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SIMPLICITY JE TREND.
SIMPLICITY JE NAČIN ŽIVLJENJA.

SIMPLICITY je odločitev za MANJ nepotrebnega odločanja in VEČ uživanja! Simplicity so aparati, ki s
svojo popolnostjo delujejo enostavno.

www.gorenje.si

2009/10 EHF Men’s Champions League

Dear Handball Friends,
Welcome to the Group Phase of the 2009/2010 EHF Men’s EHF Champions
League. The new season brings with it fresh and exciting challenges for
Europe’s top clubs as the Champions League enters a new era.
24 teams will fight it out for the Men’s Champions League title, fewer than
in previous years, and a development that will guarantee handball fans at
venues across the continent even more excitement and top quality action
from the world’s leading handball stars.
Europe’s best teams will play ten rounds of matches through to March
2010 in their quest to reach the next round and the last 16 knock-out phase. And we should not
forget the glittering prize awaiting this year’s semi-finalists, a place in the first ever FINAL4.
20,000 handball fans will pack the Lanxess arena in Cologne, Germany on Saturday 29 and Sunday 30 May as Europe’s best four teams compete in the EHF Champions League FINAL4 for the
right to lift the Champions League trophy. The FINAL4 will be the handball event of the year and
is one not to be missed!
I can promise you that the 2009/10 EHF Men’s Champions League season will be truly special for
all players, clubs, handball fans and also for the EHF.
On behalf of the European Handball Federation I wish all teams and players the very best of luck,
we are looking forward to some great games and – as always – may the best team win.
Sporting wishes,
Tor Lian,
EHF President
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T H I S C O M PA N Y P R E S E N T S

the highlight of European club handball

29 / 30 May 2010
LANXESS arena Cologne

Ticket hotline

+49 221 280 288

Tickets and information

ehfFinal4.com

INTERVJU: Ivan Čupič – novi kapetan ekipe
Ivan je seveda najbolj
markantna oseba naše
ekipe. Je igralec z
izrednim občutkom
za žogo, je brez dlake
na jeziku, natančno
ve, kaj bi rad dosegel
v življenju, je novi
kapetan Gorenja. Pravi
kapetan. Kapetan z
velikim K. In kapetan,
ki bo to vlogo v
Velenju opravljal samo
še pol sezone. Potem
se bo od Os preselil k
Levom v Nemčijo.

In kaj najbolj pogrešaš na takšnih
potovanjih?
Družino.

Zdaj obračaš nov list pri svojih
rosnih 23. letih. Kako je s tvojimi
slovesi, jih prenašaš dobro?

vseh teh zadnjih dogodkih, ki so se
zgodili v klubu. Je pa to seveda tudi
obveza zame, da sem vzgled igralcem,
da jih znam potegniti za seboj. To mi
res veliko pomeni, saj vem, kdo so bili
kapetani Gorenja v preteklosti. Toda
zdaj se počutim dobro tudi v tej vlogi,
sploh pa, ker ekipa igra dobro, ker je
napravila dobro serijo.«

nenehnih potovanj, toda ko smo
skupaj z ekipo ni nikoli dolg čas.
Družimo se in to je pomemben
dejavnik za »team building« oz. da
ekipa raste tudi na ostalih področjih,
ne samo na igrišču. Vse to je za
končni uspeh ekipe pomembno.
V takih primerih pač izkoristimo

»Pred dnevi smo končali vse pogovore
in se dokončno dogovorili kako in
kaj. Kar se tega tiče sem srečen
in zadovoljen, oda po drugi strani
sem žalosten, da bom zapustil to
čudovito mesto, ljudi in klub, ki sem
jih vzljubil in upam, da bodo tudi oni
pogrešali mene. Tega nikoli ne bom
pozabil, klubu pa seveda želim še
veliko uspehov v prihodnje. Še pred
odhodom pa seveda želim dati v
klubu svoj maksimum na vsaki tekmi,
tako, kot tudi do sedaj, da bi se moja
zgodba v Velenju čim bolje zaključila.
Nekega dne bi se rad vrnil v Velenje.
Pričakovanja? Pričakujem pa seveda
veliko, saj odhajam v velik klub z
velikimi uspehi in želim si osvojiti kar
se osvojiti da.«

Tvoja vloga je sedaj drugačna,
kot je bila pred tem.

Ivan, biti kapetan verjetno ni
kar tako. Sploh pa, ker si tujec v
ekipi in niti nisi med starejšimi?
»To je res, toda sem pa izredno srečen
in si štejem v veliko čast, da so me
izbrali za kapetana, še posebej po

»Seveda. Če si kapetan, se ti funkcija
malce spremeni. Moram biti vodja na
terenu in garderobi. Toda zaenkrat
so vse stvari pod kontrolo, saj smo
z igralci res odlična klapa, pa še
rezultate imamo, kar je najvažnejše,
čeprav so nas nekateri že prečrtali.
Do tekme z Veszpremom smo bili brez
poraza, pa tudi proti Madžarom nismo
pustili slabega vtisa. Škoda za tistih
nekaj minut luknje na tej tekmi, ker
bi sicer bilo lahko tudi v Veszpremu
drugače.«

Te ta nenehna potovanja
na tekme in selitve motijo,
utrujajo?
Ja in ne. Seveda nihče nima rad

vsak trenutek, da se zbližamo, da
gradimo zmagovalno atmosfero. Po
takih tekmovanjih pa se seveda radi
vrnemo domov.

Gorenje čaka tekma sezone.
Prihaja francoski Chambery, ki
vas je na gostovanju v Franciji
premagal. Zdaj je naneslo tako,
da bo ravno zadnje srečanje
odločalo o tem, kdo bo četrti
potnik iz naše skupine med 16.
najboljših.
»Mi že dlje časa vemo in smo
predvidevali, da bo ravno to tekma
za biti ali ne biti. Ta zmaga nas vodi
med 16 najboljših, kar je bila pred
sezono tudi naša želja in cilj. Potem
pa, ko so se začele dogajati že znane
strani okoli našega kluba, so nas
nekateri odpisali in se grdo opekli,
saj smo še vedno v igri za preboj med
16. Motivirani smo izjemno, imamo
rezultate in imamo prepoznavno igro.
Nismo brez možnosti in če nam bo
naša zvesta publika in navijači stali
ob strani, potem se bomo v Rdeči
dvorani skupaj veselili naše uvrstitve
v drugi krog. Tokrat bomo res
potrebovali pomoč gledalcev.«
BRANKO TAMŠE
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INTERVJU: IVAN GAJIČ

Ivan Gajič – naš vratar, ki je obranil zadnjo sedem
metrovko za zmago nad Kielcami
Ivan Gajič ne spada med tiste, ki bi s svojo pojavo ali obnašanjem izstopali iz ekipe. Je bolj zadržan,
zamišljen, v ozadju. Toda prvi videz vara. Ivan je prav prijeten sogovornik, ki ima jeklene živce. 4
sekunde pred koncem tekme pa mu je uspelo nekaj takega, česar ne bo pozabil do konca življenja.
V tem delu sezone ste kljub
spremembi ekipe prepričljivi. Te
to preseneča?
»Glede na to, da smo izgubili nekaj
vrhunskih igralcev ja, me je malce
presenetilo, toda vidi se, da smo še
vedno dobra, kaj dobra, odlična ekipa,
ki ima neko ogrodje in niz nadarjenih
mladih igralcev, ki dobivajo več
priložnosti. Rezultati so torej še
naprej dobri.«

Ivan, tistega dne, tisti večer
si nam z ubranjenim strelom s
sedmih metrov rojaku Rastku
Stojkoviču polepšal večer in
Gorenju podaljšal možnosti za
uvrstitev med 16 najboljših. Kako
se spominjaš te tekme?
»Tekme se pravzaprav ne spominjam
prav dobro. Imel sem vročino, pred
tekmo sem se nenormalno potil in vse
kar se spomnim se le to, da sem se po
ubranjeni sedemmetrovki znašel na
ramenih igralcev. To je nekaj takega,
kar si bom zapomnil do konca življenja.
Ko se mi je zvečer zavrtel film nazaj

so Poljaki že tretji in ne morejo niti na
4. niti na 2. mesto, zato so popustili.
Mislim, da smo od Kielc boljši tudi mi,
kar smo sicer pokazali na drugi tekmi,
na prvi pa smo bili večji del tekme
boljši. Tokrat bomo res potrebovali
pomoč navijačev. Francozi bodo trd
nasprotnik, tudi njim se gre za to
pozicijo, ki prinaša nadaljevanje v ligi
prvakov. In ta zmaga bi nam ogromno
pomenila tudi pred tekmo s Cimosom,
ki sledi tej tekmi. Skratka tekma
velikega pomena.«

sem bil resnično srečen, kaj se nam
je ta večer zgodilo, saj si verjetno
to vsak vratar želi, da v zadnjih
sekundah ubranil strel in rešil tekmo.
To je nekaj najslajšega.«

In kaj se je dogajalo v tistih
zadnjih sekundah?
»Veste v takih trenutkih igralca
zelo stisne v prsih. Ni mu bilo lahko,
čeprav je poprej vseskozi zadeval iz
igre, tudi s sedmih metrov. Toda v
tem trenutku so se mu stresli roki.
Jaz sem bil prepričan vase, šel sem
med vratnici in ubranil. Potem je bilo
noro.«

Chambery ali Gorenje, to je zdaj
vprašanje?
»Res je in težko bo. Moje mišljenje je,
da je Chambery boljši od Kielc, vendar

Zdi se tudi, da kot tandem
z Matevžem Skokom dobro
delujeta. Pravzaprav nikoli ne
vemo, kdo bo začel tekmo?
»Cilj vsakega moštva je, da ima dober
vratarski tandem. In midva prav
gotovo sva dober tandem. Deliva
si minutažo, se veliko pogovarjava
in ta donos mora biti dober, to je
najvažnejše.«

Ekipa ima novega kapetana,
kako ste ga sprejeli?
»Dobro. Ivan sicer ni najstarejši,
je pa zagotovo najizkušenejši s teh
velikih tekmovanj, z reprezentanco
in klubi. Je pravi vodja ekipe, vidi
se, da mu ekipa sledi. Tudi v igri je
neizprosen, nikoli skorajda ne doseže
manj kot 10 golov. Pa saj to niti ni
najpomembneje. V igro vnaša živost,
ima pravi karakter kapetana.!«
BRANKO TAMŠE
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NIKO MEDVED – že drugič operiran!
Niko Medved je eden izmed naših rokometašev, ki res nimajo sreče v letošnji
sezoni. Potem, ko je Niko zaradi operacije moral izpustiti prvi del sezone, ga je
trener Branko Tamše pričakoval kot prijetno poživitev in okrepitev za drugi del
sezone. Toda »hudič je imel mlade« in Niko se je spet znašel na operacijski mizi.
poškodbe. Operiral me je dr. Sajovic,
ta isti ki je operiral Čupiča. Moram
priznati, da se mi je kirurg resnično
posvetil in mi dal napotke kaj moram
storiti, da čim prej okrevam, kot na
primer, da moram ohraniti mišično
maso.«

Videti si dobro, je po tem drugem
posegu vse v najlepšem redu?

Niko zdaj že imaš izkušnje z
operacijami, je bilo tokrat kaj
več strahu?

»Operacija je potekala brez zapletov.
Prvi in drugi dan sem preživel
precej boleče, vendar pa ni časa za
poležavanja, če se hočem čim prej
vrniti na parket moram hitro začeti
trenirati.
Sedaj me čaka okrevanje katerega
bom začel v Celju in nadaljeval v
Zrečah, nato pa bom treniral po
posebnem programu katerega bo
pripravil Ante Bojič.
Želim si, da se že enkrat vse to konča
in da lahko čim prej zaigram.«

»Pred operacijo ni bilo strahu, saj sem
že enkrat šel pod nož zaradi takšne

RASTIMO SKUPAJ!
Velika dejanja zahtevajo združene moči.
Projekti, ki nastajajo, so ustvarjeni v sodelovanju.
Najuspešnejši med njimi so plod bogatih izkušenj.
Od prvega trenutka je potrebno imeti pravega
partnerja. Za vas smo tukaj!

12

Andrej Petrov

INTERVJU: Branko Tamše

Februar je bil dober!
Led je prebit. Branko Tamše je že konkretno
zakrmaril s svojo ekipo proti novim zmagam.
In to dobesedno. Do tekme z Veszpremom, ki
cilja celo na »final 4« je bil neporažen, žal mu
je tudi za poraz na madžarskem, ker je še danes
prepričan, da bi lahko Veszprem premagali v
njihovem, »kotlu«. Toda zdaj, po šestih tekmah
(torej še pred tekmo s Slovenj Gradcem) je pravi
čas za prve ocene.
»Zagotovo je bilo to obdobje, ki sedaj
za nami po rezultatski plati zelo
uspešno. Marsikdo je presenečen
nad tem. Nekateri so bili prav
skeptični. Toda nekateri igralci, ki
niso toliko igrali, so se dobro znašli,
prevzeli so vloge igralcev od prej.
Presenetljivo smo začeli tudi v Ligi
prvakov, kjer smo si izborili možnost
za napredovanje. Seveda bo odločala
zadnja tekma, toda že to, da smo
prišli do sem je veliko. Dobro, cilj pred
sezono je bil drugi krog, toda takrat
so bile razmere drugačne. Zdaj gre
zares in to s spremenjeno ekipo, zato
bi bil ta uspeh še toliko večji.
V državnem prvenstvu pa igramo
tekmo za tekmo in nabiramo točke.
Dobro smo odigrali tudi na terenih,
ki so tradicionalno neugodni za nas,
čeprav smo bili favoriti. Toda taki
tereni so varljivi in se hitro opečeš.
Zaenkrat je torej tudi v državnem

prvenstvu situacija dobra, glede na
vse odhode in poškodbe sem lahko s
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februarjem zelo zadovoljen. Ko bi le
bilo tako vsak mesec.«

Zdaj pa tekma sezone. S
Chamberyjem za preboj med 16
najboljših ekip lige prvakov?
»To bo pravi derbi za 4. mesto, vsaj
upam, da bo tako. Mi seveda nimamo
kaj izgubiti, lahko pa pridobimo to 4.
mesto, kar bi bilo za našo ekipo velika
nagrada za uspešen start v drugi del
sezone in poplačan trud. Maksimalno
smo se pripravili na to tekmo, vemo
kaj nas čaka, vemo kako so nas
Francozi premagali pri njih,vemo da
Chambery prihaja iz dežele svetovnih,
evropskih in olimpijskih prvakov imajo
vrsto reprezentantov, toda tokrat
računam, da nas bo naša publika
ponesla, da dobimo tekmo tako ali
drugače. Od dobri igri v obrambi in
bučni podpori lahko računamo na
končni uspeh, kar bi bilo, še enkrat
ponavljam, več, kot smo si lahko želeli
pred nadaljevanjem sezone.«
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17.02.2010 - 17.00
vstopnina = 10€
kuhano vino = gratis
(samo ob nakupu vstopnice)
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06.03.2010 - 20.15
vstopnina = 10€
kuhano vino = gratis
(samo ob nakupu vstopnice)

RAZPORED IN REZULTATI LIGE PRVAKOV SKUPINE B
2009/10 EHF LIGA PRVAKOV, SKUPINA B
MKB Veszprém KC

Madžarska

RK Gorenje Velenje

Slovenija

Chambery Savoie HB

Francija

Rhein - Neckar Löwen

Nemčija

RK Bosna BH GAS Sarajevo

BiH

KS Vive Targi Kielce

Poljska

EKIPA

1. kolo
R-N Löwen - Veszprém.....................................32:29
Vive Kielce - RK Gorenje . ............................... 23:21
Bosna BH Gas - Chambery................................24:23
2. kolo (08. - 11. 10. 2009)
R-N Löwen - Vive Kielce...................................29:29
Chambery - Veszprém.......................................19:29
RK Gorenje - Bosna BH Gas.............................30:29
3. kolo (17. - 18. 10. 2009)
Veszprém - Vive Kielce....................................33:26
Chambery - RK Gorenje...................................28:24
Bosna BH Gas - R-N Löwen...............................24:39

ODIGRANO

ZMAGA

REMI

PORAZ

G -R

TOČKE

1.

MKB Veszprém KC

9

8

0

1

273:223

16

2.

Rhein - Neckar Löwen

9

6

2

1

295:262

14

3.

KS Vive Targi Kielce

9

4

1

4

262:255

9

4.

RK Gorenje Velenje

9

2

1

6

253:274

5

5.

Chambery Savoie HB

9

2

1

6

224:254

5

6.

RK Bosna BH Gas

9

2

1

6

225:264

5

4. kolo (05. - 07. 11. 2009)
R-N Löwen - Chambery................................. 31:31
Vive Kielce - Bosna BH Gas..........................34:30
5. kolo (11. - 14. 11. 2009)
R-N Löwen - RK Gorenje...............................33:30
Veszprém - Bosna BH Gas.............................35:18
Vive Kielce - Chambery.................................31:22
6. kolo (19. - 22. 11. 2009)
Chambery - Vive KielceR..............................24:31
Bosna BH Gas - Veszprém............................20:24
K Gorenje - R-N Löwen................................. 29:37
7. kolo (13. - 14. 02. 2010)
Bosna BH Gas - RK Gorenje........................... 31:31
Veszprém - Chambery..................................31:26
Vive Kielce - R-N Löwen...............................32:35
8. kolo (20. - 21. 02. 2010)
Veszprém - R-N Löwen................................34:30
RK Gorenje - Vive Kielce..............................36:35
Chambery - Bosna BH Gas............................ 27:24
9. kolo (27. - 28. 02. 2010)
Bosna BH Gas - Vive Kielce...........................25:21
Veszprém - RK Gorenje................................30:25
Chambery - R-N Löwen................................24:29
10. kolo (06. - 07. 03. 2010))
Vive Kielce - Veszprém
RK Gorenje - Chambery
R-N Löwen - Bosna BH Gas

KOLOFON:
Devetka, mesečni časopis RK Gorenje, izhaja od leta 1997
ROKOMETNI KLUB GORENJE VELENJE, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje,
tel: 03 898 64 40, http://www.rk-gorenje.com/

Urednik:
Odgovorni urednik:
sodelavci:
Fotografije:
Oblika in tisk:
Naklada:

Dejan Tamše
Franjo Bobinac
Andrej Petrov, Tanija Rednak
Zoran Flis
Gorenje I.P.C., d.o.o.
7500 izvodov

15

ŽENSKI POGLED

Špela Pogačar
Že od malih nog sem bila vedno
izredno predana športu. Če se že
nisem podila za katero žogo ali pa se
naokoli potikala z rolerji sem vneto
navijala za naše športnike. Doma
smo družinsko obvezno vse športne
prenose spremljali, še posebej so bili
zanimivi konci tedna. Takrat za nas ni
bilo na programu »živ-žava«, ampak
ponavadi prenosi naših smučark
in smučarjev. Že takrat sem vsem
razlagala, da bom nekoč športna
novinarka. Vsi so mi dejali, da to pa
le ni poklic za ženske, naj raje svojo
energijo in misli usmerim drugam, a jih
nisem poslušala.
Z leti se je spremljanje športnih
prireditev spremenilo v mojo strast.
Pripeljalo me je do tega, da sem se
celo včlanila v vsem znano ljubljansko
navijaško skupino Green Dragons,
kasneje pa še na študij novinarstva.
Manjkala mi je samo še za moje pojme
sanjska služba, a tudi to sem po spletu
okoliščin hitro dobila.
Sedaj sem športna novinarka že
slabe štiri leta in lahko rečem, da v
tem neizmerno uživam. V prvi vrsti
me sicer najbolj zanima hokej, takoj
za tem pa nogomet in rokomet. Le
košarka ni neka moja strast. Do sedaj
še nisem ugotovila zakaj, a se s tem ne

ukvarjam preveč.
No, pa se kar ustavimo pri rokometu.
Naj najprej povem, da se ženske
novinarke verjetno kaj pretirano ne
razlikujemo od naših moških kolegov.
Vse smo v prvi vrsti na tekme poslane
službeno in moramo tekmo korektno
spremljati in o njej seveda objektivno
poročati. Velikokrat je sicer težko,
sploh če v nas še tli malce navijaštva,
a se je treba zbrati in odmisliti,
da si pripadnik katerega kluba ali
reprezentance.
V prvih treh letih sem razumljivo bolj
podrobno spremljala Celje Pivovarno
Laško, a letos se je s prihodom
Gorenja v ligo prvakov to spremenilo.
Pot v rdečo dvorano v Velenje me
je peljala na vse domače tekme
rokometašev s Šaleške doline. Lahko
rečem, da sem se v polovico manjši
dvorani počutila bolj domače in dobila
občutek, da navijači resnično dihajo
z rokometaši in ne gledajo toliko na
rezultat. Podpirajo jih tako v dobrem
kot v slabem.
Pred samo sezono nisem imela velikih
pričakovanj od Velenjčanov, a so me
svojo igro na nekaterih tekmah precej
navdušili. Če sicer pogledam statistiko
so na devetih tekmah zabeležili le
dve zmagi, a vseeno jim je na kar

nekaj tekmah v končnici zmanjkalo
malce sreče, da bi se večkrat veselili.
A verjamem, da se bo sreča vrnila v
velenjski klub, upam, da že kaj kmalu,
saj jo bodo potrebovali. Skoraj nihče
verjetno ni pričakoval, da bo prav
zadnji krog v skupini B odločal o
zadnjemu potniku v osmino finala. Ose
za nadaljevanje potrebujejo zmago ali
neodločen izid. Njihovi nasprotniki,
rokometaši Chamberya pa morajo
za preboj med najboljših 16 ekip v
Evropi zmagati. Upamo, da bodo ose
prikazale vse svoje znanje in da v
soboto ne bodo odigrale zadnje tekme
v ligi prvakov. Prav gotovo bodo na
krilih navijačev in predvsem velike
želje, uspešni.
Ženski pogled na spremljanje
športnih tekmovanj se vseeno malce
razlikuje od moškega. Za razliko od
naših novinarskih kolegov, bomo
predstavnice ženskega spola že pred
pričetkom tekme opazile, ali imajo
igralci nove drese, ali je kateri izmed
njih obiskal frizerja ali pa zgolj obul
nove superge. Ja ženske pač opazimo
vse detajle, ki sicer niso pomembne
za sam uspeh športnika, a take smo
pač po naravi. In ja roko na srce, ob
vsaki okrepitvi, ki pride v katerikoli
klub bomo razumljivo pogledale, kako
zgleda.

Za konec pa še to. Po mojih izkušnjah
sodeč, novinarke lažje pridemo do
izjav športnikov. Večina jih je verjetno
bolj vesela, če do njih pristopi ženska
kot moški. Pa saj veste, malenkostno
se nasmehnemo in lepo pogledamo
in kdo bi nam rekel ne. Imamo pa
zato malce več težav pri ženskemu
spolu. A na srečo, imamo v športnem
novinarstvu več opravka z moškimi.

C

Špela Pogačar/Radio HiT
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Reach your impossible with the lighter, lower and faster Glove CC7.
Play hard. Stay cool.
Impossible is nothing.

KOT V OSJEM GNEZDU!

Bili smo na obisku...
Na domu smo obiskali naše mlade,
obetavne rokometaše, ki živijo pod
eno streho. Živijo v stilu prijateljev iz
popularne avstralske nadaljevanke, ki smo
jo gledali vrsto let. Resda – zaenkratbrez deklet. Pred našim obiskom so se
potrudili in lepo pospravili stanovanje.
Mitja, Jaka, Anže in Luka so naši
rokometaši, ki jih nekateri bolj slabo
poznate, zato smo se odločil,da jih
obiščemo in z njimi poklepetamo.

ANŽE:
Tukaj je pravo osje gnezdo, zelo je
sproščeno in dobro se razumemo,
včasih pride do kakšnega
nasprotovanja vendar se pocartamo
(smeh) in gremo dalje.
Kuhamo si bolj slabo, saj večino časa
jemo v bližnjem gostišču, če pa že, pa
za to poskrbi Jaka.

MITJA:
Če bi bila v stanovanju samo dva, nebi
bilo tako zanimivo, saj je v vsakem
trenutku nekdo doma s katerim se
lahko pogovarjaš ali pa se zamotimo z
računalnikom.
Vsak ima nek doprinos v skupnost,
največjega ima Jaka, saj bi brez
njega položnice ostale neplačane in
stanovanje nebi bilo tako čisto.

LUKA:
JAKA:

Tukaj je super, pred tem stanovanjem
sem bival v dijaškem domu, kjer smo
si trije delili majhno sobico, sedaj
si štirje delimo večje stanovanje. Z
ostalimi sem se zelo dobro ujel in se
dobro razumemo.

Prva v stanovanju sva bila
Mitja in jaz, na začetku je bilo
precej tiho, dokler se nisva
bolje spoznala, sedaj
smo vsi skupaj dobra
klapa in se odlično
razumemo.

Andrej Petrov
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25 HITRIH:

Ante Bojič – pomočnik trenerja
Najboljši igralec na svetu?

Idealne počitnice so?

Kako se » odklopiš«

Ivan Čupič.

Na Korčuli v prijetni restavraciji.

Tek in fitnes.

Talent ali trdo delo?

Idealno jutro po tekmi?

Naj jed in pijača?

Oboje.

Tek okoli jezera.

Jem vse, pijača - vino in viski.

Najlepši in najbolj boleč
rokometni spomin?

Najljubši predmet poleg žoge?

Kaj misliš da ljudje cenijo pri
tebi?

Najlepši ko smo osvojili v Kopru
prvenstvo, najgrši pa, ko smo se stepli
v Kopru.

Naj tekma do sedaj?
Nimam odgovora.

Si vraževeren, in kako?
Kdaj si začel trenirati in zakaj?

Ne.

Leta 1999 sem se vpisal na fakulteto,
ker sem ugotovil, da ne bom najboljši
vratar in potem sem si želel postati
najboljši trener.

Kdo skrbi za smeh v ekipi?

Pri katerem trenerju si se največ
naučil?
Največ sem se naučil pri Červarju in
Obrvanu.

Za kateri klub bi najraje zaigral?
V tistem katerem več plačajo ;)
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Jaz.

Ženska.

Kdaj si doživel največje
presenečenje in kdo te je
presenetil?
Nimam pojma

Naj film, knjiga, pevec, skupina?
Gladiator, kar se tiče glasbe mi je
vse ok.

Kdaj si ogledal zadnjo predstavo,
koncert?
Mhm…

Najboljša lastnost ki jo mora
imeti ekipa’

Kaj najraje oblečeš?

Da vlada dobra atmosfera v ekipi.

Športna oblačila.

Za koga navijaš, tudi v drugih
športih?

Brez česa ne greš nikamor?

Za Mourinha.

Zobne ščetke.

Tv ali računalnik?
Nič od tega.

Iskrenost.

Na koga se lahko vedno zaneseš?
Sem volk samotar, zanesem se na
samega na sebe.

Verjameš v ljubezen na prvi
pogled?
Da.
Andrej Petrov
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ZAKLJUČEK

Kdaj pa, če ne zdaj?!

Spet smo prišli ljubitelji rokometa
na svoj račun. Kdaj pa, če ne ob
takšnih priložnostih, kot je ta, ki
nas čaka tokrat proti Chamberyju.
Za rokometaši Gorenja in upravo so
turbolentni časi, toda stvari so spet
na svojem mestu in ekipa je več kot
zaslužna za to stanje. Čeprav so jih
nekateri že odpisali, gledamo zdaj
»film« Vrnitev odpisanih. Starejši
bodo že vedeli o čem govorim.
Ekipa Gorenja do Vesprema ni poznala
poraza v drugem delu, čeprav je
imela niz težkih tekem. Toda točka v
Sarajevu in zmaga proti Kielcam sta
dali Velenjčanom vzgonskega vetra.
Dobro so se upirali tudi v Veszremu
in bili blizu ekipi, ki ima precej višji
proračun in razprodane tekme Lige
prvakov. Račun je povsem enostaven.
Dvorana sprejme 5000 gledalcev,
karta pa je povprečno 10 evrov. In to
je na tekmo…, mhm, koliko že? Hja,
dovolj za normalno, kaj normalno,
zelo spodobno rokometno življenje.
In Veszprem niti ni tako velik, ima
približno 60 tisoč prebivalcev. Zgolj
za primerjavo torej. Fanatičnost
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njihovih ljubiteljev rokometa ne pozna
meja. Njihovi promocijski izdelki
gredo za med, v dvorani lahko dobiš
od žlice, skodelic, dresov, trenirk,
blazin, jedilnega servisa, šalov,
koledarjev, pisal, dvd-jev, posterjev,
trobelj,... skratka vse, na čimer je
odtisnjen znak Vesprema ali katerega
igralca ali ekipe. Sliši se smešno, toda
Madžari delajo v stilu NBA moštev in
to zelo dobro.
udi VIP prostori so nekaj posebnega,
To so posebne lože za 8 do 20 ljudi, ki
so podobne ložam v operi, le da imajo
na voljo svojega natakarja in mini
kuhinjo v katerih so, ne boste verjeli,
mikrovalovne pečice Gorenje! Te lože
pripadajo posameznim sponzorjem,
ki na tekmo pripeljejo svoje poslovne
partnerje, prijatelje, ki ob spremljanju
spektakla kramljajo o marsičem. In
se na koncu po teki družijo z igralci
in ostalimi sponzorji iz sosednjih lož.
Skratka, Veszprem živi za rokomet!
In kaj sem že hotel povedati. Ja nič,
potrebno bo garati in se na terenu še
naprej dokazovati, da je to šport, ki
ima svoj gladiatorski naboj, da je to
šport, ki je zanimiv sponzorjem in da
mladina tu lahko najde svoje vzornike,
junake. Šele potem bodo tribune v
Velenju mogoče tudi malo bolj polne,
kaj šele razprodane.
Za konec pa si res želim, da bo
sobotna tekma paša za oči, da bodo
ljubitelji rokometa prišli na svoj
račun. Konec koncev je tudi ura
izredno ugodna, da se z rokometom
začne sobotna zabava. Ne pozabite,
šteje samo zmaga, pa čeprav za
»pol gola«. Toda verjemite, to bo
sila težko, ampak ker verjamemo v
naše fante, verjamemo v zmago in
uvrstitve v drugi krog tekmovanja
lige prvakov. To dragi moji, pa bi bil
ta to neizkušeno ekipo, fantastičnega
kapetana in najmlajši trenerski
tandem v ligi prvakov- Branko Tamše
in Ante Bojič - v zgodovini – velik
uspeh!
Dejan Tamše
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