladka, Stranska vas
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3.5.1998
Pokal McDonald’s, Launsdorf, Avstrija
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april, maj 1998
Poškodba
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17.5.1998
Svetovno prvenstvo, Orehova vas
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14.6.1998
Državno prvenstvo podmladka, Škedenj
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19.6.1998
Državno prvenstvo podmladka, Orehova vas
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21.6.1998
Državno prvenstvo podmladka, Prilipe
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5.7.1998
Državno prvenstvo podmladka, Stranska vas
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NIK USPEŠEN NA TUJEM
Potem ko je Nik Rovan, 9-letni motokrosist Fun športa iz Krškega prejšnji teden 
s spektakularnim skokom v cilj, s čimer je za dolžino kolesa prehitel avstrijske-
ga dirkača in s tem osvojil četrto mesto na dirki McDonald's pokala na progi 
Abtei pri avstrijskem mestu Gallizien, zmagal je Slovenec Matevž Irt, je bil ta 
konec tedna najuspešnejši slovenski predstavnik mladih motokrosistov na dirki 
za pokal Kaudela Kawasaki prav tako v avstrijskem Oberhofu, kjer je med 21 
mladimi motokrosisti v razredu do 60 kubičnih centimetrov v izredno močni 
konkurenci dosegel svoj največji uspeh, saj je z odličnim štartom in vožnjo os-
vojil drugo mesto. Ta konec tedna pa ga čakata še dve dirki.

26.7.1998
Pokal McDonald’s, Abtei, Avstrija
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8.8.1998
Pozivna dirka podmladka, Althofen. Avstrija
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9.8.1998
Pokal McDonald’s, Pörtschach, Avstrija
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6.9.1998
Državno prvenstvo podmladka, Šentvid pri Stični

Na zadnji dirki pa se je pomeril tudi 
podmladek. V razredu 1 z motorji do 
60 kubičnih centimetrov je bil član Fun 
športa Nik Rovan četrti, Državno pr-
venstvo je s tem zaključeno. Na njem 
je Nik Rovan, kljub temu, da zaradi 
poškodbe ni nastopil na treh od osmih 
dirk, zasedel četrto mesto, zbral je 45 
točk, tri manj in s tem peto mesto je 
osvojil Denis Dolinšek, njun klubski 
kolega Tomaž Salobir pa je na štirih 
dirkah zbral 20 točk, kar mu je zados-
tovalo za osmo mesto.
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13.9.1998
Pokal McDonald’s, Liebenfels, Avstrija
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Na srečanju mladih motokrosistov, ki so ga pripravili v Svetem Florijanu pri 
Rogatcu so med slovenskimi in avstrijskimi tekmovalci uspešno nastopili tudi 
naši predstavniki. Tako je bil med najmlajšimi Marjan Konda tretji, Nik Rovan 
(Fun šport) v razredu do 60 ccm z licencami tretji, njegov klubski kolega Denis 
Dolinšek 9, oba sta nastopila tudi v močnejšem razredu do 80 kubikov, kjer je 
bil Denis sedmi, Nik pa osmi, medtem ko je bil Dejan Ogulin (Nix Semič) četrti, 
Natalija Konda (AMK Konda) pa peta.

19.9.1998
Pozivna dirka, Sveti Florijan
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26.9.1998
Mini supercross, Arto



MX kariera Nika Rovana

57

3.10.1998
Pozivna dirka podmladka, Spodnje Gorje
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17.10.1998
Pozivna dirka podmladka, Prilipe

Avto moto društvo Brežice je minuli 
konec tedna pripravilo kar dve mo-
tokros dirki. V soboto se je na prvi 
dirki za odprto prvenstvo Slovenije v 
stadionskem motokrosu v treh kate-
gorijah pomerilo le 24 tekmovalcev, 
med njimi trije tujci, dva Hrvata in 
en Madžar, kar je seveda manj kot 
so organizatorji, ki so imeli zaradi 
obilnih padavin precej dela z ure-
janjem proge, pričakovali.
Organizatorji so pripravili tudi 
pozivno dirko podmladka. Nik 
Rovan iz Fun športa je bil tudi 
tokrat na tej progi tretji v kat-
egoriji do 60 ccm, medtem ko 
zaradi prebolele bolezni ni nas-
topil v močnejšem razredu do 
80 ccm.
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31.10.1998
Pozivna dirka podmladka, Stranska vas
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LETO 1999 ZELO USPEŠNO ZA FUN ŠPORT
Tri tretja mesta v državnem prvenstvu in tri druga v pokalu Total

Motokros motorji so za nekaj časa utihnili, saj je letošnja sezona končana. Tudi 
za krški Fun šport, ki je svojo tretjo tekmovalno sezono, odkar njegovi člani 
nastopajo na državnem prvenstvu, uspešno zaključil. In to mnogo bolj, ko so v 
klubu sprva pričakovali, saj so iz njega letos odšli kar trije motokrosisti, dva sta 
prestopila v drug klub (Matej Žvan in Blaž Germšek), Damjan Pavkovič pa je 
zaradi poškodbe prenehal z dirkanjem.
Klub se je letos med ekipami v državnem prvenstvu uvrstil na osmo mesto, kar 
je resda slabše kot preteklo leto, ko so bili Fanovci s 550 točkami na drugem 
mestu, za uspeh pa je bil najbolj zaslužen Matej Žvan, ki je postal državni pr-
vak v razredu do 80 ccm in Damjan Pavkovič s petim mestom v četrtliterskem 
razredu. Ob tem povejmo, da ima Fun šport predvsem mlajše motokrosiste, ki 
vozijo med podmladkom, njihovi zelo dobri rezultati pa žal ne štejejo za skupen 
seštevek v klubskem tekmovanju. Poleg tega pa so letos tekmovali zgolj v enem 
od treh članskih razredih.
K uspehu kluba je veliko prispeval tudi desetletni Nik Rovan, ki je letos začel 
tekmovati med podmladkom z 80 kubičnim Kawasakijem. Že prvo leto nasto-
panja v tej kategoriji je osvojil odlično tretje mesto, zbral 124 točk, z malo manj 
smole, ki jo je imel na dveh dirkah, pa bi lahko državno prvenstvo končal celo 
na drugem mestu. Nik je na eni dirki zmagal, bil dvakrat drugi in enkrat tretji, 
enkrat četrti z enakim številom točk kot tretjeuvrščeni, osvojil pa je še šesto in 

1999

Državno prvenstvo podmladek 80 ccm 1999 1.5. 30.5. 6.6. 20.6. 27.6. 11.7. 5.9.
uv. št voznik klub skupaj Semič Lemberg Prilipe Škedenj Semič Lemberg Šentvid
1 12 IRT MATEVŽ Sitar Pneumatic 176 10 4 15 15 15 15 0 15 15 12 15 15 15 15
2 4 TRŽAN DAMJAN Slov. Konjice 139 15 12 10 12 12 10 10 10 12 8 8 8 0 12
3 6 ROVAN NIK Fun šport 124 8 6 12 10 2 3 15 12 10 15 6 3 12 10
4 9 OGULIN DEJAN NIX Semič 115 12 15 8 6 5 8 6 5 8 10 10 12 5 5
5 8 GSELMAN MARKO Slov. Konjice 98 6 8 3 5 10 4 12 4 6 2 12 10 10 6
6 13 CAJZEK ROK GIC racing team 64 4 / 5 0 6 12 8 0 2 3 3 5 8 8
7 10 TOPLAK DENIS Slov. Konjice 59 2 0 4 4 8 0 5 6 4 5 5 6 6 4
8 15 PANDUR NEJC Šentvid pri Stični 51 3 10 6 8 4 6 / / 5 4 4 1 / /
9 7 DOLINŠEK DENIS Fun šport 43 5 1 2 0 3 5 4 8 3 6 2 4 / /
10 16 BEKANOVIČ ROK Sitar Pneumatic 24 0 5 1 2 0 2 3 3 1 1 1 0 3 2
11 17 TADIČ KRISTJAN HMP Lemberg 14 1 2 / / 1 1 2 2 0 0 0 2 2 1
12 11 TADINA JURE Šentvid pri Stični 13 0 3 0 3 / / / / 0 0 / / 4 3

Pokal Total 80 ccm podmladek licence

uv. št. Priimek in ime
Rakek 
25.4.

Butajnova 
2.5.

Rakek
21.-22 8.

Butajnova 
29.8.

Šentvid 
26.9.

Skupaj

1 151 OGULIN DEJAN 20 20 20 20 15 15 13 15 17 15 13 183
2 58 ROVAN NIK 15 15 0 0 10 13 15 20 13 20 17 138
3 59 TRŽAN DAMJAN 0 0 0 0 17 17 17 17 20 9 20 117
4 61 BEKANOVIČ ROK 0 0 17 17 11 10 8 11 11 10 9 104
5 14 CAJZEK ROK 17 17 0 0 8 9 11 0 0 17 15 94
6 1 IRT MATEVŽ 13 11 0 0 20 20 20 0 0 / / 84
7 11 TADINA JURE 9 0 0 0 9 8 9 0 0 11 10 56
8 7 DOLINŠEK DENIS 11 13 0 0 0 0 0 0 0 13 11 48
9 4 PANDUR NEJC 10 10 0 0 0 0 0 13 15 / / 48
10 10 TOPLAK DENIS 0 0 0 0 13 11 10 0 0 / / 34

deveto mesto. Še bolj uspešen je bil v Pokalu Total, kjer je s 138 točkami osvojil 
drugo mesto, na štirih dirkah pa je osvojil vse od prvega do četrtega mesta. Dru-
gi je bil tudi v spomladanskem delu lige na Rakeku, v jesenskem delu pa tretji. 
Zelo dobro je nastopal tudi v Avstriji, saj je v pokalu McDonald's, kljub enemu 
odstopu, odpovedi motorja in dveh neodpeljanih dirkah osvojil sedmo mesto. V 
zelo močni konkurenci je bil kar dvakrat tretji, sicer pa se je uvrščal med prvih 
pet, tako da je nastopal še v superfinalu s starejšimi vrstniki, kjer je enkrat celo 
osvojil drugo mesto in s tem najboljši rezultat vseh slovenskih predstavnikov v 
tej kategoriji na McDonald's cupu.



MX kariera Nika Rovana

61

Končne uvrstitve v letu 1999
3. mesto državno prvenstvo P 80 (124 točk)
2. mesto Pokal Total (138 točk)
2. mesto spomladanska liga Rakek (75 točk)
3. mesto jesenska liga Rakek (105 točk)
7. mesto McDonald's cup (148 točk)

Uvrstitve na posameznih dirkah 1999
Državno prvenstvo podmladek razred 2 (80 ccm)
4. mesto Stranska vas (1.5.)
3. mesto Lemberg (30.5.)
9. mesto Prilipe (6.6.)
1. mesto Škedenj (20.6.)
2. mesto Stranska vas (27.6.)
6. mesto Lemberg (11.7.)
2. mesto Šentvid (5.9.)

McDonald's cup
5. mesto Launsdorf (2.5.)
6. mesto superfinale Launsdorf (2.5.)
3. mesto Spittal (23.5.)
7. mesto superfinale Spittal (23.5.)

5. mesto Liebenfels (4.7.)
2. mesto superfinale Liebenfels (4.7.)
3. mesto Kundl (18.7.)
10. mesto superfinale Kundl (18.7.)
8. mesto Pörtschach (8.8.)
13. mesto Oberhof (19.9.)
5. mesto Gröbler (10.10.)

Pokal Total
3. mesto  Rakek (25.4.)
4. mesto Rakek (22.8.)
2. mesto Butajnova (29.8.)
1. mesto Šentvid (26.9.)

Liga Rakek
1. mesto  (12.6.)
1. mesto  (26.6.)
2. mesto (11.9.)
2. mesto (2.10.)
2. mesto (16.10.) 
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25.4.1999
Pokal Total, Rakek

Na prvi dirki za Pokal Total v Rakeku 
je bil najuspešnejši Gorazd Oprešnik, 
ki je zmagal v razredu do 80 ccm z 
licencami. Med podmladkom v isti 
kategoriji je bil Nik Rovan tretji, 
Denis Dolinšek četrti, medtem ko 
je bil Boštjan Ocvirk med amaterji 
sedmi, vsi seveda vozijo za krški Fun 
šport. 
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1.5.1999
Državno prvenstvo podmladka, Stranska vas

USPEŠNI PRAZNIKI ZA MOTOKROSISTE
Med prvomajskimi prazniki je bilo več dirk v motokrosu, na katerih so uspešno 
nastopili tudi predstavniki dveh klubov iz Posavja - krškega Fun športa in 
brežiškega AMD.
Tako je bil na prvi dirki podmladka za državno prvenstvo, ki je bila v Stranski 
vasi pri Semiču Tomaž Salobir iz Fun športa s 60 kubičnim motorjem tretji in 
osvojil prvi pokal na državnem prvenstvu, uspešna pa sta bila tudi njegova klub-
ska kolega v razredu 2 z 80 kubičnimi motorji, saj je bil Nik Rovan četrti, zbral 
je enako število točk kot tretje in peto uvrščeni, Denis Dolinšek pa je bil sedmi.
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2.5.1999
Pokal McDonald’s, Launsdorf, Avstrija

Mladi člani Fun športa pa so zadnjo nedeljo uspešno nastopili tudi na letošnji 
prvi mednarodni dirki za pokal McDonald's v avstrijskem Launsdorfu, na progi 
kjer vozijo tudi svetovno prvenstvo. Nik Rovan je bil v skupini mlajših, ki vozijo 
z 80 kubičnimi motorji peti, Denis Dolinšek šesti, Nik pa se je uvrstil še v su-
perfinale, kjer je nastopilo pet najbolje uvrščenih iz dveh starostnih razredov in 
bil na koncu s precej starejšimi tekmovalci skupno šesti, medtem ko je njegov 
klubski kolega Tomaž Salobir končal dirko starejših s 60 kubičnimi motorji na 
desetem mestu.
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23.5.1999
Pokal McDonald’s, Spittal, Avstrija

Nik Rovan je bil na prvi mednarodni dirki za 
pokal McDonald's v avstrijskem Launsdorfu, 

na progi, kjer je tudi svetovno prvenstvo, v 
kategoriji mlajših motokrosistov z motorji 

do 80 ccm v zelo močni konkurenci četrti, 
na drugi dirki na novi progi v avstrijsk-

erm Spittalu pa je osvojil odlično tretje 
mesto, tako da je zdaj v skupni raz-

vrstitvi tega pokala na četrtem mestu 
s 40 točkami, na obeh dirkah pa se 

je uvrstil tudi v superfinale, kjer se 
je pomeril še s starejšimi vrstniki. 
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30.5.1999
Državno prvenstvo podmladka, Lemberg

FANOVCI POBIRAJO POKALE
Motokrosisti krškega Fun športa so bili tudi na zadnji 
dirki državnega prvenstva, ki je bila na progi v Lem-
bergu ponovno uspešni, saj so kar trije osvojili pokale 
in stali na zmagovalnih stopničkah. 
Med podmladkom razreda 1 (60 ccm) je Tomaž Salo-
bir osvojil drugo mesto, drugi je tudi skupno po dveh 
dirkah, Nik Rovan pa je v razredu 2 (podmladek 80 
ccm) osvojil tretje mesto in je skupno na četrtem mes-
tu državnega prvenstva.
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6.6.1999
Državno prvenstvo podmladka, Prilipe

MOTOKROSISTI SO SE POMERILI NA PRILIPAH
AMD Brežice je na Prilipah pripravil peto dirko državnega prvenstva v motok-
rosu v razredu 125 ccm in tretjo dirko podmladka, ob tem pa še pozivno dirko 
v razredu 80 ccm.
Na dirki podmladka sta imela Fanovca Nik Rovan in Tomaž Salobir kar precej 
smole, saj sta v obeh vožnjah večkrat padla, tako je Salobir v prvi vožnji razreda 
1 (60 ccm) moral celo odstopiti zaradi zlomljene ročice za gas, skupno je bil 
potem sedmi, Marjan Konda (AMD Konda) pa šesti, medtem ko je bil Dejan 
Ogulin (Nix Semič) med podmladkom razreda 2 (80 ccm) peti, Denis Dolinšek 
sedmi in Nik Rovan deveti (oba Fun šport).

Uspešno nastopajo mladi motokrosisti 
Fun športa tudi na državnem prvenstvu. 
Tako je bil Nik Rovan na dirki v Lem-
bergu odličen tretji, prvo vožnjo je bil 
drugi, drugo pa tretji, precej smole pa je 
imel na dirki pred domačim občinstvom 
na Prilipah, kjer je po padcu osvojil le 
deveto mesto, medtem ko je bil njegov 
konkurent Denis Dolinšek na Prilipah 
sedmi, V Lembergu pa je po padcu in 
odstopu v prvi vožnji končal kot enajsti.
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12.6.1999
Motokros liga, Rakek
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20.6.1999
Državno prvenstvo podmladka, Škedenj

NIK PRVI, TOMAŽ DRUGI NA DRŽAVNEM PRVENSTVU
10 letni Nik Rovan, član krškega Fun športa je na četrti dirki podmladka razreda 
2, v katerem z 80 kubičnim motorji tekmujejo motokrosisti stari od 10 do 12 let, 
osvojil prvo mesto in tako prvič v svoji karieri stopil na najvišjo zmagovalno 
stopničko na dirkah za državno prvenstvo. V prvi vožnji je na razmočeni progi 
na Škednju pri Slovenskih Konjicah po odličnem štartu povedel in vodil vse do 
konca, v drugi pa je moral priznati premoč Matevža Irta, ki je zmagal, Nik pa je 
z borbenostjo in vztrajnostjo končal na drugem mestu. 
Nik Rovan je s 27 točkami tako na lestvici za državno prvenstvo prehitel Oguli-
na, ki je bil pred dirko v Škednju pred njim za trinajst točk in je zdaj tretji s 68 
točkami, Ogulin Dejan je četrti s 65 točkami, Denis Dolinšek pa deveti (28 točk).
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26.6.1999
Motokros liga, Rakek

KONČANA MOTOKROS LIGA NA RAKEKU
Po sedmih dirkah se je končala motokros liga na Rakeku. Na njej so uspešno nastopili tudi štirje mo-
tokrosisti krškega Fun športa. Tako je bil Nik Rovan v razredu podmladka z licencami drugi, zmagal 
je tudi na zadnji dirki v soboto, Denis Dolinšek je bil na tej dirki drugi, skupno pa je osvojil tretje 
mesto.
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27.6.1999
Državno prvenstvo podmladka, Stranska vas

USPEŠNA DIRKA V STRANSKI VASI
Moto klub NIX iz Semiča je na svoji progi v Stranski vasi pripravil šesto dirko za državno 
prvenstvo razreda 125 ccm in peto dirko podmladka, ob tem pa še pozivno dirko raz-
reda 80 ccm. V vseh kategorijah so bili uspešni tekmovalci iz Bele Krajine, Posavja in 
Dolenjske.
Tako je med podmladkom razreda 2 (80 ccm) Nik Rovan iz krškega Fun športa osvojil 
drugo mesto - v prvi vožnji je bil tretji, v drugi pa je takoj po štartu povedel in vodil vse 
do konca dirke.
Rovan Nik se je z novimi 25 točkami utrdil na tretjem mestu državnega prvenstva in ima 
skupno 93 točk, Dejan Ogulin je četrti (83 točk), Denis Dolinšek pa deveti (37 točk).
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4.7.1999
Pokal McDonald’s, Liebenfels, Avstrija

NIK ROVAN DRUGI V SUPERFINALU McDONALD'S-a
Trije člani krškega Fun športa, ki tekmujejo za McDonald's motokros pokal v 
Avstriji, so bili uspešni tudi na zadnji četrti tekmi, ki je bila v Liebenfelsu. Tako je 
Nik Rovan v kategoriji mlajših z 80 kubičnimi motorji v prvi vožnji osvojil tretje 
mesto, v drugi je potem, ko je prvi štartal, padel na prvem zavoju, a kljub temu 
nadaljeval vožnjo, se iz predzadnjega (nastopilo je 13 motokrosistov) prebil do 
šestega mesta, potem pa spet padel, tako da so ga zasledovalci prehiteli in se je 
moral spet prebijati do osmega mesta. Skupno je osvojil peto mesto z enakim 
številom točk kot četrtouvrščeni (23), kar mu je zadostovalo, da je nastopil še v 
superfinalu, kjer se je pomerilo pet najbolje uvrščenih iz obeh skupin, mlajših in 
starejših. Tudi tokrat je Nik spet dobro štartal in odpeljal vožnjo do konca brez 
padca ter osvojil odlično drugo mesto, za sabo pa pustil štiri, ki tekmujejo v nje-
govi in še štiri, ki tekmujejo v skupini starejših in so nekateri celo šest let starejši 
kot Nik, ki ima šele deset let. 
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11.7.1999
Državno prvenstvo podmladka, Lemberg

Belokranjci so osvojili še eno drugo mesto in sicer med podmladkom razreda 
2, kjer je to uspelo Dejanu Ogulinu iz Semiča. Z 80 kubičnim motorjem je na-
doknadil zamujeno na domači progi in na lestvici za tri točke prehitel doslej 
tretjeuvrščenega Nika Rovana, ki mu v Lembergu ni šlo najbolje. V prvi vožnji 
je bil peti, na drugi, ki je potekala v silovitem nalivu, tako da je voda odnašala 
progo in tekmovalce na njej, pa se je po padcu na prvem zavoju, ko dolgo ni us-
pel pobrati težkega motorja, z drzno vožnjo po blatu le uspel prebiti do osmega 
mesta, kar mu je na koncu zadostovalo za šesto mesto. Ogulin ima zdaj 105 točk 
(3. mest0), Rovan 102 (4. mesto), Dolinšek pa 43 točk (9. mesto). Kdo bo osvojil 
tretje mesto, pa bo jasno po zadnji dirki, ki bo 5. septembra v Šentvidu pri Stični.

FANOVCI NADALJUJE Z DOBRIMI UVRSTITVAMI
Mladi motokrosisti Fun športa nadaljujejo z dobrimi uvrstitvami, s katerimi so 
začeli letošnjo sezono. Tako je Nik Rovan med podmladkom razreda 2, v kat-
erem tekmujejo z 80 kubičnimi motorji prvič zmagal na državnem prvenstvu. 
To se je zgodilo na četrti dirki v Slovenskih Konjicah, ko je v prvi vožnji na zelo 
razmočeni progi na štartu povedel in vodil vse do konca, v drugi vožnji pa je 
osvojil drugo mesto. Uspešno je nastopil tudi na naslednji dirki v Stranski vasi, 
ko je bil v prvi vožnji tretji, v drugi pa je spet odlično štartal in vodil vse do cilja, 
kar mu je zadostovalo skupno za drugo mesto. Precej smole pa je imel na zadnji 
dirki v Lembergu, kjer je bil v prvi vožnji peti, v drugi pa je padel na prvem 
zavoju in na razmočeni progi dolgo ni uspel pobrati motorja, tako da so ga vsi 
prehiteli za en krog, potem pa se je z drzno vožnjo po blatu in silovitem nalivu, 
ki je odnašal progo in tekmovalce na njej, le uspel prebiti do osmega mesta, kar 
mu je na koncu zadostovalo za osvojitev šestega mesta. Zaradi tega je na lestvici 
za državno prvenstvo s tretjega mesta prišel na četrto, ima 102 točke in za tretje 
uvrščenim pred zadnjo dirko zaostaja le za tri točke.
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18.7.1999
Pokal McDonald’s, Kundl, Avstrija

NIK ROVAN SPET TRETJI V AVSTRIJI
Na peti dirki za pokal McDonald's, ki je bila v mestu Kundl na avstrijskem Tirol-
skem, je član krškega Fun športa Nik Rovan spet stal na zmagovalnih stopničkah. 
Tokrat je v svojem razredu mlajših motokrosistov, ki vozijo z 80 kubičnimi mo-
torji osvojil tretje mesto, tretji je bil v obeh vožnjah in skupno in se z novimi 30 
točkami na lestvici povzpel s šestega na četrto mesto. Skupno ima z dirko manj 
103 točke.
Nik je nastopil tudi v superfinalu s starejšimi vrstniki, slabše štartal, potem pa se 
je na zavoju zapletel še z enim voznikom, tako da je padel in končal superfinale 
na desetem mestu.
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8.8.1999
Pokal McDonald’s, Techelberg, Avstrija
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22.8.1999
Motokros liga, Rakek
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29.8.1999
Pokal Total, Butajnova

NIK DRUGI NA BUTAJNOVI
Na četrti dirki za pokal Total, ki jo je v nedeljo, 29. avgusta na Butajnovi nad 
Horjulom pripravil moto klub Buhc, sta uspešno nastopila tudi dva člana 
krškega Fun športa. Tako je bil v kategoriji podmladka z 80 kubičnimi motorji 
Nik Rovan drugi, prvo vožnjo je zmagal – vodil je vse od štarta do cilja, v drugi, 
ki je potekala na razmočeni in blatni progi pa je bil četrti, saj je kar trikrat padel. 
Z novimi 33 točkami je zdaj na drugem mestu za pokal Total in ima 101 točko.
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5.9.1999
Državno prvenstvo podmladka, Šentvid pri Stični

TOMAŽ SALOBIR IN NIK ROVAN TRETJA V DRŽAVNEM PRVENSTVU
Na motokros dirki, ki jo je pred skoraj pet tisoč gledalci v Dolini pod Kalom pri-
pravilo AMD Šentvid pri Stični, se je končalo letošnje državno prvenstvo podm-
ladka, na kateri sta se zelo dobro uvrstila tudi dva člana Fun športa iz Krškega. 
...Več sreče je imel njegov klubski kolega Nik Rovan, ki je bil med podmladkom 
z 80 kubičnimi motorji v Šentvidu drugi (prvo vožnjo je bil drugi, drugo tretji), 
22 točk pa mu je bilo dovolj, da je prehitel doslej tretjega uvrščenega Dejana 
Ogulina iz semiškega Moto klub NIX (za njim je zaostajal tri točke), ki na tej 
dirki ni imel sreče, in to kar za devet točk, skupno jih je zbral 124 in s tem osvojil 
tretje mesto v državi.

Tudi Nik Rovan je bil na tej dirki drugi med podmladkom z 80 kubičnimi mo-
torji, tako da je prehitel tretjeuvrščenega, za katerim je pred zadnjo dirko zaosta-
jal za tri točke, kar za devet točk. Skupno je v državnem prvenstvu zbral 124 točk 
in osvojil tretje mesto, za drugouvrščenim pa je zaostal za 15 točk.
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19.9.1999
Pokal McDonald’s, Oberhof, Avstrija

SMOLA FANOVCEV V AVSTRIJI
Na zadnji dirki za pokal McDonald's v avstrijskem Oberhofu, so spet nastopili 
trije predstavniki Fun športa iz Krškega. Tokrat s precej smole, saj je Nik Rovan, 
potem ko je odlično štartal in prvi prevozil prvi krog, tik pred koncem moral na 
pragu nove zelo dobre uvrstitve, zaradi okvare motorja odstopiti. V drugi vožnji 
je nastopil s sposojenim motorjem, spet dobro štartal, potem pa ga je zbil eden 
od konkurentov, tako da je dirko končal med zadnjimi. 
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26.9.1999
Pokal Total, Šentvid pri Stični

Na zadnji peti dirki za pokal Total, ki jo je v nedeljo, 26. septembra na motok-
ros stezi v Dolini pod Kalom pripravil Motocross klub Notranjska s pomočjo 
AMD Šentvid pri Stični, so zelo uspešno nastopili tudi predstavniki posavskih, 
dolenjskih in belokranjskih klubov, saj so pred številnim občinstvom, dirko si je 
ogledalo več tisoč gledalcev, zmagali kar v petih kategorijah.
Tako je bil Tomaž Salobir zmagovalec med podmladkom s 60 kubičnimi mo-
torji, Nik Rovan med podmadkom z 80 kubičnimi motorji, Gorazd Oprešnik 
med člani z licencami, vsi trije tekmujejo za krški Fun šport, Jaka Može (Moto 
klub MEL) je zmagal v razredu 125 in Andrej Čuden (AMD Brežice) v kategoriji 
250 kubičnih centimetrov.
Nik Rovan je bil v svoji kategoriji prvo vožnjo prvi in drugo drugi, nastopil je 
tudi s starejšimi vrstniki, kjer so ga kmalu po štartu podrli, tako da je zaradi 
poškodbe roke moral odstopiti, 
S to dirko se je končal tudi pokal Total v motokrosu, ki je potekalo pod pok-
roviteljstvom podjetja Kenex iz Dobove, ki ima zastopstvo za maziva Total v 
Sloveniji. Kljub temu, da predstavniki naših klubov, niso nastopili na vseh dirkah, 
bodisi zaradi prekrivanja terminov z drugimi dirkami, ali zaradi poškodb, so se 
dobro uvrstili tudi v tem prvenstvu, saj so osvojili kar tri naslove prvakov. 
...V tem razredu je bil član Fun športa Gorazd Oprešnik drugi (134 točk), med 
podmladkom 80 ccm je bil skupno drugi njegov klubski kolega Nik Rovan (138 
točk), Denis Dolinšek pa osmi (48 točk)...

NA ZADNJI DIRKI ZMAGALI: OGULIN, SALOBIR, ROVAN, OPREŠNIK, MOŽE IN ČUDEN
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FANOVCI SPET USPEŠNI NA POKALU McDONALD'S
Na zadnji deveti dirki za pokal McDonald's, ki je bila pri avstrijskem mestu Maria Saal, so spet nastopili trije 
člani krškega Fun športa.
...Kljub slabšemu štartu v obeh vožnjah, se je v kategoriji mlajših z 80 kubičnimi motorji, v kateri so tokrat 
nastopili tudi nekateri tekmovalci iz Nemčije, ki sicer ne vozijo na tem pokalu, dobro uvrstil tudi Nik 
Rovan. Obakrat se je z desetega mesta z drzno vožnjo in dolgimi skoki prebil do petega mesta, zbral 22 
točk, tako da se je na lestvici povzpel še mesto višje 
in sicer iz 8. na 7., zbral pa je 143 točk. 
McDonald's pokal za mlade motokrosiste, na ka-
terem je v petih kategorijah tekmovalo več kot 
120 tekmovalcev, se je s tem zaključil. Člani Fun 
športa na dveh dirkah zaradi prekrivanja termi-
nov z državnim prvenstvom niso nastopili, Denis 
Dolinšek je izpustil še eno in eno ni dokončal zaradi 
poškodbe noge, Niku Rovanu pa je na predzadnji 
dirki odpovedal motor, tako da je moral odstopiti. 

10.10.1999
Pokal McDonald’s, Maria Saal, Avstrija

Rezultati, še niso dokončni, saj naj bi za končne 
štelo le osem dirk, tako da se bo točke zbrane na 
eni dirki, tistim, ki so vozili vseh devet dirk odbile, 
resda tiste, kjer so bili najslabše uvrščeni. Tako se 
utegne zgoditi, da se bodo Fanovci, ki seveda niso 
nastopili na vseh dirkah, lahko na koncu uvrstili 
še za kakšno mesto višje. Vsekakor pa so že s tem 
dokazali, da se lahko enakovredno kosajo s tujimi 
motokrosisti.
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16.10.1999
Motokros liga, Rakek
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MINI SUPERCROSS

ARTO 99

Nik Rovan

17.10.1999
Mini supercross, Arto

ZELO USPEŠNO DRUŽENJE STAREJŠIH IN MLAJŠIH MOTOKROSISTOV
Na Mini supercross-u Arto 99, kot so srečanje podmladka in veteranov poi-
menovali pred leti, ki ga je že četrto leto zapored pripravil Fun šport iz Krškega, 
je v sedmih kategorijah nastopilo rekordno število motokrosistov, saj se jih je na 
štartni rampi zbralo kar 67 in to vse od najmlajših do najstarejših, z licencami in 
brez njih, prišli so celo iz Avstrije, medtem ko tekmovalcev iz Hrvaške ni bilo, saj 
se njihovo prvenstvo zaradi prestavljene dirke še ni končalo.
Med podmladkom z 80 kubičnimi motorji je bil tako kot leto poprej najhitrejši 
Damjan Tržan (Banex Slovenske Konjice), drugi je bil državni prvak v tem raz-
redu Matevž Irt (Sitar pneumatic team), tretji pa avstrijec Martin Treffer iz Wer-
ner Muller teama. Najboljši domačin je bil Denis Dolinšek na četrtem mestu, 
Nik Rovan je bil šesti, Boštjan Ocvirk pa sedmi.
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2000
FANOVCI USPEŠNI TUDI V LETU 2000

Med najboljšimi v državnem prvenstvu, na pokalnih in ligaških dirkah in v tujini

Motokrosisti Fun športa, ki so letos tekmovali pod pokroviteljstvom "Nizkih 
gradenj" samostojnega podjetnika Iztoka Benceta iz Boštanja, so lahko z letošnjo 
sezono zelo zadovoljni. Uspešno so namreč nastopali tako doma kot v tujini, 
nastopili pa so skoraj na 60-tih dirkah. Klub sta letos okrepila Sevničan Andrej 
Čuden, ki je prestopil iz AMD Brežice in Domen Janc iz Celja, ki je letos šele 
začel tekmovati med podmladkom. Fanovcem pa se je pridružilo še pet rekrea-
tivcev, ki so se udeleževali ligaških in pokalnih tekmovanj. Vseh tekmovalcev je 
bilo tako kar 14, med njimi osem z licencami.
Na državnem prvenstvu se je Fun šport Bence MX team med ekipami uvrstil na 
deveto mesto, kar je resda za eno mesto slabše kot leto poprej. Ob tem je treba 
dodati, da sta dva voznika med sezono prenehala tekmovati, sicer bi lahko os-
vojili četrto mesto in da rezultati podmladka, kjer je imel klub kar štiri voznike, 
ne štejejo za skupen seštevek v ekipnem tekmovanju. Klub je tako zbral 251 
točk, predvsem po zaslugi Andreja Čudna, ki je prispeval kar 215 točk. Bolj kot 
ekipno pa so bili uspešni njegovi posamezni člani.

Nik zmagovalec McDonald's-a, Bridgestone-a in drugi v državnem prvenstvu

Med najuspešnejšimi je bil prav gotovo Krčan Nik Rovan, ki je letos tekmoval 
med podmladkom s 85 kubično Hondo. Na državnem prvenstvu je osvojil dru-
go mesto, zbral je 162 točk in bil drugi na vseh sedmih dirkah. Za zmagovalcem 
je zaostal za 33 točk, prav za toliko pa je bil tudi boljši od tretjeuvrščenega. Še 
bolj uspešen je bil na Slovenskem pokalu Bridgestone, kjer je v svoji kategoriji 
zmagal. Na sedmih dirkah je bil štirikrat prvi, dvakrat drugi, enkrat pa tretji, 
tako da je zbral 247 točk. Najbolj uspešen pa je bil letos na McDonald's pokalu 
mladih motokrosistov v Avstriji, kjer je prav tako zmagal v skupnem seštevku in 
na treh od štirih dirk, eno so namreč združili, zbral 104 točke. Ob tem je nastopil 
tudi na treh dirkal motokros lige na Rakeku, na petih pozivnih dirkah in dveh 
dirkah Euro junior motocross cup-a, kjer si je tudi zlomil prst in je moral nekaj 
časa počivati. Zagotovo pa je v njegovi štiriletni karieri letošnja sezona doslej 
najbolj uspešna. Prihodnje leto bo v državnem prvenstvu nastopal med člani, saj 
bo dopolnil 12 let, v Avstriji pa še naprej v kategoriji juniorjev, tako da ima velike 
možnosti, da brani naslov zmagovalca.

Končne uvrstitve v letu 2000
2. mesto državno prvenstvo P 85 ccm (162 točk)
1. mesto Pokal Bridgestone P 85 ccm (247 točk)
1. mesto McDonald's cup junior 85 ccm (104 točke)
5. mesto Jesenska liga Rakek P 85 ccm (57 točk)
8. mesto Spomladanska liga Rakek P 85 ccm (34 točk)
24. mesto Euro junior MX cup junior 85 ccm (11 točk)
Uvrstitve na posameznih dirkah 2000
Državno prvenstvo - podmladek razred 2 (85 ccm)
2. mesto  Lemberg (23.7.)
2. mesto  Škedenj (11.6.)
2. mesto Mačkovci (21.5.)
2. mesto Stranska vas (7.5.)
2. mesto Osek (24.4.)
2. mesto Radizel (16.4.)
2. mesto Prilipe (2.4.)
Pokal Bridgestone - podmladek 85 ccm
1. mesto  Sela (8.10.)
2. mesto Šentvid (10.9.)
1. mesto Butajnova (3.9.)
3. mesto  Rakek (26.8.)
2. mesto  Sela (28.5.)
1. mesto  Rakek (14.5.)
1. mesto Butajnova (30.4.)
McDonald's Junior cup - junior 85 ccm (K4)
4. mesto Schleppe Alm (22.10.)
2. mesto  Frauenstein (27.8.)
4. mesto Pörtschach (6.8.)
Euro junior motocross cup - junior 85 ccm
5. mesto Parndorf (9.4.)
Liga Rakek - podmladek 85 ccm
1. mesto  (21.10.)
4. mesto (30.9.)
2. mesto  (25.3.)
Pozivne dirke 
1. mesto Mini supercross Arto - 85 ccm (4.11.)
6. mesto Lemberg - člani (28.10.)
6. mesto Prilipe - člani (15.10.)
4. mesto Začretje (2.9.)
21. mesto Osek (12.3.)

Državno prvenstvo podmladek 85 ccm 2000 2.4. 16.4. 24.4. 7.5. 21.5. 11.6. 23.7.
uv. št voznik klub skupaj Prilipe Radizel Osek Semič Mačkovci Škedenj Lemberg
1 1 IRT MATEVŽ SITAR DUNLOP RACING KAMNIK 195 15 15 15 15 15 0 15 15 15 15 15 15 15 15
2 3 ROVAN NIK FUN ŠPORT BENCE MX TEAM 162 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12
3 6 CAJZEK ROK GIC RACING TEAM 129 12 10 10 0 10 15 6 10 10 6 10 10 12 8
4 10 BEKANOVIČ ROK SITAR DUNLOP RACING KAMNIK 92 8 8 4 10 8 1 5 8 2 10 5 8 10 5
5 9 DOLINŠEK DENIS FUN ŠPORT BENCE MX TEAM 84 6 0 8 8 0 8 10 5 5 5 8 5 6 10
6 14 SALOBIR TOMAŽ FUN ŠPORT BENCE MX TEAM 84 5 4 6 6 6 10 8 6 8 8 4 4 5 4
7 15 PIBER DEJAN AN’ŽK RACING TEAM ZATRNIK 51 2 6 2 4 1 5 2 1 6 3 6 3 4 6

8 16 URBAS MIHA MK NOTRANJSKA 35 3 5 1 5 2 3 1 4 3 0 2 6
9 13 JANC DOMEN FUN ŠPORT BENCE MX TEAM 34 1 1 3 3 3 4 0 2 4 4 3 1 3 2

10 19 TADIČ KRISTJAN HUSKY MOTO PARK LEMBERG 33 4 3 5 2 4 2 3 3 0 2 2 3

11 17 UREVC MARTIN AN’ŽK RACING TEAM ZATRNIK 20 0 2 / / 5 6 4 0 1 2

12 18 BELE BORUT MK GAJSER TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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McDonald’s cup K4 85 ccm junior - 2000 6.8. 27.8. 22.10.
uv. št. voznik team skupaj Techelsberg Frauenstein Klagenfurt - Schleppe-Alm
1 52 Rovan Nik Fun šport Bence MX team 104 10 17 20 20 11 13 13

2 50 Irt Matevž Sitar Dunlop Racing 90 15 15 20 20 20

3 66 Treffer Martin Team Werner Müller 87 20 20 17 15 15

4 63 Pandur Nejc Anž’k Racing Team 79 17 13 15 17 17
5 55 Primas René Zweirad Reibauer 66 5 6 15 11 10 10 9
6 1 Bekanovič Rok Sitar Dunlop Racing 60 0 11 13 17 13 0 6
7 33 Leitgeb Christoph McDonald´s Junior Team 56 9 4 10 8 6 9 10

8 58 Dolinšek Denis Fun šport Bence MX team 54 13 10 9 11 11

9 44 Rutter Benjamin Kaudela Racing 47 8 9 17 13

10 16 Salobir Tomaž Fun šport Bence MX team 44 11 7 11 15

11 5 Stark Gernot MSC Launsdorf 38 9 10 3 8 8
12 88 Wirnsberger Thomas Derselbe 37 6 5 8 7 7 0 4
13 96 Janc Domen Fun šport Bence MX team 31 7 3 7 6 1 2 5

14 37 Franz Maier Derselbe 19 0 0 5 7 7

15 22 Adalbert Vodiunig 19 0 5 8 6 0
16 12 Armin Marko MSC Kosteberg 16 3 0 6 4 0 3 0

17 10 Erwin-Oliver Schuster MSC Latsschach Velden 14 4 2 4 3 0 1 0

18 6 Cajzek Rok GIC racing team 14 5 9

19 26 Tilke Manuel Team Kropfitsch 12 2 0 2 5 3

20 27 Piber Dejan Anž’k Racing Team 9 1 8

21 98 Kollau Martin Zweirad Reitbauer 7 0 1 4 0 2

22 65 Urbas Miha Motocross club Notranjska 5 0 0 0 4 1

23 42 Hannes Oberreiter Agip Unzmarkt 0 0 0

24 4 Sabitzer Fabian Team Heckenbichler 0 0 0 0 0 0

POKAL BRIDGESTONE 2000 - 85 ccm podmladek licence

uv. št. voznik skupaj
Butajnova 

30.4.
Rakek 
14.5.

Sela
28.5.

 Rakek
26,27.8

Butajnova 
3.9.

Šentvid 
10.9.

Sela
8.10.

1. 52 ROVAN NIK 247 20 20 20 20 15 20 20 20 20 17 15 20 20
2. 58 DOLINŠEK DENIS 191 15 15 0 0 13 10 9 20 20 17 17 10 13 15 17
3. 65 URBAS MIHA 180 13 13 13 11 10 13 13 17 17 13 13 9 10 0 15

4. 63 JANC DOMEN 145 11 11 11 13 9 15 11 11 10 8 9 13 13

5. 62 SALOBIR TOMAŽ 135 17 17 17 17 0 15 15 15 11 11

6. 10 BEKANOVIČ ROK 74 17 0 10 13 17 17 0

7. 27 PIBER DEJAN 72 10 10 15 15 11 11

8. 6 CAJZEK ROK 72 20 17 15 20

9. 74 VIDMAR MATJAŽ 22 11 11

10. 2. GOLUB KARLO 20 20 0

11. 51 IRT JERNEJ 17 17

11. 41 POLAJŽER LUKA 7 7 0
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12.3.2000
Pozivna dirka, Osek

PRVI NASTOP FANOVCEV V LETU 2000
Šest motokrosistov Fun športovega Bence MX teama je v nedeljo nastopilo na 
pozivni dirki z mednarodno udeležbo iz Madžarske, Slovaške in Hrvaške , ki 
jo je na prenovljeni progi v Oseku pripravilo AMD Lenart. V treh kategorijah 
je nastopilo 80 tekmovalcev, največ (35) v razredu do 85 ccm, kjer je po treh 
vožnjah slavil domačin Samo Kurnik. Najboljša fanovca sta bila Nik Rovan in 
Niko Hrstič. Nik se je dobro znašel med starejšimi tekmovalci (sam vozi še med 
podmladkom) in skupno osvojil 21. mesto. V prvi vožnji je bil šestnajsti, v drugi 
po slabšem štartu dvajseti, v tretji pa osemnajsti.
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2.4.2000
Državno prvenstvo podmladka, Prilipe

NIK ROVAN DRUGI
Začelo se je državno prvenstvo v motokrosu
Na prvi letošnji dirki državnega prvenstva v motokrosu na Prilipah so bolj ali 
manj uspešno, a s precej smole, nastopili tudi člani Bence MX teama, ki delujejo 
pod okriljem krškega Fun športa. Najboljšo uvrstitev si je kljub padcu v prvi 
vožnji priboril Nik Rovan, ki je med podmladkom s 85 kubičnimi motorji po 
ogorčeni borbi osvojil pokal za skupno drugo mesto, v prvi vožnji je bil tretji, v 
drugi pa drugi, tako da je zbral enako število točk – 22 kot tretjeuvrščeni Rok 
Cajzek.
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9.4.2000
Euro junior MX cup, Parndorf, Avstrija

FANOVCI NADALJUJEJO Z DIRKAMI
Boštjan Ocvirk dvakrat drugi, poškodovana Nik in Denis
Na prvi dirki Euro junior motocross cupa 2000, ki je bila v avstrijskem Parndor-
fu, je med mladimi motokrosisti iz Avstrije, Češke, Slovaške, Poljske, Madžarske, 
Nemčije in Hrvaške nastopilo tudi enajst slovenskih predstavnikov. Med njimi 
tudi štirje podmladkarji Fun športovega Bence MX teama. Vsi v razredu jun-
iorjev s 85 kubičnimi motorji. Na zaprašeni superkros progi je v tej kategoriji 
v drugi vožnji takoj po štartu prišlo do množičnega padca več kot desetih mo-
tokrosistov in med njimi sta bila tudi Denis Dolinšek, ki je dobil odrgnine po 
hrbtu in Nik Rovan, ki so ga zaradi lažjega pretresa možganov odpeljali v bližnjo 
bolnišnico, saj je bil povsem prekrit z motorji in sotekmovalci. Zaradi padca so 
dirko prekinili in so za končno uvrstitev šteli le rezultati prve vožnje. Tako je bil 
Nik peti, Denis osmi, Tomaž Salobir je bil deseti, Domen Janc pa triindvajseti.
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16.4.2000
Državno prvenstvo podmladka, Orehova vas

BENCETOVI MOTOKROSISTI SPET USPEŠNI
Ocvirk in Salobir zmagala, Rovan drugi, Dolinšek tretji
Motokrosisti Bence MX teama, ki delujejo pod okriljem Fun športa, so spet 
uspešno nastopili na dveh dirkah. Na dirki za državno prvenstvo, ki je bila na 
progi Radizel pri Orehovi vasi, je bil najuspešnejši Nik Rovan, ki je bil med 
podmladkom s 85 kubičnimi motorji dvakrat in tudi skupno drugi. V prvi 
vožnji je bil po slabšem štartu na petem mestu, hitro prehitel dva tekmovalca, 
nato pa se je pošteno namučil, da je prehitel še Roka Cajzka. V drugi vožnji je bil 
na prvem zavoju tretji, potem takoj prehitel Cajzka in z dobro vožnjo brez težav 
osvojil drugo mesto. 
Med podmladkarji drugega razreda je Nik Rovan po dveh dirkah s 46 točkami 
na drugem mestu
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24.4.2000
Državno prvenstvo podmladka, Osek

FANOVCI SPET USPEŠNI
Na zadnji dirki državnega prvenstva v motokrosu, ki so jo pripravili na 
velikonočni ponedeljek na progi v Oseku pri Lenartu v Slovenskih Goricah, so 
mladi motokrosisti Fun športovega Bence MX teama spet stopili na stopničke 
za najboljše.
Nik Rovan je resda izpustil enkratno priložnost, ki jo je imel v drugi vožnji po 
odstopu doslej nepremaganega Matevža Irta, saj je v boju za prvo mesto med 
prehitevanjem Roka Cajzka padel, tako da ga kasneje zaradi manjše zbranosti in 
tekmovalca, ki je zaostajal za en krog, ni mogel več prehiteti in prvič letos tudi 
zmagati. Zato se je z dvema uvrstitvama na drugo mesto ves besen moral zado-
voljiti z drugim mestom tudi v skupnem seštevku, saj mu je za zmago manjkala 
le ena točka. 
Nik Rovan ostaja še naprej na drugem mestu, vendar se je s 70 osvojenimi 
točkami na pet točk približal prvouvrščenemu Matevžu Irtu, medtem ko ima 
pred zasledovalcem Rokom Cajzkom 13 točk prednosti.
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30.4.2000
Pokal Bridgestone, Butajnova

FANOVCI USPEŠNI NA BRIDGESTONE-U
Rovan, Salobir, Ocvirk, Dolinšek na stopničkah
Na prvi izmed sedmih dirk za pokal Bridgestone, ki je bila na motokros progi 
na Butajnovi nad Horjulom, so zelo uspešno nastopili mladi motokrosisti Fun 
športovega Bence MX teama, saj so osvojili kar štiri pokale. V razredu podm-
ladka s 85 kubičnimi motorji je bil najuspešnejši Nik Rovan, ki je kljub obakrat 
slabšemu štartu zmagal v obeh vožnjah, drugo mesto si je z zelo dobro vožnjo 
priboril Tomaž Salobir, tretji pa je bil Denis Dolinšek, medtem ko je Domen Janc 
osvojil peto mesto.
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7.5.2000
Državno prvenstvo podmladka, Stranska vas

NIK DRUGI, ANDREJ TRETJI V STRANSKI VASI
Na četrti dirki podmladka za državno prvenstvo, ki je bila na motokros progi v 
Stranski vasi pri Semiču je 11 letni Krčan Nik Rovan iz Fun športovega Bence 
MX teama spet - letos že četrtič zapored - osvojil drugo mesto. V obeh vožnjah 
je slabše štartal in imel kar precej opravka s konkurenti, a kljub temu prišel 
obakrat na drugo mesto in s tem osvojil novih 24 točk, s katerimi se je še bolj 
utrdil na drugem mestu lestvice državnega prvenstva. Doslej je zbral 94 točk in 
enajst točk zaostaja za prvouvrščenim Matevžom Irtom in vodi 21 točk pred 
tretjeuvrščenim Rokom Cajzkom.
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14.5.2000
Pokal Bridgestone, Rakek

OCVIRK, ROVAN IN ČUDEN ZMAGOVALCI BRIDGESTONE-a
Kar trije motokrosisti Fun športovega Bence MX teama so na drugi dirki za Pokal Bridgestone, ki so jo pripravili na motokros 
progi na Rakeku, zmagali in to v obeh vožnjah, seveda pa vsak v svoji kategoriji.
...Tudi Nik Rovan je med podmladkom z licencami obakrat zmagal, vendar ne povsem brez muke, saj je med starejšimi vrstniki 
obakrat slabše štartal, tako da je moral prehitevati svoje tekmece. Tudi klubskega kolega Tomaža Salobirja, ki je bil dvakrat drugi 
in mu je le malo manjkalo, da ni bil skupni zmagovalec, saj je imel Nik težave z motorjem.
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21.5.2000
Državno prvenstvo podmladka, Mačkovci

NIK IN ANDREJ DRUGI, TOMAŽ TRETJI NA DRŽAVNEM PRVENSTVU
Člani Fun športovega Bence MX teama so se z dirke za državno prvenstvo, ki je 
bila v Mačkovcih na Goričkem, spet vrnili s tremi pokali.
Večno drugi med podmladom s 85 kubičnimi motorji Nik Rovan - letos je bil 
namreč že petkrat, pa je dokazal, da se lahko kosa tudi z najboljšim v državi 
- Matevžom Irtom. Nik je drugo vožnjo odlično štartal in vodil vse do osme 
minute, medtem ko se je Irt vseskozi trudil, da bi šel mimo njega, vendar mu 
to ni uspelo. Potem je šel ostro nanj, tako da ga je v enem od zavojev spravil s 
kolesnic in potem, ko sta skoraj padla, šel mimo njega. Prvo vožnjo je Nik slabše 
štartal, vendar potem prehitel svoje konkurente in bil kot ponavadi drugi.
Nik Rovan je na lestvici še naprej na drugem mestu, zbral je 118 točk, tako da ga 
zasledovalci ne morejo več prehiteti, teoretično seveda ob odsotnosti ali napaki 
Irta pa ima možnosti tudi za osvojitev naslova državnega prvaka.
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28.5.2000
Pokal Bridgestone, Sela pri Lavrici

BOŠTJAN PRVI, NIK DRUGI, 
DOMEN TRETJI
Nik Rovan se je med podmlad-
kom po dveh zmagah na tem 
pokalu tokrat moral zadovoljiti z 
drugim mestom, saj je v v prvem 
krogu prve vožnje zaradi padca 
starejših vrstnikov, s katerimi 
so skupaj štartali, moral na ozki 
progi počakati, tako da so mu 
konkurenti pobegnili in je bil na 
koncu šele tretji. V drugi vožnji je 
po slabšem štartu takoj napadel 
in prehitel prvouvrščenega Roka 
Cajzka in potem do konca vožnje 
vodil v svoji kategoriji. 
Nik Rovan je še naprej v vodstvu, 
saj ima po treh dirkah 115 točk in 
ima kar 42 točk prednosti. 
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11.6.2000
Državno prvenstvo podmladka, Škedenj

NIK, BOŠTJAN IN ANDREJ 
DRUGI
Na šesti dirki državnega prvenstva 
podmladka, ki so jo pripravili na 
motokros stezi v Škednju pri Slov-
enskih Konjicah, so nastopili tudi 
štirje predstavniki Fun športovega 
Bence MX teama. Kot že petkrat 
doslej, je bil tudi tokrat Nik Rovan 
drugi in to v obeh vožnjah in kljub 
padcu v drugi vožnji, ko je potem 
moral na ozki progi prehitevati 
konkurente. 
Pred zadnjo dirko, ki bo 23. julija 
v Lembergu, je Nik Rovan na lest-
vici državnega prvenstva še vedno 
na drugem mestu in ima 142 točk. 
Za prvouvrščenim Matevžom 
Irtom zaostaja 23 točk, pred 
tretjeuvrščenim Rokom Cajzkom 
pa vodi za 33 točk, tako da njegova 
uvrstitev ni več vprašljiva. 
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1.7.2000
Motokros liga. Rakek

Nik Rovan in Domen Janc pa sta 
nastopila na četrti dirki za Euro 
junior motocross cup, ki je bila v 
mestu Murau v Avstriji. Na kvali-
fikacijah je Nik dosegel drugi 
najboljši čas, potem pa padel in si 
zlomil prst, tako da na dirki ni nas-
topil. Domen je bil v prvi vožnji tri-
najsti, v drugi pa je takoj po štartu 
padel in so ga z rešilcem odpeljali 
v bližnjo bolnišnico. K sreči jo je 
odnesel brez hujših poškodb, zgolj 
z bolečinami zaradi padca.

TOMAŽ PRVI, BOŠTJAN DRUGI
Končana spomladanska liga na Rakeku
Motokrosisti Fun športovega Bence MX teama, so ponovno uspešno nastopili 
na zadnji dirki spomladanske lige na Rakeku, saj so se vsi štirje, ki so nastopili, 
uvrstili med prve tri, vsak v svoji kategoriji seveda. 
Tomaž Salobir  je zmagal  na spomladanski ligi na Rakeku, saj je  v svoji kat-
egoriji zbral največ - 316 točk, Denis Dolinšek je s tremi dirkami osvojil četrto 
mesto in 92 točk, Nik Rovan je na eni dirki zbral 34 točk in bil skupno osmi, Do-
men Janc pa je bil med podmladkom - 85 ccm z dvema dirkama in 30. točkami 
deveti. 
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23.7.2000
Državno prvenstvo podmladka, Lemberg

NIK ROVAN DRUGI V DRŽAVI
Z zadnjo dirko v Lembergu se je letošnje državno prvenstvo podmladka zaključilo. Za štiri mlade člane Fun športovega Bence MX teama zelo uspešno, saj so se kar 
trije uvrstili med prvo polovico nastopajočih, Nik Rovan pa je bil celo drugi.
V prvi vožnji kategorije podmladkarjev do 85 ccm je bil Nik šele četrti, saj je slabše štartal in potem padel, v drugi pa je spet po slabšem štartu vseeno osvojil drugo 
mesto in osvojil dvajset točk, enako kot tretje uvrščeni Rok Cajzek, ki se je na koncu moral zadovoljiti s pokalom za tretje mesto, Nik pa je bil drugi. 
Na sedmih dirkah državnega prvenstva je bil Nik Rovan kar dvanajstkrat drugi, enkrat tretji in enkrat četrti, zbral pa je 162 točk in osvojil odlično drugo mesto. Za 
prvouvrščenim Matevžom Irtom, ki je bil letos nepremagljiv, je zaostal za 33 točk, enako prednost pa je imel tudi pred tretjeuvrščenim Rokom Cajzkom.
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7.8.2000
Pokal McDonald’s, Poreče, Avstrija
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27.8.2000
Pokal McDonald’s, Frauenstein, Avstrija

Motokrosisti Fun športovega Bence MX teama, so ta konec tedna ponovno 
uspešno nastopili na dveh dirkah – na dirki za pokal Bridgestone na Rakeku in za 
pokal McDonald’s v Avstriji.

Na dnevih motokrosa na Rakeku je bil najuspešnejši Denis Dolinšek, ki je med 
podmadkom z 80 kubičnim motorjem s tremi vožnjami osvojil prvo mesto, v 
soboto je bil po odstopu zaradi okvare motorja sedmi, v nedeljo pa je dvakrat 
zmagal. Njegovi klubski kolegi so odpeljali le eno vožnjo, saj so odšli v Avstrijo. 
Kljub temu je bil Nik Rovan, ki je v soboto na prvi dirki zmagal, skupno tretji, 
Tomaž Salobir je bil v prvi vožnji tretji, skupno pa peti, Nik še naprej vodi na 
lestvici za pokal Bridgestone, saj si je na prvih štirih dirkah priboril precejšnjo 
prednost, zbral je 135 točk in ima 15 točk prednosti pred zasledovalcem.
ostala brez novih točk.
V avstrijskem Frauensteinu pa je Nik Rovan na drugi dirki za pokal McDonald’s 
osvojil drugo mesto, v obeh vožnjah je bil kljub otečenemu in bolečemu prstu 
zaradi pika ose drugi, v drugi vožnji pa mu je ponagajal še motor, vendar je imel 
tudi malo sreče, saj je njegov konkurent v predzadnjem krogu padel. Tako je z 
novimi 34. točkami prevzel vodstvo na tem mednarodnem pokalu v najštevilčnejši 
kategoriji mlajših s 85 kubičnimi motorji. Ima 61 točk in lepe možnosti, da pos-
tane tudi zmagovalec, saj sta do konca le še dve dirki.

DENIS PRVI NA RAKEKU, NIK DRUGI V AVSTRIJI
Nik vodi na Bridgestone-u in McDonald's-u
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2.9.2000
Pozivna dirka, Začretje, Hrvaška

Tomaž Salobir in Nik Rovan pa sta nasto-
pila tudi na pozivni dirki mladih motok-
rosistov v Začretju v Hrvaškem Zagorju. 
Med 14. izenačenimi tekmovalci je Tomaž 
osvojil odlično tretje mesto. V prvi vožnji je 
bil peti, v drugi, ki so jo zaradi hudega na-
liva predčasno prekinili, pa je bil tretji. Nik 
je bil v obeh vožnjah četrti, v drugi je pred 
prekinitvijo padel, zbral pa je enako število 
točk – 26 kot Tomaž, vendar je bil na koncu 
četrti v skupni uvrstitvi.
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3.9.2000
Pokal Bridgestone, Butajnova

BOŠTJAN IN NIK ZMAGALA NA BUTAJNOVI
Motokrosisti Fun športovega Bence MX teama so ta konec tedna ponovno 
uspešno nastopili na pokalu Bridgestone na Butajnovi nad Horjulom, dva pa 
tudi na pozivni dirki v Začretju na Hrvaškem.
...Med podmladkom z enakimi motorji je Nik Rovan v obeh vožnjah slabše 
štartal, tako da je moral prehitevati konkurente, vendar je na koncu v obeh 
vožnjah zmagal. 
Nik še naprej vodi v tem razredu, zbral je 175 točk, Denis je tretji – ima 136 točk, 
Tomaž četrti 113 točk in Domen peti s 103. točkami.

BOŠTJAN ZMAGAL, NIK IN ANDREJ DRUGA V ŠENTVIDU
Ta konec tedna motokrosisti Fun športovega Bence MX teama niso tako uspešno 
nastopili na dirki za pokal Bridgestone, ki jo je na progi v Dolini pod Kalom pri-
pravil AMD Šentvid pri Stični, kot na dosedanjih dirkah.
Med podmladkom je Nik Rovan v obeh vožnjah spet slabše štartal. V prvi 
vožnji mu je potem uspelo priti do drugega mesta, zaostal je zgolj za hrvaškim 
državnim prvakom v tem razredu Golubom, v drugi pa mu kljub stalnemu na-
padanju ni uspelo prehiteti Bekanoviča in Cajzka, tako da je bil tretji. Kljub temu 
je skupno osvojil drugo mesto, dobil novih 32 točk, tako da ima zdaj na lestvici 
že 207 točk, kar je 42 točk prednosti pred drugouvrščenim in je tako že postal 
zmagovalec v tej kategoriji pokala Bridgestone. 
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8.10.2000
Pokal Bridgestone, Sela pri Lavrici

BOŠTJAN IN NIK ZMAGOVALCA BRIDGESTONE-A
Motokrosisti Fun športovega Bence MX teama bi morali ta konec tedna nastopiti kar na 
treh dirkah. Vendar so organizatorji kar dve dirki zaradi slabega vremena odpovedali. Tako 
ni bilo dirke za pokal McDonald’s v Avstriji, niti dvoboja slovenskih in hrvaških motokro-
sistov v Zaboku. So pa zato uspešno izpeljali zadnjo dirko za pokal Bridgestone v Selah pri 
Lavrici, na kateri so mladi Bencetovi motokrosisti osvojili kar pet pokalov.
Nik Rovan je med podmladkom z enakimi motorji osvojil prvo mesto na tem prvenstvu 
že pred zadnjo dirko, saj je imel 42 točk prednosti. Zmagal je tudi na zadnji dirki in to v 
obeh vožnjah ter tako še povečal svojo prednost. V prvi vožnji je kmalu po štartu prešel v 
vodstvo v svoji kategoriji, v drugi pa je štartal med zadnjimi in se je do prvega mesta moral 
prebijati, vendar je dokazal, da zna peljati tudi v blatu, saj je dirko končal brez padca. Na 
pokalu je tako kot Boštjan štirikrat zmagal, bil dvakrat drugi in enkrat tretji. Zbral je 247 
točk, saj dveh voženj na Dnevih motokrosa na Rakeku ni odpeljal.

Motokrosisti Fun športovega 
Bence MX teama so ta konec tedna spet 

nastopili na dveh dirkah – na dirki državnega prven-
stva, ki je bila na progi v Škednju v organizaciji AMD Slov-

enske Konjice in na motokros ligi na Rakeku.
Na tretji dirki jesenske motokros lige na Rakeku je nastopil le 

Nik Rovan, saj je Denis Dolinšek na treningu uničil svoj motor. V 
prvi vožnji je Nik zmagal v svoji kategoriji in tudi skupno, saj je 

premagal tudi starejše tekmece, ki vozijo v članskem razredu. 
V drugi, ki je potekala v dežju in na razmočeni in mastni 

progi, pa je dvakrat padel in potem odstopil. Tako je 
bil skupno četrti.
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15.10.2000
Pozivna dirka, Prilipe
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21.10.2000
Motokros liga Rakek
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22.10.2000
Pokal McDonald's, Schleppe Alm, Avstrija

NIK ZMAGOVALECA McDONALD’S-a
Nik Rovan je na zadnji dirki za avstrijski pokal McDonald’s, ki je bila v predmestju 
Celovca v rekreacijskem centru Schleppe – Alm, ubranil položaj vodilnega v 
prvenstvu in osvojil prvo mesto v razredu mlajših tekmovalcev s 85 kubičnimi 
motorji. Tokrat so vozniki odpeljali kar tri vožnje, saj je predzadnja dirka zaradi 
slabega vremena odpadla. V prvi vožnji je imel Nik na prvem zavoju po štartu 
nekaj težav z motorjem, saj mu je ta ugasnil, tako da se je moral iz dvanajstega 
mesta na precej ozki progi, ta je bila speljana kar po smučišču, prebijati naprej. 
Do konca je prišel do petega mesta. V drugi in tretji vožnji je spet slabše štartal, 
tako da so vodilni pobegnili, obakrat in tudi skupno je bil četrti. Tako je osvojil 
37 novih točk, skupaj pa 104, kar mu je zadostovala za osvojitev naslova prvaka 
v pokalu McDonald’s. Enajst letni Nik ima pred drugouvrščenim na lestvici 14 
točk prednosti in to je največji uspeh v njegovi motokrosistični karieri. Lani je 
bil na tem pokalu sedmi, vendar ni odpeljal vseh dirk, letos pa je zmagal tudi v 
slovenskem pokalu Bridgestone in bil drugi na državnem prvenstvu med podm-
ladkom.
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28.10.2000
Pokal Motorex, Lemberg

ANDREJ DRUGI V ITALIJI,
BOŠTJAN ZMAGAL V LEMBERGU
Čaka jih še nastop na domači progi

...Na dirki za pokal Motorex , ki jo je ob kon-
cu sezone na motokros progi v Lembergu 
pripravil Husky moto park, je Nik Rovan s 
šestim in osmim mestom skupno pristal na 
šestem mestu...
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4.11.2000
Mini supercross, Arto

SPET USPEŠEN "MINI SUPERCROSS ARTO 2000"
Zmagovalci so postali: Rovan, Pandur, Češek in Jelovška
Prizadevni člani Fun športovega Bence MX teama so kljub slabemu vremenu, dežju, 
ki jim je povsem razmočil dan prej zelo dobro pripravljeno progo na Artu in narasli 
Savi, ki bi brez obrambnega nasipa, tega so naredili tik pred prireditvijo, povsem 
zalila stezo, le izpeljali srečanje mladih motokrosistov in njihovih malce starejših 
kolegov. Na petem, zdaj že tradicionalnem srečanju, ki so ga poimenovali "Mini 
supercross Arto 2000", se jih je kljub ne najboljšim obetom zbralo kar 37, predvsem 
zaradi vedno prijetnega druženja, ob katerem pripravijo tudi zanimivo dirko. Tudi 
tokrat niso obupali, tako da so se udeleženci na peščeni superkros progi, ki je bila 
tokrat bolj podobna blatni stezi, pomerili v petih kategorijah.
Fun športovi motokrosisti, pa se niso izkazali le z dobro organizacijo, ampak tudi z 
dobrimi uvrstitvami, čeprav je bila razmočena in spolzka proga tudi za domače tek-
movalce marsikdaj usodna. Tako so prišli na svoj račun tudi gledalci, ki so se kljub 
hladnemu vremenu in pretečim oblakom, iz katerih je občasno tudi padalo, videli 
kar nekaj spektakularnih padcev ter veliko drznih prehitevanj in merjenj moči.
V kategoriji mlajših motokrosistov rojenih leta 89 in kasneje z motorji do 85 ccm so 
Fanovci upravičili vlogo favoritov. Zmagal je Nik Rovan, ki je v dveh vožnjah po de-
set krogov zbral enako število točk – 37 kot njegov klubski kolega Denis Dolinšek. 
Slednji je zmagal v prvi vožnji, ko je Nik po petih krogih na skoku padel in ga je 
Denis prehitel. V drugi vožnji je Nik spet povedel, Denis mu je vso dirko tesno 
sledil, vendar ga ni uspel prehiteti. Tako je skupno zmagal Nik, drugi je bil Denis, 
tretji pa Matjaž Vidmar.
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december 2000
Zaključek sezone
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2001
TUDI LETO 2001 USPEŠN0 ZA FANOVCE
Med najboljšimi v državi in v tujini
Motokrosisti Fun športa, ki že drugo leto tekmujejo pod pokroviteljstvom sa-
mostojnega podjetnika Iztoka Benceta iz Boštanja, so lahko tudi z letošnjo se-
zono – njihovo že peto po vrsti –ponovno zadovoljni. Uspešno so namreč nas-
topali tako doma kot v tujini, nastopili pa so na več kot 50-tih dirkah. Klub je 
letos zapustil Sevničan Andrej Čuden, ki je prestopil v Moto klub NIX iz Semiča. 
Brata Gorazd in Iztok Oprešnik iz Šentjurja sta prenehala z aktivnim udejstvo-
vanjem na dirkah. Med tekmovalce z licencami pa se je po dveh letih spet vrnil 

Boštjan Ocvirk iz Pečic, 
tako da je rumene klub-
ske barve zastopalo šest 
tekmovalcev z licen-
cami, dva v kategoriji 
podmladka, štirje pa v 
članskem razredu do 85 
ccm. Ti so sicer nastopali 
kar na enajstih prven-
stvih, pokalih in ligaških 
tekmovanjih, da poz-
ivnih dirk niti ne omen-

jamo. Seveda so bili aktivni tudi rekreativci, eni bolj, drugi pa malo malo manj 
kot v preteklem letu.
Na državnem prvenstvu se je Fun šport Bence MX team med dvaindvajsetimi 
ekipami uvrstil na štirinajsto mesto, kar je slabše kot leto poprej. To pa zato, ker 
se uvrstitve podmladka ne štejejo k ekipnim, klub pa v dveh od treh razredov 
ni imel svojega predstavnika. Tako se je za ekipne točke borila le četvorica 85 
kubičnega članskega razreda, kjer je bil na koncu najboljši Nik Rovan, ki je za 
ekipno uvrstitev prispeval 155 točk.

Pokal Slovenija - Hrvaška 2001
85 ccm
uv. št. Voznik Država Motor Skupaj Semič Marof Prilipe Jaska
1 34 GOLUB Karlo Hrvaška Yamaha 149 17 15 20 20 20 17 20 20
2 15 KROŠELJ Marko Slovenija Yamaha 103 13 11 15 15 15 13 11 10
3 25 ROVAN Nik Slovenija Kawasaki 96 11 13 13 17 9 10 10 13

4 11 IRT Matevž Slovenija Kawasaki 94 20 20 0 20 17 17

5 2 CAJZEK Rok Slovenija Kawasaki 94 15 17 17 15 15 15
6 35 LOVAKOVIĆ Mirko Hrvaška Kawasaki 92 9 9 17 13 11 9 13 11
7 24 OCVIRK Boštjan Slovenija Honda 44 10 10 13 11

8 14 HRSTIČ Niko Slovenija Kawasaki 44 4 7 10 8 7 8
9 5 SALOBIR Tomaž Slovenija Kawasaki 44 8 8 8 0 8 7 5 0

10 31 BRATANIĆ Kristian Hrvaška Yamaha 37 3 0 10 9 5 4 2 4
11 22 BELE Borut Slovenija Kawasaki 37 5 5 5 5 6 5 3 3

12 49 BLAŽEK Ivan Hrvaška Yamaha 34 11 7 9 7
13 54 KUŠAN Hrvoje Hrvaška Honda 34 9 10 6 9

14 50 GORIŠEK Vedran Hrvaška Honda 29 6 3 6 8 1 5

15 18 BEG Jura Slovenija Kawasaki 26 7 6 7 6

16 28 TADIČ Kristjan Slovenija Honda 26 3 0 7 6 4 6

17 37 JAROŠ Matej Hrvaška Kawasaki 19 0 11 8 0
18 53 KUŠAN Andreja Hrvaška Kawasaki 8 4 3 0 1

19 39 VUGRIN Mateja Hrvaška Yamaha 7 3 4 0 0
20 55 ERMAKORA Igor Hrvaška Yamaha 2 0 2
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Končne uvrstitve v letu 2001
2. mesto Austria Junior Challenge J 85 ccm (221 točk)
3. mesto Pokal Slovenija - Hrvaška 85 ccm (96 točk)
3. mesto Pokal Alpe Adria - 85 ccm (28 točk)
7. mesto Državno prvenstvo 85 ccm (155 točk)
7. mesto Pokal W-est 85 ccm (56 točk)
9. mesto Spomladanska liga Rakek (30 točk)

Uvrstitve na posameznih dirkah 2001

Državno prvenstvo -  85 ccm 
6. mesto Radizel (19.9.)
10. mesto Šentvid (2.9.)
12. mesto Lemberg (5.8.)
10. mesto Janžev vrh (24.6.)
3. mesto  Škedenj (17.6.)
6. mesto Mačkovci (20.5.)
12. mesto Prilipe (13.5.)
6. mesto Stranska vas (1.5.)
5. mesto Osek (25.3.)

Pokal SLO-CRO -  85 ccm 
5. mesto Jastrebarsko (28.10.)
7. mesto Prilipe (21.10.) 
2. mesto Savski Marof (14.10.)
4. mesto Stranska vas (7.10.)

Alpe Adria -  85 ccm
3. mesto Arco (15.4.)

Evropsko prvenstvo -  85 ccm 
25. mesto kvalifikacije Lemberg (26.5)
19. mesto kvalifikacije Ohid (2.6.)
23. mesto prva vožnja Ohid (3.6.)

Austria junior challenge - junior 85 ccm (K4)
1. mesto Dechantskirchen (23.9.)
1. mesto Lemberg (19.8.)
2. mesto Loibes (15.7.)
2. mesto Birkfeld (5.5.)
1. mesto Parndorf (15.4.)

McDonald's Junior cup
3. mesto - senior 85 Fresach (22.7.) 
1. mesto - junior 85 Liebenfels (22.4.)

Pokal W-est -  85 ccm
4. mesto Osek (30.9.)
3. mesto Sela pri Lavrici (10.6.)

Liga Rakek - 85 ccm 
4. mesto (31.3.)
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25.3. in 16.4.2001
Državno prvenstvo, Pokal Slovenskih goric, Osek

FANOVCI DOBRO ŠTARTALI
Nik Rovan peti, Domen Janc drugi
Motokrosisti Fun športovega Bence MX teama so ta konec tedna uspešno naso-
pili na dveh uvodnih dirkah. Na prvi dirki državnega šrvenstva, ki jo je na progi 
v Oseku v Slovenskih Goricah pripravilo AMD Lenart, so v razredu do 85 ccm 
nastopili kar štirje Fanovci, med njimi trije prvič v tej kategoriji. Denis Dolinšek 
in Nik Rovan sta namreč lani tekmovala še med podmladkom, Boštjan Ocvirk 
pa se je zadnji dve leti kalil na ligaških in pokalnih dirkah.
Nik Rovan se je že v prvi vožnji odlično znašel med starejšimi vozniki, dobro 
štartal, nato prehitel nekaj tekmecev, potem pa je padel in se je spet moral boriti 
za boljšo uvrstitev. Vožnjo je končal na petem mestu. V drugo je bil še uspešnejši 
na štartu, kljub temu da je na štartno rampo šel med zadnjimi, se prebil celo 
do tretjega mesta, nato ga je prehitel lanskoletni podprvak Uroš Nastran, od 
zadaj pa sta ga ogrožala še Tržan in Cajzek, vendar je z veliko borbenostjo, kljub 
slabše pripravljenemu motorju od tekmecev, na koncu osvojil četrto mesto. S 
24 točkami je skupno osvojil odlično peto mesto in bil najbolje uvrščen med 
tistimi, ki so letos prestopili v člansko kategorijo, teh pa je bilo kar sedem.

Nik je bil uspešen tudi na velikonočni ponedeljek, saj mu je uspelo zmagati tudi 
v blatu, dežju in povsem razmočeni progi na progi v Oseku, kjer so pripravili 
pozivno dirko za pokal Slovenskih Goric. V prvi vožnji se je po prvem zavoju 
le nekako uspel prebiti v ospredje, vendar je potem na drugem ovinku padel, 

tako da je spet lovil tekmece. Z drzno vožnjo se je prebil celo do drugega mesta, 
potem pa ga je dva kroga pred ciljem prehitel Rok Cajzek, tako da je končal na 
tretjem mestu. Drugi štart je bil zanj uspešnejši, saj je bil drugi, pred četrtim za-
vojem je prehitel vodilnega Matjaža Grušovnika, nato več krogov vodil, dokler 
ni na spolzki progi v ciljnem klancu padel, spet prehiteval tekmece, v predzad-
njem krogu pa se je le uspel ponovno prebiti na prvo mesto in zmagati tudi v 
skupnem seštevku.
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15.4.2001
Austria junior challenge, Parndorf, Avstrija

NIK ROVAN PRVI V AVSTRIJI IN V OSEKU
Domen drugi, Tomaž, Niko in Iztok tretji

Med velikonočnimi prazniki motokrosisti Fun športovega 
Bence MX teama niso počivali, saj so nastopili kar na treh 
dirkah in to nadvse uspešno.
Nik Rovan se je edini udeležil prve dirke za Astria Jun-
ior Challenge in na njem celo zmagal med mlajšimi 
motokrosisti razreda 85 ccm. Na progi v Parndorfu 
blizu Dunaja, na kateri so ga lani povozili, je v prvi 
vožnji štartal med zadnjimi, vendar se je potem že 
v prvem krogu na zaprašeni in suhi progi prebil do 
tretjega mesta in do konca lovil drugouvrščenega, 
domačina, ki je dodobra izkoristil poznavanje 
domače proge, tako da ga kljub večkratnim 
poskusom, ni uspel prehiteti. V drugi vožnji je 
štartal četrti, potem pa je prehiteval tekmece in 
na začetku drugega kroga povedel in vodil vse 
do cilja in svojo prednost celo povečeval ter na 
koncu zasluženo slavil.
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22.4.2001
Pokal McDonald's, Liebenfels, Avstrija

NIK SPET ZMAGAL V AVSTRIJI
Ker so organizatorji zaradi dežja in povsem razmočene proge odpovedali dirko 
državnega prvenstva na Janževem vrhu pri Radencih, so štirje motokrosisti Fun 
športovega Bence MX teama nastopili na prvi dirki za pokal McDonald's v Avs-
triji, ki je bila v Liebenfelsu. In to nadvse uspešno, saj so se kar trije vrnili s 
pokali, vsi štirje pa so nastopili skupaj, saj so rojeni istega leta (1989).
Nik Rovan lanskoletni zmagovalec tega pokala v razredu juniorjev do 85 ccm, 
je na prvi dirki dokazal, da v tem razredu nima prave konkurence in v obeh 
vožnjah suvereno in z lahkoto zmagal. Vodil je vse kroge in za sabo pustil svoje 
konkurente, teh pa je bilo kar 21.
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29.4.2001
Pokal Alpe Adria, Arco, Italija

NA ALPE ADRIA NIK TRETJI
Nik Rovan pa je v italjanskem Arcu uspešno branil barve 
slovenskega moštva, ki je nastopilo na prvi dirki za pokal 
Alpe Adria. V razredu do 85 ccm je bil naš drugi najboljši 
predstavnik in za ekipo, ki je v tem razredu skupno zmaga-
la, prispeval 28 točk. Po tednu počitka zaradi bolezni je v 
obeh vožnjah slabše štartal, potem pa je na dolgi progi polni 
skokov in zavojev lovil svoje tekmece. V prvi vožnji se je po 
dvanajstih minutah in enem krogu uspel prebiti do četrtega 
mesta, v drugi je bil uspešnejši, saj je bil tretji, tretji pa je bil 
tudi skupno, kar je za njegov prvi nastop na tem tekmovanju 
prav gotovo zelo uspešno.
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1.5.2001
Državno prvenstvo, Stranska vas

TOMAŽ DRUGI V STRANSKI VASI
Nik in Domen šesta
Motokrosisti Fun športovega Bence MX teama so se 1. maja udeležili druge dirke državnega 
prvenstva v Stranski vasi pri Semiču, ki je potekala pod pokroviteljstvom podjetja Fuchs l.s.l. 
iz Krške vasi. V hudi vročini, prahu, na hitri in težki progi so ponovno dosegli dobre uvrstitve.
V članski kategoriji razreda 85 ccm so nastopili štirje Fanovci. Tudi tokrat je bil med njimi 
najuspešnejši Nik Rovan, ki je obakrat dobro štartal, dokler ga starejši konkurenti niso zaprli in 
se je moral iz ozadja spet boriti za boljšo uvrstitev. V prvi vožnji je bil peti, v drugi pa je po enem 
padcu, prišel do sedmega mesta. Tako je osvojil skupno šesto mesto in zbral 20 točk - enako kot 
petouvrščeni Jaro Koritnik.
Na lestvici je Nik Rovan obdržal peto mesto in je med tistimi, ki so letos prestopili v ta razred še 
vedno najbolje uvrščen. Nik ima 44 točk.
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5.5.2001
Austria junior challenge, Birkfeld, Avstrija

DENIS ZMAGAL, NIK IN NIKO DRUGA
Ta vikend so se motokrosisti Fun športovegac Bence MX teama udeležili kar 
dveh dirk, ene doma in ene v Avstriji. Tudi tokrat so se domov vrnili s pokali.
Na drugi dirki Austria Junior Challenge, ki je bila na progi v Birkfeldu, so v 
razredu juniorjev do 85 ccm nastopili trije Fanovci. Na težki in zahtevni progi je 
Nik Rovan dvakrat slabše štartal, se moral ubadati tudi s starejšimi tekmovalci, 
teh je bilo samo šest, zato so štartali skupaj, v zadnjih krogih obeh voženj pa je le 
uspel prehiteti svoje konkurente, tako da je bil v svoji kategoriji obakrat in tudi 
skupno drugi. 
Nik Rovan je s 40. novimi točkami, ki jih je dobil za drugo mesto, še vedno prvi 
na lestvici Austria Junior Challenge, na dveh dirkah – na prvi je celo zmagal - je 
zbral 81 točk, vendar si zdaj prvo mesto deli z Avstrijcem Martinom Trefferjem, 
ki ima enako število točk kot Nik.



MX kariera Nika Rovana

1 18

13.5.2001
Državno prvenstvo, Prilipe

13. MAJ ZA FANOVCE NI BIL NAJBOLJ USPEŠEN
Na tretji dirki za državno prvenstvo člani Fun športovega Bence MX teama, ki 
je potekala na motokros progi na Prilipah, niso imeli sreče in niso dosegli takih 
uvrstitev kot doslej.
Organizatorji so pred dirko članov razreda 85 kubičnih cenimetrov povsem zal-
ili progo, tako da je bila ta bolj podobna drsalnici. Na njej se je tokrat z nanovo 
pripravljenim motorjem najbolje znašel Boštjan Ocvirk, ki je obakrat dobro 
štartal in le nekaterim dopustil, da so ga prehiteli. ...Tega pa ne moremo trditi za 
ostale Bencetove motokrosiste. Denisu Dolinšku proga očitno ni ustrezala, tudi 
Niku Hrstiču, ki se sicer dobro znajde v blatu, je spolzek teren delal preglavice, 
Nik Rovan pa je v prvi vožnji na tretjem zavoju obležal v blatu in pod motorjem, 
potem le nadaljeval in lovil konkurente, dokler mu ni tri kroge pred koncem 
odpovedal še motor, tako da je ostal brez točk. V drugi vožnji se je na rezervnem 
motorju bolj izkazal, vendar ga je na spustu zbil Jaro Koritnik, tako da je padel in 
sta ga dva prehitela, kasneje še eden, na koncu pa je v cilj pripeljal osmi.
Zaradi tega je Nik na lestvici izgubil dve mesti, zdaj je z 52. točkami sedmi.



MX kariera Nika Rovana

1 19

20.5.2001
Državno prvenstvo, Mačkovci

FANOVCI TOKRAT USPEŠNEJŠI
Na četrti dirki državnega prvenstva v motokrosu, ki je bila na vzorno pripravljeni 
progi v Mačkovcih na Goričkem, so člani Fanovega Bence MX teama imeli več sreče 
kot pred tednom dni na Prilipah, še bolj uspešni pa so bili na prvi dirki poletne lige 
na Rakeku.
V najšibkejšem razredu članov do 85 ccm je bil ponovno najuspešnejši Nik Rovan, 
ki je v prvi vožnji po malce zamujenem štartu vozil polovico dirke šesti, potem pa 
ga je po večkratnih poskusih prehitel Semičan Dejan Ogulin. V drugi vožnji je bil 
na štartu odličen tretji, potem takoj prehitel še enega tekmovalca in precej časa 
vozil na drugem mestu, dokler ga niso zaradi zadržane vožnje navzdol prehiteli še 
trije konkurenti, pred četrtim pa je do cilja le uspel ohraniti svojo prednost. Skupno 
je osvojil šesto mesto, s sedmim in petim mestom pa je zbral 20 novih točk, kljub 
temu pa ga je na lestvici za točko prehitel Matjaž Grušovnik, tako da je zdaj z 72 
točkami na osmem mestu.
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26.5.2001
Evropsko prvenstvo, Lemberg

NIK PRVIČ NA EVROPSKEM PRVENSTVU
12 letni član Fun športovega Bence MX teama Nik Rovan je to soboto prvič 
v svoji štiriletni karieri nastopil na kvalifikacijah za evropsko prvenstvo raz-
reda 85 kubičnih centimetrov, ki je so bile na motokros progi v Lembergu pri 
Mestinju. Čeprav med najmlajšimi, z 12. leti namreč šele lahko nastopajo na 
teh dirkah, se je med starejšimi vrstniki – vseh je bilo 67 in so tudi štiri leta 
starejši- kar dobro znašel. Na dveh prostih treningih, ki so trajali po 40 minut, je 
namreč v svoji skupini dvakrat dosegel 14. čas in bil med med osmimi Slovenci 
na četrtem mestu. Na kvalifikacijski vožnji, ki je seveda štela za uvrstitev, pa 
so starejši vrstniki pokazali svojo telesno premoč, pa tudi dobro nabrušene in 
predelane motorje. Tako se je Nik uvrstil na 25. mesto in le za 72 sto-
tink sekunde zgrešil dvajseto mesto, ki je še vodilo na glavno dirko. Z 
rezultatom je lahko še kako zadovoljen, saj je svoj dosedanji čas na 
tej progi izboljšal kar za osem sekund, poleg tega pa imajo njegovi 
konkurenti vsi trenerje in mehanike. Niku je tokrat kot mehanik 
pomagal Andrej Janc, oče njegove klubskega tovariša Domna, ki 
vozi med podmladkom, delno pa tudi Denis Dolinšek, ki mu je 
posodil motor za rezervo.
Po kvalifikacijah je Nik malce razočaran kljub vsemu priznal, 
da bi morda še zmogel izboljšati tistih nekaj stotink, vendar 
so ga pri tem ovirali drugi vozniki, ki so si že zagotovili 
uvrstitev. Motila pa ga je tudi suha in prašna proga, ki 
ni omogočala hitrejše vožnje. Seveda sta svoje naredila 
tudi vročina in neizkušenost, saj je bil to njegov prvi 
boj s časom, tako da je lahko z nastopom v družbi 
najboljših evropskih motokrosistov upravičeno za-
dovoljen, še posebej, ker bi se s tem časom v prvi 
skupini uvrstil na dirko. Sicer pa ga prihodnjo so-
boto čaka še en nastop na evropskem prvenstvu, topkrat 
na Madžarskem v mestu Ohid, kjer je prijavljenih kar 84 moto-
krosistov iz vse Evrope.
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NIK SE JE UVRSTIL NA EVROPSKO PRVENSTVO
V prvi vožnji osvojil 23. mesto
Nik Rovan motokrosist Fun športovega Bence MX teama je v soboto na kvali-
fikacijah, ki so bile na progi v Ohidu na Madžarskem, dosegel svoj največji us-
peh doslej, saj se je uvrstil na glavno dirko za evropsko prvenstvo v razredu 
85 kubičnih centimetrov, ki je bila dan kasneje. Na prvem treningu na dolgi 
in peščeni progi je imel 22. čas, na drugem treningu je bil 17., v kvalifikaci-
jski vožnji pa je svoj čas iz prvega treninga izboljšal kar za dobrih šest sekund, 
tako da je imel 19. čas in se je uvrstil med štirideset tistih, ki so lahko nastopili 
na nedeljski dirki. To je bil njegov drugi nastop na takšnem tekmovanju, prvi 
je bil pred tednom dni v Lembergu, saj je šele letos dopolnil 12. let, tako da 
lahko sploh nastopa na tem prvenstvu. S tem je svojemu očetu in predsedniku 
Fun športa podaril najlepše darilo za njegov rojstni dan, sam sebi pa dokazal, 
da se lahko kosa s štiri leta starejšimi tekmeci iz vse Evrope, ki imajo za sabo 
tovarniške ekipe, trenerje, mehanike in še kaj.
V nedeljo je imel na prostem treningu 31. čas in z željo, da bi se uvrstil vsaj tako 
dobro se je odpravil na svoj prvi štart med štirideseterico najboljših motokro-
sistov iz Evrope. Pred dirko pa je začelo močno deževati, tako da je bila proga 
povsem razmočena in polna vode. Kljub temu, da je šel na štartno rampo med 
zadnjimi in se je moral zadovoljiti s slabšim štartnim položajem, je dobro štartal, 
potem pa prehitel še nekaj tekmovalcev, ki so imeli težave z blatom in dežjem. 
Proti koncu vožnje je z drzno vožnjo in brez padca že lovil najbolje uvrščenega 
Slovenca Matevža Irta, ki je imel težave z motorjem in je bil na dvajsetem mestu. 
Potem pa ga je v zadnjem krogu prehitel vodilni Nemec Nagl, za njim sta šla še 
dva tekmovalca in ker je mislil, da ga prehitevajo vodilni za krog, jih je spustil, 
saj so bili zaradi blata povsem neprepoznavni. Na cilju pa je sprevidel, da je 
naredil napako, saj je predse pustil dva zasledovalca, tako da se je uvrstil na 23. 
mesto. Kljub temu je bil presrečen, da je vožnjo sploh dokončal in da se je tako 
dobro uvrstil.
V drugi vožnji, ki je prav tako potekala v močnem nalivu, je moral Nik v prvem 
krogu zaradi padca več motokrosistov nekaj časa stati, da je lahko prišel mimo, 
potem pa še sam padel v veliko lužo, kjer je obležal v blatu, zalilo mu je motor, 
tako da je odstopil. V tretji vožnji je v prvem krogu na povsem razmehčani in 
zaliti progi ponovno prišlo do množičnega padca, kateremu se ni mogel izogniti. 
Ko se je potem skušal rešiti, mu je dvignilo motor in in je padel na hrbet. Pri tem 
je zlomil zadnji blatnik in njegov nosilec, zvil izpušni lonec, ki se je napolnil z 
mivko, tako da ni mogel več vžgati motorja in je moral odstopiti. Kljub temu je 
bil Nik s svojim prvim nastopom na Evropskem prvenstvu mladih upov zado-
voljen, saj ima še dovolj časa, ker bo lahko v tej kategoriji nastopal še štiri leta.

2.-3.6.2001
Evropsko prvenstvo, Ohid, Madžarska
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10.6.2001
Pokal W-est, Sela pri Lavrici

DOMEN IN NIK TRETJA NA W-ESTU
Na tretji dirki za pokal W-est, ki je bila na progi v Selah pri Lavrici nedaleč od 
Ljubljane, si je tretje mesto privozil Nik Rovan med člani, kjer je bil v prvi vožnji 
tretji, v drugi pa četrti in dolgo časa vozil pred Matjažem Grušovnikom. V ko-
likor bi namreč zdržal do konca, bi seveda drugo mesto pripadlo Niku, saj bi 
imel enako število točk kot Matjaž.
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17.6.2001
Državno prvenstvo, Škedenj

NIKU PRVI POKAL V DRŽAVNEM PRVENSTVU
Dež in blato krojila razplet
Nik Rovan, dvanajstletni motokrosist Fun športovega Bence MX teama, 
je potem, ko je letos na državnem prvenstvu prestopil med člane razreda 
85 ccm, na progi v Škednju osvojil tretje mesto in s tem svoj prvi pokal v 
tej konkurenci. Na tej progi je pred leti že zmagal, takrat je seveda vozil še 
med podmladkom in s 60 kubičnim motorjem.
Dirka je potekala v dežju in na povsem blatni in razmočeni progi. Nik je v 
prvi vožnji zadnji odpeljal s štartne rampe, saj mu je pred štartom ugasnil 
motor, potem je po prvem zavoju skoraj padel s proge, saj je bila ta zelo 
spolzka. Kljub temu je v nadaljevanju dohiteval svoje konkurente, ki so 
prav tako imeli veliko dela z blatom in dežjem in kljub dvema padcema na 
koncu četrti pripeljal v cilj. V drugi vožnji je bolje štartal, vozil brez padca 
vse do cilja in bil na koncu tretji. Tretji je bil tudi skupno, zbral je namreč 
28 točk, s katerimi se je na lestvici državnega prvenstva spet iz osmega 
prebil na šesto mesto. Skupno ima 100 točk in za drugouvrščenim zaostaje 
le 22 točk, tako da ima do konca prvenstva še možnosti, da svojo končno 
uvrstitev še izboljša, saj so pred njim še štiri dirke.
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24.6.2001
Državno prvenstvo, Janžev vrh

...Mesto za njim se je z enakim številom točk uvrstil še Nik Rovan, ki je imel na 
zadnji dirki spet veliko smolo. V prvi vožnji je vse od štarta do cilja v borbi za 
tretje mesto napadal Roka Cajzka, vendar ga ni uspel prehiteti, tako da je bil v 
cilju četrti. V drugi vožnji se je že na prvem zavoju po štartu vanj od zadaj zaletel 
Marko Krošelj, tako da je v zavoju, ki je bil spolzek od polivanja, padel, se hitro 
pobral, potem pa s predzadnjega mesta v divjem tempu lovil konkurente. Tako 
je prišel celo do četrtega mesta, potem pa mu je v predzadnjem krogu že drugič 
letos odpovedal motor, tako da je moral ves besen odstopiti. S tem je izgubil 13 
točk, s katerimi bi spet stal na zmagovalnih stopničkah, saj bi skupno osvojil 
tretje mesto. Iz rok mu je ušel tudi komplet gum Bridgestone, ki mu jih za osvo-
jitev pokala na državnem prvenstvu podarja sponzor. Nik je namreč pred časom 
podpisal sponzorsko pogodbo s podjetjem Pneumatic B&F iz Ljubljane, ki je 
uvoznik gum Bridgestone in Firestone za Slovenijo. Tako se je pridružil ekipi, ki 
jo sestavljajo: Marko Jauševec in Janez Juhant v razredu open, Samo Kurnik in 
Borut Križan v kategoriji 125 ccm ter Uroš Nastran - trenutno vodilni v razredu 
85, ki pa je na zadnji dirki prav tako imel smolo, saj se je poškodoval. Nik je v 
moštvu, ki zastopa barve Bridgestona najmlajši, izbrali pa so ga zaradi njegov 
letošnjih obetavnih rezultatov.
Kljub odstopu v drugi vožnji je Nik Rovan na lestvici državnega prvenstva še 
naprej na šestem mestu, po šestih dirkah je zbral 113 točk.
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15.7.2001
Austria junior challenge, Loibes, Avstrija

FANOVCI NIK, TOMAŽ IN DENIS – VSI TRIJE DRUGI
Motokrosisti Fun športovega Bence MX teama so ta konec tedna nastopili kar na 
treh dirkah in to spet zelo uspešno, saj so kar trije od štirih stali na zmagovalnih 
stopničkah.
Nik Rovan je bil ponovno drugi na peti dirki Austria Junior Challenge v avs-
trijskem Loibesu. V prvi vožnji je med zadnjimi odpeljal s štartne rampe, saj je 
ta padla takoj in ne šele po petih sekundah. Nato je že v prvem krogu prehitel 
konkurente, prišel do četrtega mesta, nato pa nadaljeval s prehitevanjem vse do 
prvega mesta, kjer je tudi končal to vožnjo. Slabo je štartal tudi v drugi vožnji, a 
kmalu uspel priti na drugo mesto, ker pa mu je konkurent Martin Treffer preveč 
ušel, ga kljub njegovemu padcu v zadnjem krogu, ni uspel prehiteti. Tako sta oba 
zbrala enako število točk, Nik se je seveda moral zadovoljiti s skupnim drugim 
mestom in s tem, da je edini v njegovi kategoriji skakal čez več kot deset metrov vi-
soko mizo. Na lestvici je po petih dirkah, od katerih se je Nik udeležil le treh, zdaj 
na tretjem mestu, zbral je 126 točk in za drugouvrščenim zaostaja le za tri točke.
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22.7.2001
Pokal McDonald's, Fresach, Avstrija

FANOVCI SPET POBIRALI POKALE
Kar pet motokrosistov Fun športovega Bence 
MX teama je ta konec tedna nastopilo na tretji 
dirki za pokal McDonald's, ki je bila v moto cen-
tru v avstrijskem Fresachu. In to nadvse uspešno, 
saj so se vsi vrnili domov s pokali, ki jih organiza-
tor podeljuje prvi petorici.
Nik Rovan lanskoletni zmagovalec tega poka-
la, se je potem, ko je na prvi dirki med juniorji 
premočno zmagal, tokrat odločil, da se preizkusi 
s starejšimi tekmovalci razreda 85 ccm. V prvi 
vožnji je bil kljub slabšemu štartu peti, zato pa 
je imel več sreče v dugi vožnji, saj je po padcu 
in odstopu dveh močnejših konkurentov osvo-
jil tretje mesto, za vodilnima Avstrijcema pa je 
tokrat le malo zaostal. Nik je tako skupno osvojil 
pokal za tretje mesto. V tej kategoriji, kjer je nas-
topilo 17 voznikov, je zelo uspešno nastopil tudi 
njegov klubski konkurent Niko Hrstič.
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19.8.2001
Austria junior challenge, Lemberg

NIK IN BOŠTJAN ZMAGALA
Na šesti dirki za Austria Junior Challenge, ki je bila tokrat 
prvič v Sloveniji in sicer na motokros progi v Lembergu, je 
Nik Rovan član Fun športovega Bence MX teama zmagal 
v kategoriji mlajših voznikov s 85 kubičnimi motorji. Tako 
je letos že drugič premagal svojega večnega tekmeca Mar-
tina Trefferja in to v obeh vožnjah. V prvi je slabo štartal, 
bil na prvem zavoju šele deseti, nato pa se je iz kroga v 
krog prebijal naprej vse do vodilnega Trefferja, ki ga je 
prehitel štiri kroge pred koncem, ubranil njegov napad in 
si do konca pridobil kar precejšnjo prednost, saj je Martin 
naredil nekaj napak in je zato zaostal. V drugi vožnji je 
po ponovljenem štartu z njim opravil že na prvem zavoju, 
nato takoj povedel in vodil v neznosni vročini ter na slabo 
pripravljeni progi vse do konca, medtem ko mu je Treffer 
vseskozi sledil, pred koncem pa je padel in spet zaostal za 
Nikom.
...Nik Rovan pa se je iz tretjega mesta ponovno zavihtel 
na drugo, skupno ima 176 točk in ima velike možnosti, da 
obdrži to uvrstitev v Austria Junior Challenge-u, saj sta do 
konca le še dve dirki.
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2.9.2001
Državno prvenstvo, Šentvid pri Stični

TOMAŽ ŽE DRUGI V DRŽAVI
Tomaž Salobir zdaj že 12 letni motokrosist Fun športovega Bence MX teama 
je dirko pred koncem državnega prvenstva že osvojil drugo mesto v katego-
riji podmladka drugega razreda s 85 kubičnimi motorji. Na predzadnji dirki 
v Dolini pod Kalom, ki jo je organiziral AMD iz Šentvida pri Stični resda ni 
ponovil uspeha s predhodne dirke v Lembergu, ko je zmagal, saj je skupno osvo-
jil nehvaležno četrto mesto z enakim številom točk – 18 kot tretjeuvrščeni Luka 
Polajžer.
Rumeni Fanovci, ki nastopajo v članski konkurenci s 85 kubičnimi motorji, pa 
se tokrat niso najbolje izkazali. V prvi vožnji so se Nik Rovan, Niko Hrstič in 
Boštjan Ocvirk borili kar med sabo. Na suhi progi je bil najuspešnejši Nik, ki 
je bil deveti, Niko je bil deseti, Boštjan pa enajsti. V drugi vožnji, ki je potekala 
v dežju in na povsem razmočeni in spolzki progi se je po povsem neuspelem 
štartu najslabše uvrstil Nik, bil je enajsti, Niko, ki je štartal drugi je bil šesti, 
najbolje pa se je v blatu znašel Boštjan, ki je bil peti. Skupno je bil Boštjan osmi, 
Niko deveti, Nik pa deseti. Na lestvici je Nik Rovan zdrsnil še za mesto navzdol, 
zdaj je osmi s 136. točkami.
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16.9.2001
Pokal Dunlop, Brnik

NIK SEDMI NA POKALU DUNLOP
AMD Sitar Dunlop Racing iz Kamnika je na novi 1300 metrov dolgi motok-
ros progi v neposredni bližini brniškega letališča pripravilo prvo dirko za Pokal 
Dunlop Slovenije. Mraz in dež sta sicer razredčila vrste prijavljenih, onemogočila 
pa sta tudi, da bi lahko tri tisoč gledalcev videlo dve vožnji v vsaki kategoriji.
Na mednarodni dirki, na kateri so nastopili motokrosisti iz sosednje Hrvaške, 
Avstrije, Češke in Nemčije, so nastopili tudi trije člani Fun športovega Bence 
MX Teama. Med njimi je bil v blatu in močnem nalivu ponovno najboljši Nik 
Rovan, ki je spet slabše štartal, potem pa se je iz zavoja v zavoj brez očal in z 
veliko požrtvovalnostjo le prebijal naprej, prišel do sedmega mesta in ga kljub 
napadom Semičana Dejana Ogulina in Roka Bekanoviča uspel do konca vožnje 
obdržati.
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19.9.2001
Državno prvenstvo, Orehova vas

KONČANO DRŽAVNO PRVENSTVO
Nik sedmi, Boštjan osmi
Z deveto dirko, ki jo je kar sredi tedna na progi v Radizlu pripravilo AMD 
Orehova vas, se je končalo letošnje državno prvenstvo v motokrosu. Za štiri 
člane Fun športovega Bence MX teama skoraj po pričakovanjih, če izvzamemo 
poškodbe in odstope zaradi odpovedi motorjev, ki so jih spremljali skozi sezono.
Klubski obračun na zadnji dirki, kdo bo boljši na državnem prvenstvu, je tokrat 
dobil Nik Rovan, ki je v prvi vožnji spet slabo štartal, potem pa predse pustil 
še Semičana Dejana Ogulina, tako da je bil na koncu osmi. V drugo mu je 
štart uspel – bil je tretji, potem pa je skoraj zapeljal s proge, tako da ga je nekaj 
konkurentov prehitelo in se je spet moral prebijati naprej, ob tem pa zadržati na-
pade zasledovalcev. To mu je uspelo, tako da je bil v cilju peti in je skupno osvojil 
šesto mesto z enakim številom točk kot Brežičan Marko Krošelj.
Boštjan Ocvirk je v prvi vožnji zelo dobro štartal, vozil nekaj časa celo v ospred-
ju, potem pa na strmini padel, tako da je moral po hribu navzgor, da je pobral 
motor, zato je izgubil precej mest, kljub temu pa je napadal svojega klubskega 
konkurenta Nika, vendar mu kljub temu, da je edini skakal čez trojni skok, to 
ni uspelo in je bil v cilju deveti. V drugi vožnji je slabše štartal, prehitel dva 
konkurenta, nato pa napadal še Nika, vendar je spet naredil več manjših napak, 
tako da je bil na koncu šesti, skupno pa je osvojil deveto mesto.
V skupnem seštevku je Nik Rovan osvojil sedmo mesto in 155 točk, v dveh 
vožnjah je moral odstopiti zaradi okvare motorja, enkrat pa zaradi padca in 
bolečin, tako da ni bil še boljši. 
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22.9.2001
Svetovno prvenstvo, Mail, Avstrija
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23.9.2001
Austria junior challenge, DechantsKiRchEn, Avstrija

5.8.2001
Državno prvenstvo, Lemberg

NIK SPET ZMAGAL V AVSTRIJI
Na zadnji dirki za pokal Austria Junior 
Challenge, ki je bila v dežju in blatu na 
progi v Dechantskirchen-u, je Nik Rovan, 
član Fun športovega Bence MX teama 
ponovno zmagal, letos že tretjič, na dveh 
dirkah pa je bil drugi. V obeh vožnjah je 
slabo štartal, saj so združili obe kategoriji 
85 ccm, tako da je moral prehitevati svoje 
konkurente, kot tiste iz kategorije starejših. 
V prvi vožnji je tako že prišel na drugo mes-
to, za prehitevanje prvouvrščenega Slovaka 
Tomasa Šimka, pa mu je zmanjkalo časa. V 
drugi vožnji je hitreje opravil s konkurenti, 
potem pa je predrl zadnjo gumo, vendar 
je k sreči vodilni Florian Kremser padel, 
tako da je lahko povedel, vse do cilja pa ga 
je napadal Šimko, vendar ga kljub predrti 
zračnici ni uspel prehiteti. Oba sta zbrala 
enako število točk, vendar je Nik postal 
zmagovalec, saj je bil boljši v finalni vožnji.
Nik Rovan je skupno osvojil odlično dru-
go mesto v pokalu Austria Junior Chal-
lenge, kljub temu da dveh dirk ni odpeljal, 
je za zmagovalcem Martinom Trefferjem 
zaostal le za 30 točk. Zbral pa je 221 točk.

...Njegov klubski konkurent Niko Hrstič je bil v prvi vožnji deveti, v drugi pa enajsti, skupno je 
zbral 12 točk in osvojil enajsto mesto. Mesto za njim se je uvrstil še en Fanovec Nik Rovan, ki je v 
prvi vožnji po slabšem štartu iz desetega mesta napredoval že do četrtega, potem pa se je na enem 
zavoju zapletel, tako da so njegovi zasledovalci šli mimo, ko je speljeval, pa se je vanj od zadaj zale-
tel še klubski tovariš Boštjan Ocvirk in ga podrl. Nik je kasneje sicer nadaljeval, vendar je zaradi 
bolečin in pekočih oči, saj je vozil brez očal, pred koncem odstopil. V drugi vožnji je štartal še 
slabše, tako da se je spet moral prebijati v ospredje in je potem v cilj pripeljal peti.
Na lestvici državnega prvenstva je Nik spet padel za mesto, zdaj je sedmi.
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30.9.2001
Pokal W-est, Osek

NIK ROVAN ČETRTI
Na šesti dirki za pokal W-est, ki jo je organiziral Klub 
Motosport Team iz Škofljice na zelo dobro pripravljeni 
progi v Oseku v Slovenskih Goricah, je član Fun športovega 
Bence MX teama Niko Hrstič v razredu članov z licencami s 
85 kubičnimi motorji osvojil tretje mesto. 
...Z enakim številom točk – 28, se je na nehvaležno četrto mesto 
tega razreda uvrstil še en Fanovec Nik Rovan. Ta je v prvi vožnji 
ponovno slabše štartal, potem pa se je prebil do tretjega mesta, kjer 
ga je napadal in malu pred koncem tudi prehitel njegov klubski rival 
Boštjan Ocvirk, tako da je prvo vožnjo končal na četrtem mestu. V 
drugo je tudi Nik zelo dobro štartal, bil je drugi, potem napadel vodil-
nega Hrstiča, vendar je padel, tako da ga je prehitel še Cajzek, kasneje 
še Nastran, po padcu Cajzka pa je je na koncu osvojil tretje mesto.
Boštjan Ocvirk, je v prvi vožnji dobro štartal, bil je tretji, vendar ga je kasneje 
Nik prehitel, nekaj krogov zatem, pa še on njega, tako da je na koncu osvojil 
tretje mesto.
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7.10.2001
Pokal SLO-CRO, Stranska vas 

NIK ROVAN ČETRTI V STRANSKI VASI
V Stranski vasi pri Semiču so pripravili prvo od štirih dirk za pokal Slovenije in Hrvaške 
v motokrosu, ob njej pa tudi pozivno dirko veteranov, na kateri je zelo uspešno nas-
topil Iztok Bence član Fun športovega Bence MX teama, kateremu je glavni sponzor. 
Na dirki za pokal Slovenije in Hrvaške so v razredu 85 uspešno nastopili tudi štirje 
Bencetovi motokrosisti. Najboljši med njimi je bil Krčan Nik Rovan, kateremu spet 
ni uspelo dobro štartati. Tako je bil v prvi vožnji po štartu šele deseti, se potem prebil 
do petega mesta, vendar se vodilnim ni uspel več približati. V drugi vožnji je hitreje 
opravil s slabšimi tekmovalci, se uspešno ubranil napadov Marka Krošlja, tako da je v 
cilj pripeljal četrti. Tako je osvojil nehvaležno četrto mesto z enakim številom točk kot 
Krošelj, ki je bil skupno peti.
Tudi njegov klubski konkurent Boštjan Ocvirk v Stranski vasi ni najbolje štartal. V prvi 
vožnji je sicer skušal dohiteti Nika, vendar mu je ta ušel, tako da je bil na koncu šesti.
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14.10.2001
Pokal SLO-CRO, Savski Marof, Hrvaška

NIK DRUGI V SAVSKEM MAROFU
Na drugi dirki za pokal Slovenije in Hrvaške v motokrosu, ki je bila v Savskem 
Marofu v sosednji Hrvaški, je Nik Rovan član Fun športovega Bence MX teama 
osvojil drugo mesto. V prvi vožnji na hitri progi, polni vzponov in spustov, je 
kljub večji teži in slabše pripravljenemu motorju, dobro štartal, se po prvem 
spustu prebil na tretje mesto, potem pa je tri kroge napadal drugouvrščenega 
Hrvata Lovakoviča. In ko ga je pri najdaljšem spustu že prehitel, ga je pred zavo-
jem vrglo z motorja, tako da je z glavo udaril ob tla, precej časa porabil za pono-
ven vžig, medtem pa ga je prehitel njegov konkurent iz AMD Brežice Marko 
Krošelj. Potem je Nik, kljub bolečinam v glavi, le nadaljeval in prišel v cilj četrti. 
V drugi vožnji so mu skoraj vsi konkurenti na štartu pobegnili, bil je šele de-
seti, potem pa je po prvem krogu le prišel na četrto mesto. V tej vožnji je padel 
Krošelj, tako da je šel Nik mimo, nato pa je kmalu obračunal še z Lovakovičem 
in kljub malce zadržani vožnji prišel v cilj drugi. Krošelj je v zadnjem krogu 
prehitel Lovakoviča, tako da so vsi trije imeli enako število točk: Nik je osvojil 
drugo, Krošelj tretje, Lovakovič pa četrto mesto, zmagal pa je domačin Karlo 
Golub. Nik Rovan je zdaj na lestvici pokala Slovenija - Hrvaška na drugem mes-
tu in ima 54 točk.
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21.10.2001
Pokal SLO-CRO, Prilipe

Ob tretji dirki slovensko hrvaškega pokala v motokrosu je AMD Brežice pri-
pravilo tudi pozivno dirko veteranov, na kateri je prijetno presenetil Iztok Bence 
iz krškega Fun športa.
Čeprav so organizatorji napovedovali, da bo na tretji dirki Pokala Slovenija 
– Hrvaška prišlo do dvoboja med domačinom Markom Krošljem in Nikom 
Rovanov iz Fun športovega Bence MX teama, ki sta imela po dveh dirkah enako 
število točk v skupnem točkovanju in sta si delila drugo mesto, se to ni zgodilo. 
Nik je namreč v prvem krogu prve vožnje predrl prvo gumo, tako da je dvakrat 
padel, kljub temu odpeljal do konca in bil v cilju še vedno sedmi. V drugi vožnji 
je zelo dobro speljal s štartne zapornice, potem pa je naredil napako, narobe je 
namreč prestavil, tako da so mu konkurenti pred prvim zavojem spet ušli. V 
prvem krogu se je prebil do šestega mesta, nato pa je vseskozi napadal klubskega 
konkurenta Boštjana Ocvirka, vendar ga ni uspel premagati, tako da je ostal na 
šestem mestu. Skupno je bil tako šele sedmi, tako da je na lestvici zdaj na tretjem 
mestu, za Krošljem pa zaostaja devet točk.



MX kariera Nika Rovana

137

28.10.2001
Pokal SLO-CRO, Jastrebarsko, Hrvaška

NIK ROVAN TRETJI V POKALU SLO-CRO
Končano pokalno prvenstvo dveh držav
S četrto dirko, ki so jo izpeljali na hitri in zelo zahtevni progi Mladina pri Jastrebarskem, se je končalo prvo pokalno prven-
stvo Slovenije in Hrvaške. Na njem so v razredu 85 ccm uspešno nastopili tudi štirje člani Fun športovega Bence MX teama.
Najboljši med njimi je bil Nik Rovan, ki je na tretji dirki na Prilipah zaradi predrte zračnice v skupnem seštevku z drugega 
zdrsnil na tretje mesto, na zadnji dirki pa se je moral za to uvrstitev še močno potruditi. Čeprav v prvi vožnji ni izpolnil 
svojih pričakovanj, zaradi strmine in večje teže je spet slabše štartal, potem pa vse do konca lovil petouvrščenega Marka 
Krošlja iz AMD Brežice, ki ga ni uspel prehiteti in je bil v cilju šesti. Tudi v drugo mu štart ni najbolje uspel, potem pa je 
odločno napadel Krošlja, kasneje pa še Hrvata Lovakoviča, se ubranil njegovih napadov po klancu navzgor, kjer je bil ta 
precej hitrejši in v cilj prišel tik pred njim. S četrtim mestom in zasluženimi 13. točkami je sicer na dirki osvojil le peto 
mesto, je pa za las ušel zasledovalcem in v skupnem seštevku pokala Slovenija-Hrvaška osvojil tretje mesto. Zbral je 96 točk, 
za drugouvrščenim Krošljem je zaostal za sedem točk, pred tretje in četrto uvrščenim Irtom in Cajzkom pa je imel le dve 
točki prednosti. V kolikor bi bil v zadnji vožnji za mesto slabši bi imeli kar štirje tekmovalci 94 točk, med njimi tudi Nik, 
ki bi bil na koncu šele šesti.
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3.11.2001
Mini supercross, Arto

MINI SUPERCROSS ARTO 2001
Zmagali: Salobir, Rovan, Kraševec in Jazbar
Člani Fun športovega Bence MX teama so že šesto 
leto zapored ob zaključku sezone na svoji progi na 
Artu pripravili srečanje mladih in starejših motok-
rosistov. Tega se je udeležilo precejšnje število ljubi-
teljev motokrosa, 42 udeležencev pa se je med sabo 
pomerilo tudi na progi, tako da so na svoj račun 
prišli tudi obiskovalci, ki so lahko uživali v zan-
imivih vožnjah.
Tudi med starejšimi vrstniki s 85 kubičnimi motorji 
je s sposojenim Kawasakijem zmagal domačin Nik 
Rovan, ki je bil suvereno prvi v obeh vožnjah. 
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10.11.2001
Klubsko prvenstvo, Arto

KLUBSKO PRVENSTVO FUN ŠPORTA
Fanovci še ne počivajo
Kljub snegu in mrazu ter blatni progi so člani Fun 
športovega Bence MX teama ob uspešno zaključeni sezo-
ni pripravili še klubsko prvenstvo na svoji progi na Artu. 
Na njem so nastopili vsi, ki so letos tekmovali bodisi v 
kategoriji podmladka, med člani, amaterji ali veterani, 
le nekateri med njimi pa se zaradi slabega vremena in 
razmočene proge niso podali na štart.
Ostali so odpeljali kar tri vožnje, od katerih sta za skupni 
rezultat šteli le dve najboljši, v primeru enakega števila 
točk dveh tekmovalcev, pa je odločala še neupoštevana 
vožnja. Tako je bil končni klubski zmagovalec Nik Rovan, 
ki je dvakrat zmagal, v tretji vožnji je bil diskvalificiran, 
zbral pa je 40 točk. 
Ob uspešnem zaključku sezone pa so se na vse bolj kot 
prijazno progo podali tudi zvesti spremljevalci Bence-
tovih motokrosistov. Tokrat se jih je ojunačilo le pet, 
odpeljali pa so le tri kroge. Suvereno je zmagal Drago 
Dolinšek, drugi je bil Tone Žvan, tretji Milan Baša, četrti 
Peter Jazbinšek in peti Goran Rovan sicer predsednik 
Fanovcev.
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december 2001
Zaključek SEZONe

MED NAJBOLJŠIMI MOTOKROSISTI TUDI FUNOVCI
Najuspešnejši - Tomaž Salobir, Nik Rovan in Niko Hrstič
V zadnjih dneh leta 2001 je Avto moto zveza Slovenije podelila priznan-
ja najboljšim motociklistom. Med njimi sta bila tudi dva motokrosista Fun 
športovega Bence MX Teama.
Tomaž Salobir je dobil priznanje za osvojeno drugo mesto v državnem prvenstvu 
podmladka drugega razreda, v katerem nastopajo motokrosisti s 85 kubičnimi 
motorji stari od deset do dvanajst let. Tomaž je zbral 125 točk, na dirki v Lem-
bergu je celo zmagal, dvakrat je bil drugi, enkrat tretji in dvakrat četrti. Za zma-
govalcem Jernejem Irtom je zaostal za 45 točk, pred tretjeuvrščenim Matjažem 
Vidmarjem pa je imel kar 33 točk prednosti.
Nik Rovan pa je prejel priznanje za osvojitev drugega mesta v Slovenskem poka-
lu v 85 kubičnem razredu. Na štirih dirkah je zbral 96 točk, za prvakom Markom 
Krošljem iz AMD Brežice je zaostal za sedem točk, pred tretjeuvrščenim 
Matevžom Irtom pa je imel le dve točki prednosti. V skupnem seštevku s 
hrvaškimi vozniki je bil Nik tretji, zmagal pa je Hrvat Karlo Golub.
Na tradicionalnem srečanju ob zaključku sezone, tokrat so ga pripravili v gos-
tilni Ulčnik – Majcen v Tržišču, pa so Fanovci podelili tudi tri priznanja svojim 
najboljšim voznikom v letu 2001. Med njimi je bil poleg obeh zgoraj omenjenih 
še Niko Hrstič, ki je postal zmagovalec v pokalu W-est razreda 85 ccm, kjer je 
premočno zmagal in zbral 176 točk in tako drugouvrščenega Uroša Nastrana 
prehitel kar za 56 točk. Na treh dirkah je bil drugi, dvakrat je osvojil tretje, enk-
rat pa osmo mesto.
Tomaž Salobir je uspešno nastopal tudi na dirkah za pokal McDonald's v Avstriji 
in na Austria Junior Challenge ter na ligaških tekmovanjih, saj je bil tretji na 
spomladanski in poletni ligi na Rakeku in na poletni ligi na Planini nad Horju-
lom.
Nik Rovan je bil uspešen tudi na Austria Junior Challenge, kjer je skupno osvojil 
drugo mesto, na državnem prvenstvu je bil med člani sedmi, na dirki Alpe Adria 
v Italiji tretji, uvrstil pa se je tudi na dirko Evropskega prvenstva mladih upov 
na Madžarskem.
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2002
SEZONA 2002 MANJ USPEŠNA ZA FANOVCE 
Pestile so jih poškodbe in finančni problemi
Motokrosisti Fun športa, ki že tretje leto tekmujejo pod pokroviteljstvom sa-
mostojnega podjetnika Iztoka Benceta iz Boštanja oziroma njegovega podjetja 
NGB, z letošnjo sezono – njihovo že šesto po vrsti – ne morejo biti ravno za-
dovoljni. S tekmovanji sta že pred sezono prenehala dva njihova tekmovalca – 
Niko Hrstič in Denis Dolinšek, medtem ko je Boštjan Ocvirk tekmoval zgolj na 
pokalnem tekmovanju, pa še to ne v celoti. Tako so rumene klubske barve na 
državnem prvenstvu zastopali štirje tekmovalci, trije – Nik Rovan, Domen Janc 
in Tomaž Salobir v razredu članov do 85 ccm in Blaž Germšek, ki se je po treh 
letih ponovno vrnil med Fanovce, v kategoriji 125 kubičnih centimetrov. Med-
tem ko sta Salobir in Janc, ki je sredi sezone prenehal tekmovati, šele prestopila 
v višji razred, je Rovanu kljub zlomu roke, ki ga je imel v aprilu, že kazalo, da bo 
osvojil tretje mesto v najšibkejšem članskem razredu, potem pa se je na dirki v 
Lembergu hudo poškodoval in z dobrim rezultatom ni bilo nič. Na državnem 

prvenstvu se je Fun šport Bence MX team tako med enaindvajsetimi ekipami 
uvrstil na štirinajsto mesto, kar je enako kot leto poprej, dva njegova najboljša 
predstavnika v vsakem razredu pa sta skupaj zbrala 183 točk. 

Nik Rovan huje poškodovan in tretji v pokalu AA 
Nik Rovan je letos iz Kawasakija presedlal na Yamaho. Sezono v državnem pr-
venstvu je začel zelo dobro, saj je na petih dirkah pobiral pokale, trikrat je bil 
tretji, dvakrat drugi. Na dveh dirkah zaradi zloma roke ni nastopil, nato pa se 
je konec avgusta hudo poškodoval, tako da še danes nosi zunanji fiksator za 
levo roko, medtem ko je mavec na nogi že odstranil. Tako ni nastopil na zadn-
jih dirkah in namesto na skoraj že osvojenem tretjem mestu sezono končal kot 
osmi. Bil pa je uspešen na treh dirkah za evropsko prvenstvo, 
saj se je na vseh kvalificiral na glavno dirko, kjer pa točk ni 
uspel dobiti. Poskusil se je tudi na kvalifikacijah za svetovno 
prvenstvo, kjer mu je nastop v finalni dirki ušel le za nekaj 
desetink sekunde. Sicer pa je v pokalu Alpe Adria osvojil 
tretje mesto, tako kot leto poprej, na superkros dirkah 
tega pokala pa je bil skupno četrti. Ker ni nastopil na 
vseh dirkah je bil četrti tudi v Pokalu Slovenskih Gor-
ic, na pokalu Motomat, kjer je odpeljal le eno dirko 
pa je osvojil petnajsto mesto. 

Alpe Adria superkros 2002 Jaska Ključ Ronchi
uv.voznik država skupaj 27.7. 28.7. 3.8.

1CAJZEK ROK Slovenija 57 20 17 20 20 20 *20
2TRŽAN DAMJAN Slovenija 39 13 11 15 15 *9 17
3GOLUB KARLO Hrvaška 37 17 20
4ROVAN NIK Slovenija 33 10 10 13 11 15 0
5RUTTER BENJAMIN Avstrija 28 7 15 6 10 *5 8
6SVETNIK ALEXANDER Avstrija 26 11 7 8 8 13 *3
7LOVAKOVIĆ MIRKO Hrvaška 24 15 9
8KALLINGER PATRICK Avstrija 21 8 13
9IRT MATEVŽ Slovenija 17 17 17 17 *15

10TADIČ KRISTIJAN Slovenija 17 9 8
11JAROŠ MATEJ Hrvaška 12 6 6
12BATTIG ALLESSANDRO Italija 11 11 13 0 11
13REGINATO ROBERTO Italija 10 10 7 8 13
14SALOBIR TOMAŽ Slovenija 10 5 5 0 0 3 0
15IRT JERNEJ Slovenija 9 9 *6 11 10
16PANZANI AGOSTINO Italija 7 7 *4 10 9
17TREFFER MARTIN Avstrija 6 4 0 2 9 0 0
18SKENDROVIČ MARKO Hrvaška 6 3 3
19COPPOLA LUCA Italija 5 5 *5 7 7
20BAURGARTNER RENE Avstrija 5 1 4
21CICCIARELLA LUCA Italija 4 4 *2 6 5
22CARRARO MARCO Italija 3 3 3 *2 6
23DUPELJ FILIP Hrvaška 2 2
24JANC DOMEN Slovenija 1 1 *1 4 4
25VRČON MARKO Slovenija 0
26PICCINATO ALLESSIO Italija 0 0 0 0 2
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Evropsko prvenstvo -  85 ccm 
27. mesto Hungaroring - 1. vožnja
24. mesto Hungaroring - 2. vožnja
20. mesto Hungaroring - 3. vožnja
25. mesto Ponte de Sor - kvalifikacije
18. mesto Culitzsch - 2. vožnja
23. mesto Culitzsch - 3. vožnja

Svetovno prvenstvo Moggers (A)
19. mesto kvalifikacije grupa B 
15. mesto kvalifikacijska dirka

Pokal Motomat -  85 ccm
3. mesto Stranska vas (7.4.)

Pozivne dirke 
6. mesto Pokal Dunlop (14.7)

Končne uvrstitve v letu 2002
3. mesto Pokal Alpe Adria - 85 ccm (50 točk)
4. mesto Pokal Alpe Adria SX- 85 ccm (33 točk)
4. mesto Pokal Slovenskih Goric 85 ccm (57 točk)
8. mesto Državno prvenstvo 85 ccm (161 točk)
15. mesto Pokal Motomat 85 ccm (26 točk)

Uvrstitve na posameznih dirkah 2002
Državno prvenstvo -  85 ccm 
5. mesto Janžev vrh (16.6.)
2. mesto Škedenj (26.5.)
2. mesto Mačkovci (12.5.)
3. mesto Stranska vas (1.5.)
3. mesto Prilipe (14.4.)
3. mesto Osek (17.3.)

Pokal Slovenskih Goric - 85 ccm
5. mesto Osek (24.3.)
1. mesto Osek (3.3.)

Alpe Adria -  85 ccm
6. mesto Lemberg (25.8.)
4. mesto Ronchi (3.8)
6. mesto Ključ Brdovečki (28.7.)
6. mesto Jastrebarsko (27.7.)
3. mesto Arco (9.6.)
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3.3.2002
Pokal Slovenskih Goric, Osek 

Nik Rovan zmagal. Iztok Bence drugi
Nik Rovan motokrosist Fun športovega Bence MX teama je 
zmagal na prvi dirki za pokal Slovenskih Goric v članski kat-
egoriji razreda 85 ccm na motokros progi v Oseku. V prvi vožnji 
je suvereno zmagal, po padcu v drugi pa se je moral zadovoljiti 
s tretjim mestom, kljub temu pa je skupno osvojil prvo mesto. 
Na uvodni dirki z mednarodno udeležbo Avstrijcev in Hrvatov 
za pokal Slovenskih Goric, ki jo je na motokros progi v Oseku 
pripravilo AMD Lenart, se je na razmočeni in blatni progi v kat-
egoriji članov s 85 kubičnimi motorji najbolje izkazal Nik Rovan, 
ki je pred tednom dni dopolnil 13 let. V prvi vožnji je povedel že 
kmalu po štartu, vodil vso vožnjo in suvereno zmagal. V svojem 
drugem nastopu se je po neuspelem štartu že prebil do drugega 
mesta, potem pa je padel, tako da je v cilj pripeljal tretji. Pri tem 
pa je imel kar nekaj sreče, saj mu je na koncu zaradi obilice blata 
skoraj odpovedal motor. Kljub temu je postal končni zmagova-
lec prve izmed treh dirk Pokala Slovenskih Goric. 
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17.3.2002
Državno prvenstvo, Osek

NIK TRETJI NA DRŽAVNEM PRVENSTVU
Nik Rovan motokrosist krškega Fun športa je osvojil tretje 
mesto v razredu članov 85 ccm na prvi dirki državnega pr-
venstva v Oseku, kjer je pred štirinajstimi dnevi na Pokalu 
Slovenskih Goric celo zmagal. Tokrat je prvič vozil na novi 
Yamahi, v opremi Ufo, tudi tokrat pa z gumami Bridgestone. 
Potem, ko je Nik Rovan, motokrosist Fun športovega Bence 
MX teama pred štirinajstimi dnevi zmagal na prvi od treh 
dirk za pokal Slovenskih Goric na motokros progi v Oseku 
pri Lenartu, je bil spet uspešen na isti progi, tokrat na prvi 
dirki državnega prvenstva, na kateri je prvič nastopil z novo 
85 kubično Yamaho in v opremi Ufo, ki mu jo je podarilo 
podjetje Star iz Ljubljane. V prvi vožnji je že v prvem krogu 
povedel in v silovitem tempu nadaljeval, uspešno kljuboval 
napadam Matevža Irta, potem pa dva kroga pred iztekom 
regularnega časa naredil napako in dirko končal na drugem 
mestu. V drugi vožnji se je po manj uspešnem štartu že prebil 
do drugega mesta, nato ga je prehitel Rok Cajzek, katerega 
je skušal večkrat prehiteti, pri enem od poskusov pa je Nik 
padel, tako da je v cilj pripeljal tretji. Tako je bil Cajzek drugi, 
Nik pa z enakim številom točk tretji.
Po dirki je bil kljub temu zadovoljen, pohvalil je Yamaho, 
s katero se je ob svoji večji teži lahko spopadel s precej 
lažjimi konkurenti, k uspehu pa je po njegovem botrov-
ala tudi pravilna izbira gum Bridgestone, katere si je tudi 
priboril z uvrstitvijo na stopničke od uvoznika podjetja 
Pneumatic B & F iz Ljubljane.
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24.3.2002
Pokal Slovenskih Goric, Osek 

NIK IN TOMAŽ S TEŽAVAMI S KRMILI MOTORJEV
Z manj sreče pa je v Oseku tokrat nastopil zmagovalec prve dirke Nik 
Rovan, ki je imel v obeh vožnjah velike težave s krmilom svoje 85 kubične 
Yamahe, to se je odvilo. V prvi vožnji je kljub temu osvojil tretje mes-
to, v drugi pa se je dvakrat ustavil, da bi krmilo popravil, tako da so ga 
konkurenti prehiteli in se je na koncu moral zadovoljiti s skupnim petim 
mestom. Na lestvici Pokala Slovenskih Goric je Nik zdaj zdrsnil s prvega 
na tretje mesto, za drugouvrščenim zaostaja za pet, za prvouvrščenim pa 
13 točk. 
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7.4.2002
Pokal Motomat, Stranska vas

NIK KLJUB BOLEČINAM TRETJI
Fun športov motokrosist Nik Rovan je na drugi dirki 
za pokal »Motomat« v Stranski vasi pri Semiču osvojil 
tretje mesto. V obeh vožnjah je bil četrti, saj je nastopil 
poškodovan, ker je pred tednom dni na treningu padel 
in si je poškodoval mišice na desni roki. Kljub bolečinam 
je uspel v obeh vožnjah osvojiti četrto mesto, se ubran-
iti napadalcem in tako zasluženo stopil na zmagovalne 
stopničke s pokalom za tretje mesto.
Na drugi dirki za pokal Motomat, ki je bila v nedeljo 
v Stranski vasi pri Semiču, je nastopilo kar šest motok-
rosistov Fun športovega Bence MX teama. Tokrat je bil 
med njimi spet najuspešnejši Nik Rovan, ki je nastopil 
kljub bolečinam v roki, te ga spremljajo že teden dni, 
od padca na treningu, zaradi česar ni nastopil na zad-
nji dirki v Oseku. V obeh vožnjah Nik seveda ni mogel 
polno izkoristiti svoje 85 kubične Yamahe, zato je slabše 
štartal, se potem le prebil naprej, se ubranil napadov 
Kristijana Tadiča in bil v cilju kljub vsemu četrti. Tako je 
skupno osvojil 26 točk in zasluženo stal na zmagovalnih 
stopničkah s pokalom za tretje mesto.
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14.4.2002
Državno prvenstvo, Prilipe

NIK TRETJI NA DIRKI IN DRUGI NA LESTVICI
Kljub temu, da je Nik Rovan, motokrosist Fun 
športovega Bence MX teama na drugi dirki 
državnega prvenstva, ki je potekala na progi v 
Prilipah pri Brežicah, veljal za favorita, se pred 
domačim občinstvom ni pokazal v pravi luči. Kljub 
temu je skupno osvojil tretje mesto v razredu 85 
ccm, na lestvici državnega prvenstva pa je zdaj 
drugi.
V prvi vožnji se je Nik Rovan takoj po štartu zapletel 
s konkurentom, grdo padel, zvil krmilo svoje Yama-
he, kljub temu nadaljeval z vožnjo, vendar zaradi 

boleče rame dlje kot do devetega mesta ni uspel priti. Zato pa je bil uspešnejši v 
drugi vožnji, kjer je bil po dobrem štartu drugi, kasneje tretji, na koncu pa je v cilj 
pripeljal drugi. Tako je zbral 24 točk, enako kot še dva konkurenta in osvojil pokal 
za tretje mesto.
Nik je na lestvici državnega prvenstva po dveh dirkah, tudi na prvi v Oseku je bil 
tretji, zdaj na drugem mestu. Za prvouvrščenim Rokom Cajzkom, s katerim se je 
v drugi vožnji boril za boljšo uvrstitev in ga tudi premagal, pa zaostaja za 11 točk.
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1.5.2002
Državno prvenstvo, Stranska vas

KLJUB POŠKODBI NIK TRETJI
Na dirki v Stranski vasi so tokrat nastopili štirje motokrosisti Fun športovega Bence 
MX teama. Med njimi je bil ponovno tudi Nik Rovan, ki je po poškodbi in zdravs-
tvenih težavah spet sedel na svojo tokrat malce predelano 85 kubično Yamaho. Kljub 
temu, da nekaj časa ni treniral, da še ni v pravi formi in da motorja še ni povsem ob-
vladal, je odlično izpeljal dirko in bil v obeh vožnjah in tudi skupno tretji - z enakim 
številom točk kot Rok Bekanovič, ki je bil drugi. V prvi vožnji ga je premagal, v drugi 
pa mu je že na štartu ušel, tako da ga ni več ujel. Nik je letos na vseh treh svojih nas-
topih na dirkah državnega prvenstva stal na zmagovalnih stopničkah, vedno pa je bil 
tretji, dvakrat z enakim številom točk kot drugouvrščeni. Kljub 30 novim točkam je 
na lestvici državnega prvenstva zaradi dveh neodpeljanih dirk še naprej na osmem 
mestu, le točko pa zaostaja za sedmouvrščenim Rokom Avbljem.
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NIK DRUGI V MAČKOVCIH
Na šesti dirki državnega prvenstva, ki je bila v Mačkovcih, je Nik Rovan osvojil 
svojo najboljšo letošnjo uvrstitev - drugo mesto v razredu 85 ccm, v prvi vožnji je 
celo zmagal, v drugi pa je bil po padcu tretji.
Motokrosist Fun športovega Bence MX teama Nik Rovan je bil na zadnji dirki tik 
pred tem, da prvič v članski konkurenci zmaga na dirki državnega prvenstva. V 
prvi vožnji je kljub slabšemu štartu iz kroga v krog suvereno opravil s konkurenti in 
prvi pripeljal v cilj, v drugi pa je v želji, da bi jih ponovno premagal nerodno padel, 
kar ga je stalo skupne zmage, tako da je osvojil tretje, skupno pa drugo mesto. Kljub 
temu pa je to njegova letošnja najboljša uvrstitev.
Nik je letos s svojo Yamaho že štirikrat stal na zmagovalnih stopničkah, trikrat je bil 
tretji in zdaj drugi, ker pa zaradi zlomljene roke na dveh dirkah ni nastopil je z dru-
gega mesta zdrsnil na osmo. S 35 novimi točkami iz Mačkovcev je zdaj napredoval na 
šesto mesto, ima 121 točk, pred njim in ostalimi Fanovci pa je še pet dirk za državno 
prvenstvo, tako da bo še imel priložnost, da z dobrimi vožnjami še napreduje.

12.5.2002
Državno prvenstvo, Mačkovci
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NIK SE JE UVRSTIL NA EP
Nik 18. in 23. v nemškem Culitzschu
Nik Rovan motokrosist krškega Fun športa se je uvrstil na dirko za evropsko 
prvenstvo razreda 85 ccm, ki je bila v nemškem mestu Culitzsch. V prvi vožnji 
je odstopil, v drugi je za las zgrešil svoje prve točke v tej kategoriji,saj je bil osem-
najsti,  v tretji pa je bil 23. 
Nik Rovan in Domen Janc, motokrosista Fun športovega Bence MX teama sta ta 
vikend nastopila na prvi dirki evropskega prvenstva za mlade motokrosiste do 
15 let razreda 85 ccm, ki je bila v nemškem mestu Culitzsch.
Nik se je med 74 vrhunskimi motokrosisti iz vse Evrope uspel kvalificirati na 
glavno dirko, ki je bila v velikem blatu in dežju. Na sobotnih kvalifikacijah je 
imel dvajseti čas v svoji skupini in za las ujel nastop na glavni dirki. V nedeljo 
je imel na uradnem treningu deveti čas, v prvi vožnji pa je v drugem krogu, ko 
je bil že na petnajstem mestu in začel prehitevati konkurente, predrl prednjo 
gumo, kljub temu skušal priti do cilja, vendar je dva kroga pred koncem odsto-
pil zaradi nemogočih razmer na progi. V drugi vožnji je bil osemnajsti in za las 
zgrešil prve točke v evropskem prvenstvu, v tretji, v kateri je enkrat padel, pa 
triindvajseti. Ker je v vseh treh vožnjah štartal iz druge vrste, saj so organizatorji 
pripravili le 30 štartnih vratic, na štartu pa jih je bilo 40, je s svojim prvim nas-
topom lahko zelo zadovoljen.

19.5.2002
Evropsko prvenstvo, Culitzsch, Nemčija
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NIK V BLATU ODLIČEN 

DRUGI
Fanovec Nik Rovan je ponovno osvojil drugo mesto na 

sedmi dirki za državno prvenstvo, ki je bila v nemogočih razmerah na 
motokros progi v Škednju. Zato so v razredu 85 odpeljali le eno vožnjo. 
Na sedmi dirki za državno prvenstvo, ki je bila v nedeljo v Škednju na blatni in 
za vožnjo z motorji povsem nemogoči progi, so člani v razredu 85 odpeljali le 
eno vožnjo, pa še to je zmoglo le nekaj motokrosistov. Med njimi je bil tudi Nik 
Rovan motokrosist Fun športovega Bence MX teama, ki je se je s svojo Yamaho v 
nemogočih razmerah zelo dobro znašel, kljub padcem in spolzki progi pripeljal 
do cilja in zasluženo že drugič letos osvojil drugo mesto.
Po sedmih dirkah ostaja Nik še vedno na šestem mestu lestvice državnega pr-
venstva, zbral je 138 točk, vendar se je s 17 novimi točkami že dobro približal 
konkurentom, ki so mu pobegnili, saj dveh dirk zaradi zloma roke ni odpeljal. 
Tako ima tretjeuvrščeni Kristijan Tadič pred njim zdaj le še devet točk prednosti. 

26.5.2002
Državno prvenstvo, Škedenj
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2.6.2002
Evropsko prvenstvo, Ponte de Sor, Portugalska

Nik je pred tednom dni nastopil tudi na drugi 
dirki evropskega prvenstva razreda 85 kubičnih 
centimetrov, ki je bila v portugalskem mestu 
Ponte de Sor. V prvi vožnji je že v prvem krogu 
dvakrat padel, zaradi mehke in peščene proge ter 
hitrega tempa so padali tudi njegovi konkurenti, 
ki jih je kmalu ujel in začel prehitevati, potem 
pa sredi dirke še sam hudo padel, si poškodoval 
nos in ustnico, tako da so mu morali pomagati 
reševalci. Ker je delno tudi izgubil zavest ni mo-
gel nastopiti v preostalih dveh vožnjah.
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NIK TRETJI NA ALPE ADRIA
Fanovci so ta vikend uspešno nastopili na dveh dirkah. Nik 
Rovan je osvojil tretje mesto na prvi dirki pokala Alpe Adria 
v italjanskem mestu Arco in tako ponovil lansko uvrstitev 
na isti progi, 
Nik Rovan motokrosist Fun športovega Bence MX teama 
je na prvi dirki za pokal Alpe Adria, ki je bila v italjanskem 
mestu Arco, osvojil tretje mesto. Na blatni progi je povedel 
že v prvem krogu, večji del dirke vodil, potem pa padel, tako 
da ga je prehitel Rok Cajzek, ki ga je potem dohitel, v zadn-
jem krogu je Nik padel, potem pa je padel še Rok  in tako je 
Nik zmagal. V drugi vožnji je spet dobro štartal, že napadal 
vodilnega Hrvata Karla Goluba, potem pa mu je začel naga-
jati motor, tako da je že hotel odstopiti, vendar kljub vsemu 
nadaljeval in osvojil šesto mesto, kar mu je zadostovalo za 
osvojitev pokala za tretje mesto v skupnem seštevku – ena-
ko uvrstitev na dirki v Italiji je Nik osvojil tudi lani.

9.6.2002
Pokal Alpe Adria, Arco, Italija



MX kariera Nika Rovana

155

FANOVCI SO PADALI NA JANŽEVEM VRHU
Na osmi dirki državnega prvenstva v motokrosu so se člani 
Fun športovega Bence MX teama slabše uvrstili kot sicer. To 
velja predvsem za Nika Rovana, ki je bil v razredu članov s 85 
kubičnimi motorji s svojo Yamaho peti, 
Za motokrosiste Fun športovega Bence MX teama osma 
dirka za državno prvenstvo ni bila tako uspešna kot prejšnje. 
Tudi tokrat je bil na njej nauspešnejši Nik Rovan, ki pa 
za spremembo ni stopil na zmagovalne stopničke kot na 
preostalih petih, na katerih je letos nastopil, dveh pa se ni 
udeležiil, saj je bil poškodovan. Nik je bil na Janževem vrhu 
na dobro pripravljeni progi skupno peti. V obeh je padel, 
v prvi vožnji se je po slabšem štartu že začel približevati 
vodilnim skupini, potem pa je na politi progi zaradi neu-
streznih pnevmatik padel in v cilj pripeljal šesti. V drugi 
vožnji je s svojo Yamaho bolje štartal, potem pa že v prvem 
krogu padel in spet lovil ubežnike in do konca uspel priti do 
četrtega mesta. Tako je le za eno točko zaostal za četrto in 
tri za tretjeuvrščenim konkurentom. Z novimi 23. točkami 
se je na lestvici državnega prvenstva iz šestega povzpel na 
peto mesto, zbral pa je 161 točk. Za četrouvrščenim Tadičem 
zaostaja za štiri, za tretje uvrščenim Jernejom Irtom pa za 
sedem točk.

16.6.2002
Državno prvenstvo, Janžev vrh
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30.6.2002
Evropsko prvenstvo, Hungaroring, Madžarska
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NIK ŠESTI NA POKALU DUNLOP
Nik Rovan, član Fun športovega Bence MX teama je na tretji dirki mednarod-
nega motokros prvenstva IMC in pokala Dunlop na Brniku, na katerem je v 
razredu 85 ccm nastopilo 22 tekmovalcev iz štirih držav, osvojil šesto mesto.
Na tretji dirki za mednarodno motokros prvenstvo IMC, ki je istočasno štela 
tudi za pokal Dunlop, se je na Brniku med 22 motokrosisti iz štirih držav raz-
reda 85 kubičnih centimetrov od treh članov Fun športovega Bence MX teama 
najbolje uvrstil Nik Rovan, ki je na dirki nastopil bolj zaradi treninga kot zaradi 
uvrstitve, saj je zadnje dni bolj malo treniral. Nik je bil v obeh vožnjah in tudi 
skupno šesti. V prvi je dobro štartal, potem malo popustil, v drugi pa je na štartu 
zaostal in se potem prebijal naprej, vendar dlje kot do šestega mesta ni prišel.

14.7.2002
IMC + pokal Dunlop, Brnik 
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27. in 28. 7.2002
Pokal Alpe Adria SX, Jastrebarsko, Ključ Brdovečki, Hrvaška

NIK ŠESTI NA SUPERKROSU ALPE ADRIA
Nik Rovan, član Fun športovega Bence MX teama je na prvih dveh od treh dirk za pokal Alpe 
Adria v superkrosu, ki sta bili v Jastrebarskem in Ključu Brdovečkem na Hrvaškem v kategoriji 
članov s 85 kubičnimi motorji na obeh nastopih osvojil šesto mesto.
Ta vikend se je na Hrvaškem začel pokal Alpe Adria v superkrosu, saj so pripravili kar dve 
dirki. Prva je bila na progi Mladina v Jastrebarskem in to v soboto ponoči. Dan kasneje pa so 
v Ključu Brdovečkem nedaleč od Dobove pripravili še drugo dirko. Na obeh sta v mednarodni 
konkurenci nastopila tudi dva Fanovca – Tomaž Salobir in Nik Rovan.
Nik se na nočni dirki v Jastrebarskem ni najbolje znašel, v obeh vožnjah je slabše štartal, se iz 
zavoja v zavoj prebijal naprej, vendar na zaprti in ozki progi daleč ni prišel. Tako je bil v prvi 
vožnji osmi, v drugi pa peti, skupno pa je bil za mesto slabši.
V Ključu Brdovečkem je bila proga zelo zahtevna, polna dvojnih skokov in dolgih miz, tudi 
na njej pa so vozili dvakrat po 15 minut namesto običajnih desetih krogov, kar je motokrosiste 
zelo izčrpalo, mnogi pa so tudi padli. Med njimi je bil tudi Nik Rovan, ki je v prvi vožnji padel 
že v prvem krogu, tako da je spet iz ozadja lovil konkurente. Tako je že dohitel petouvrščenega 
Mirka Lovakoviča, s katerim se je boril že lani, vendar mu je zmanjkalo časa, da bi ga pre-
hitel. V drugi vožnji je bil na štartu uspešnejši, se prebil do četrtega mesta, skušal dohiteti 
tretjeuvrščenega Damjana Tržana, potem pa je pri prehitevanju zaostalih konkurentov za en 
krog naredil napako, tako da je v cilj pripeljal povsem izčrpan peti, zato je bil tudi z izjavami 
bolj skromen.
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3.8.2002
Pokal Alpe Adria SX, Ronchi, Italija

NIK ČETRTI V ITALIJI NA NOČNEM SUPERKROSU
Nik Rovan, član Fun športovega Bence MX teama je na zadnji tretji dirki za 
pokal Alpe Adria v superkrosu, ki je bila v soboto v Italjanskem Ronchiju v kat-
egoriji članov s 85 kubičnimi motorji osvojil četrto mesto med 24 motokrosisti 
iz Slovenije, Italije in Avstrije.
Na zadnji tretji dirki za pokal Alpe Adria v superkrosu, ki so jo pri-
pravili v italjanskem mestu Ronchi se je član Fun športovega Bence 
MX teama Nik Rovan bolj izkazal kot na prvih dveh na Hrvaškem, 
čeprav je v zadnji od treh voženj ostal brez točk, vendar je bil v 
prvih dveh uspešnejši in ker sta za skupno uvrstitev šteli le dve 
najboljši uvrstitvi, je skupno med 24 motokrosisti iz Italije, Avs-
trije in številnih Slovencev osvojil zelo dobro četrto mesto. V 
prvi vožnji je bil peti, v drugi odličen tretji, v tretji pa je kmalu 
padel, lovil konkurente, potem pa malo pred koncem ostal 
brez zavor, pa še motor mu je nekaj nagajal, tako da ni do-
bil točk, čeprav je s krogom zaostanka prišel do cilja. 26 
novih točk je Niku prineslo osvojitev tretjega mesta v 
skupnem seštevku pokala Alpe Adria v superkrosu, saj 
je zbral 46 točk in tako ponovil lanski uspeh, vendar 
tokrat v superkrosu, saj dirke v klasičnem motok-
rosu še niso končane.
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24.8.2002
Svetovno prvenstvo, Möggers, Avstrija

...Nik je dan pred dirko v Lembergu nastopil na dirki za svetovno prvenstvo 
mladih motokrosistov, ki je bilo v avstrijskem Moggersu ob Bodenskem jezeru. 
Med 65 motokrosisti, ki so prišli iz štirih celin, je na kvalifikacijah osvojil 19. 
čas in le za dve desetinke zgrešil uvrstitev na glavno dirko. Zato je nastopil še 
na kvalifikacijski dirki, kjer je zelo dobro štartal, potem pa je v drugem zavoju 
po štartu eden od konkurentov pred njim padel, Nik se zaradi ozke in slabo 
pripravljene proge ni mogel umakniti, zato se je zaletel vanj in tudi sam padel. 
Tako je bil zadnji in spet lovil konkurente, ker pa je dirka trajala le deset minut 
je prišel zgolj do 15. mesta.
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25.8. 2002
IMC + pokal Alpe Adria, Lemberg 

HUD PADEC NIKA ROVANA
Nik Rovan, letos najuspešnejši motokrosist Fun športovega Bence MX teama se je 
na dirki v Lembergu hudo poškodoval. Na najdaljšem skoku na lemberški progi, na 
katerem motokrosisti skačejo do 20 metrov, se mu je odlomilo krmilo, tako da je iz-
gubil kontrolo nad motorjem in je grdo padel. Pri tem je imel srečo, da je njegov mo-
tor padel čez njega, tako da je utrpel le odprt zlom leve nadlahtnice in levega gležnja 
in je po tednu dni že prišel domov iz celjske bolnišnice, kjer bo moral kar nekaj časa 
počivati.
13 letni Fanovec Nik Rovan je 25. avgusta nastopil na dirki , ki naj bi štela za pokal Alpe 
Adria in Mednarodno motokros prvenstvo IMC. V prvi vožnji so mu precej lažji konkuren-
ti na štartu pobegnili, tako da je potreboval kar nekaj krogov, da jih je na dobro pripravljeni 
in hitri progi prehitel in osvojil drugo mesto. V drugi vožnji se je zgodba ponovila, po 
štartu je bil šesti in potem, ko je že prišel na drugo mesto, je prišlo do nesrečnega zloma 
desnega dela krmila in to ravno na najdaljšem skoku, kjer motokrosisti dosegajo hitrost 
do 80 kilometrov na uro, tako da ni več mogel poipravljati svojega položaja z gasom ozi-
roma prvo zavoro. Nik je zato poletel po zraku in z višine petih metrov treščil na progo. 
K sreči je motor padel poleg njega in ga na strmini preskočil, sam pa se je prevračal in 
negibno obležal. Potem so ga reševalci spravili v reševalno vozilo, kjer je prišel k zavesti in 
začel zaradi hudih bolečin kričati, ko so mu dali pomirjevala pa so ga odpeljali v celjsko 
bolnišnico. Tam so ugotovili, da ima odprt zlom leve nadlahtnice, del kosti je bil odlomljen 
in so ga morali med operacijo odstraniti, zlomljen pa je imel tudi levi gleženj. Po tednu dni 
je zdaj že doma, kjer bo moral kar precej časa okrevati.
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september 2002
Posledice padca v Lembergu

KONČANO DRŽAVNO PRVENSTVO
Z nedeljsko dirko na radizelski progi se je končalo letošnje 
državno prvenstvo v motokrosu. 
...Manj neznank je pri ostalih dveh Fanovcih, ki na zadnji dirki 
nista nastopila. V razredu 85 je Nik Rovan, ki se je pred tremi 
tedni na dirki v Lembergu hudo poškodoval, zdrsnil še za mes-
to navzdol in tako prvenstvo končal kot osmouvrščeni, čeprav 
je imel tri dirke pred koncem še vse možnosti, da bi bil skupno 
tretji. Nik je zaradi poškodb letos s svojo Yamaho nastopil le na 
šestih od skupno enajstih dirk in je zbral 161 točk, kar petkrat 
pa je stal na zmagovalnih stopničkah. 
Sicer pa je v pokalu Alpe Adria osvojil tretje mesto, tako 
kot leto poprej, na superkros dirkah tega pokala pa 
je bil skupno četrti. 
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december 2002
Zaključek motokros kariere
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Nikov koledar 2001



MX kariera Nika Rovana

165

Nikov koledar 2002
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Klubski koledar 1997
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Klubski koledar 1999
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Klubski koledar 2000
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Klubski koledar 2001
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Klubski koledar 2001
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Klubski koledar 2002
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Klubska PRODUKCIJA
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Spletna stran Fun športA
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mx novice Fun športA
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KAZALO

005 Uvod
006 MX kariera
010 1994-1995
014 1996
022 1997
040 1998
060 1999
084 2000
1 10 2001
142 2002 
164 Klubska produkcija

Goran Rovan
MX kariera Nika Rovana, 1994-2002
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