
SANKALIŠČE LANCOVO 
 

Naše sankališče postane kmalu svetovno znano. Sicer so naši dobri »Hostarji« 
početkoma gledali to novotarsko podjetje malo pisano, a sedaj so se sami tako navdušili 
za ta šport, da so njegovi največji zagovorniki. In pretečeno nedeljo je bilo tako živahno 
življenje na tem sankališču, da si ga živahnejšega niti predstavljati ne moreš. Kaj Bohinj, 
kaj Semering! Tu ti je bila pestra slika v slikoviti pokrajini, kakršno moreš videti le tu v 
naši ljubki radovljiški okolici. Sankališče samo je tako lepo in naravno speljano, da si 
lepšega niti najrazvajenejši sankač ne more misliti A kar je pa glavno, da je kljub 
ovinkom popolnoma varno. In ta izprememba, ki jo doživiš, ako sedeš na brze sanke pri 
slikoviti razvalini «Pusti grad » in zdrsneš proti Savi. Najprej te obda lepo zaraste! gozd, 
ki se ti pokaže v vsej svoji zimski krasoti; ko preskočiš okrajno cesto, dospel do 
naravnega studenca, kjer si lahko ugasiš žejo, če si vpisan v kakem društvu treznosti. 
Ko pa premagaš zadnji ovinek, se ti nudi prekrasen razgled. Pod teboj sevije zelena 
Sava, takoj zanjo te pozdravlja prijazna Radovljica, sezidana na strmem griču, a daleč v 
ozadju ti kipe proti jasnemu nebu s snegom pokriti velikani Karavank, izmed katerih se 
posebno ponaša ostrogrebenasti Storžič. Če si pa utrujen, da ti duša uhaja, ko prijadraš 
na ravnino, naredi še par korakov in znajdeš se pod gostoljubno streho Piževe gostilne, 
kjer dobiš dobro in ceneno postrežbo. - V nedeljo čaka vse sankače posebno 
iznenadenje. Vrli «Hostarji«, na čelu jim podjetni župan Ivan Dernič, se niso ustrašili ne 
truda in ne stroškov, so popolnoma prenovili sankališče, da gre kakor blisek, a tudi 
godbo bomo imeli, tako da bo zabava popolna. Kdor se bo premalo zmučil pri sankanju, 
se bo zvečer lahko malo zasukal. Kdor je dobre volje, v nedeljo v Radovljico!  
Gorenjec, 28. 01. 1911 
 
 

 
 
Sankanje s Pustega gradu, pred 1914 
Vir: arhiv družine Sartori-Čebulj 
 



Sankališče Lancovo. Podpisano županstvo daje s tem na splošno znanje, daje obč. 
odbor z ozirom na mnoge obiske in premnoge prošnje v svoji sejidne 24. t. m. 
svoječasno izdano prepoved sanjkanja na cesti «Pusti grad-Noš« razveljavil, ter isto 
proti pobiranja vstopnine za sankališče porabiti dovolil. Vstopnina te je določila: za vsako 
odraslo osebo 50, za dijake pa 20 vinarjev. Vstopnice se bodo ob nedeljah in praznikih 
od pol ene do šeste ure popoldne na sankališču, ob delavnih dneh pa v obč. pisarni 
prodajale. Za vodstvo in vzdrževanje sankališča izvoljen je odbor obstoječ iz 
predsednika, dveh odbornikov in blagajničarke, kateri ima po končani sezoni zbrano 
vstopnino po odbitku stroškov obč. odboru izročiti. lsti potem vzevši v pretres potrebe 
občine sklene v katero svrho je zbrano svoto porabiti. 
Gorenjec, 28. 01. 1911 
 
 
Iz Radovljice. Kakor kažejo dosedanjo priprave in zanimanje, bode v nedeljo velikanska 
udeležba na sankališču na Lancovem pod Radovljico. Radovljiški fotograf g. Vengar 
bode zopet prišel kakor pretečeno nedeljo fotografirat udeležnike sankališkega športa. 
Kdor hoče biti slikan v skupini, naj bode na svojem mesto točno ob pol treh popoldne; 
kajti takrat bo fotograf sprožil svoj stroj na zbrano množico in kakor se bo takrat kdo 
držal, tak bode tudi ostal na fotografiji ali razglednici v večni spomin na prijetno 
lancovško sankališče, kjer bodo bovški godci godli take vesele in poskočne, Piževa 
mama pa bodo krepčali želodčke s tako dobro kapljico in s tako okusnimi založki, da 
bode lahko vsak udeležnik na smeh zakrožil svoj obraz! 
Gorenjec, 28. 01. 1911 
 

 

Sankači na Lancovem (po spustu), pred 1914 
Vir: družina Čebulj-Sartori 
 

 



Sankališče Lancovo pri Radovljici. Kdor je bil v nedeljo, dne 29. januarja t. l. na 
Lancovem pri Radovljici, ta mora priznati, da se je naše, na daleč znano sankališče, 
prav imenitno obneslo. Tople žarke solnca in nadvse povoljno vreme je doprineslo, da 
se je te užitka polne zabave udeležilo mnogobrojno število nje prijateljev. Zastopana je 
bila razen mesta Ridovljca tudi cela naša lepa gorenjska okolica, posebno, pa je za 
zabavo navdušeno mesto Kranj pokazalo, kako simpatične in priljubljeno jim je naše 
sankališče, ker nas je vedno, posebno pa zadnjč z vetitim številom udeležencev 
počastilo. Sankališčni odbor smatra vsled tega za svojo dolžnost se tem potom 
najtopleje zahvaliti v prvi vrsti veleugledni in vedno nam prijazni gospej Minki Hrašovec, 
trgovki in soprogi majorja, katera je za obstanek tega sankališča najbolj vztrajna delala 
in v tem ne le užitek, temveč tudi vir povzdige tujskega prometa gledala ter to tudi z 
dejanjem dokazala, ko nam je od lastnih sredstev in od odličnih ji posnamalcev zbrani 
dar v skupnem znesku 50 K v ta namen prijazno nakloniti blagovolila. Vrli gospej in cenj. 
gospodom bodi s tem izrečena naša najtoplešja hvala! Hkratu se zahvaljujemo 
navdušenim sankačem mesta Radovljice, kakor tudi vsem iz okolice, da so se sankanja 
na našem sankališča v tako lepem številu udeležili, in s tem ne samo sebi, temveč tudi 
gledalcem, toliko užitka privoščili. Dostavljamo, da smo ne samo ml, ampak tudi vsi 
občani za stvar navdušeno zavzeti, ter da bomo vso skrb vložili v to, da sankališče, 
dokler nam bode to vreme dovolilo, v najboljšem stanju vzdržimo. Skrbeli bodemo med 
drugim tudi za okrepčujoča sredstva, dobro postrežbo in nadvse dobro zabavo. Upamo, 
da se na ta način razcvete ta cvetka v popolno rožo - da naše sankališče v športnem 
svetu zašlo bi in zavzame tisto mesto, ki ga radi svoje lege in slikovite okolice v polni 
meri zasluži, ter da za časa sankališčne serije ne mine nobene nedelje in praznika, da bi 
sankači od blizu iz okolice ne pohiteli na naše lepo sankališče. Med tem vršeči priprave 
za prihodnjo nedeljo kličemo vsem: »Na veselo svidenje v nedeljo!» Odbor sankališča 
Lancovo. 
Gorenjec, 04. 02. 1911 
 
Sankališče Lancovo pri Radovljici. Ker so snežne razmere na lancovškem sankalilču 
jako ugodne, in ker je na Gorenjskem krasno solčno vreme, je v nedeljo zopet najlepša 
prilika za sankače. 
Gorenjec, 18. 02. 1911 
 
Sankališče na Lancovem je izborno. Prijatelji tega športa naj se pridno poslužujejo 
lega sankališča, dokler je vreme ugodno. Najbrže se vrši tudi v nedeljo tekma sankačev. 
Na svidenje na sankališču na Lancovem. 
Sava, 25. 01. 1913 

Sankaška dirka na Lancovem pri Radovljici. Pretečeno nedeljo se je vršila zanimiva 
sankaška dirka na Lancovškem sankališču pri Radovljici, ki se je vkljub dokaj slabemu 
vremenu prav dobro obnesla. Sankališče je dolgo 800 m. Izmed dam je prevozila prva 
sankališče v 1 m. in 48 sek. gdč. Julči Vovk z Bleda, druga pa gospa Minka Hrašovec, 
soproga c. kr. majorja Iz Radovljice. Izmed gospodov je odnesel prvo darilo g. Karol 
Mencinger iz Ljubljane, drugo g. Ciril Vilfan. Zanimiva je bila tudi dirka na domačih 
ratičah, katere so se smeli udeležiti le domačini in so se pokazali kot prav dobri mojstri. 
Da se je mogla ta dirka vršiti, gre zasluga g. županu Ivanu Derniču in občinskemu 
zastopu na Lancovem, ki je šel prirediteljem te prve dirke posebno naroko in jih v 



vsakem oziru podpiral. 
Gorenjec, 07. 02. 1913 
 
Sankaška tekma. Menda ga ni lepšega sankališča daleč na okrog, kakor je sankališče 
na Lancovem, prijazni vasici poleg Radovljice. Sankališče je pravi ideal sankališč. Na 
desno in levo zeleni gozd, a pred teboj panorama, kakršnje ne pričakuješ. V ozadju 
ogledaš gorske velikane s svojimi nebotičnimi vrhovi, a v vznožju sankališča poje bistra 
Sava svojo večno pesem. In to sankališče je nudilo pretečeno nedeljo pestro sliko. 
Radovljiški športniki, katerim so se pridružile vrle dame, so priredili sankaško tekmo, ki 
se je kljub skrajno slabemu vremenu izvršila nepričakovano dobro. Za dirko se je 
določila proga, dolga 800 m.  
Na damskih enosedežnih sankah so dosegle svoj cilj sedeče tekmovalke: 1.gdč. Julči 
Vovkova-Bled v 1 m 48.1 sek., 2. ga. Mimka Hrašovec v 1 m 50 sek., 3. gdč. K. 
Andersova , v 1 m 52 sek., 4. ga. Chladkova, v 2 m 4 sek. in 5. gdč. A. Kenda-Kamnik; v 
2 m 49 sek. Prvi dve tekmovalki sta bili odlikovani. -  
Gospodje na enosedežnih sankah so dosegli sledeče uspehe: 1. g. Karol Mencinger-
Ljubljana, v 1 m 45.2 sek., 2. g. Ciril Vilfan, v 1 m 4.2 sek., 3. g. Alfons Mencinger-
Ljubljana, v 1 m 51'2 sek., 4. g. Fr. Jenčič , v 1 m in 55 sek. in 5. g. A. Chladek, v 1 m 
57.3 sek. - Prva dva sta izšla kot zmagovalca. 
- Zanimiv je bil boj dvosedežnih sank. Vspeh je bil sledeči: 1. gg. brata Mencinger-
Ljubljana, v 1 m 31'2 sek., 2. gdč. Vovk in g. C. Vilfan , v 1 m 43.1 sek., 3. gg. Jenčič-
Gerlovč, v 1 m 58 sek., 4. gdč. Kenda in ga. M. Regaly, v 2 m 27.2 sek. - Prvi in drugi 
par sta odnesla zmago.  
Nad vse zanimiva je bila zadnja točka tekme, namreč boj med domačimi na ratičah po 
dva moža. Tekmovali so: 1. Šrejov-Kunčič, v 1 m 39.3 sek., 2. Ropotov-Tomaževec, v 1 
m 52.2 sek., 3. Majdnik-Ažman, v 1 m 54.2 sek., 4. Prevc Joža-Vogelnik, v 1 m 55.4 
sek., 5. Prevc Matija-Zupan, v 2 m 4.4 sek. - Prvi trije so dobili darila v denarju. 
Po tekmi se je razvila prav živahna zabava pri županu na Lancovem, g. Derniču. 
Sava, 08. 02. 1913 
 

 
 
Tekmovalka na saneh, Sankališče Lancovo, pred 1914 



Vir: arhiv družine Čebulj-Sartori 
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Oglas za športne sani 
Gorenjec, 23. 12. 1939 
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