Andrej Špelič ... zanima nas

Ponedeljek, 21 Marec 2011 07:31

Andreju so vprašanja zastavili tekmovalke in tekmovalci, ki trenirajo pod njegovim vodstvom.
Lucija Čemažar:
Vem, da si veliko športov že poizkusil in me zanima katerega pa še sploh NISI poizkusil
in za katerega imaš še željo, da bi ga poizkusil?
Nikoli še nisem igral podvodnega hokeja, poskusil sem pa že vse, kar sem do sedaj želel.
No, pa ne bova samo o športu. Kako se pa kaj pri gospodinjstvu znajdeš? Znaš likati,
prati, pospravljati, zložiti perilo in oblačila, mogoče znaš kakšno jed skuhati (razen tvojih
tradicionalnih sadnih napitkov)?
Pri gospodinjstvu se znajdem odlično – znam likati kavč, prižgati pralni stroj, danes sem
ugotovil, kje se prižge sesalec, pa tudi kupe zlikanega perila znam zložiti v omaro. V kuhinji pa
sem pravi kuharski mojster – kuham kavo, čaj … Aja, to niso jedi … kuham hrenovke, jajca,
makarone, znam pogreti omako za makarone …
Tjaša Trampuš:
S čim te na treningih punce najbolj spravimo ob živce?
Ob živce me punce spravite, kadar podcenjujete same sebe.
Kdaj si ti začel trenirati oz. kakšna je tvoja športna pot?
V drugem razredu osnovne šole sem začel trenirati atletiko, ki se je v zimskih mesecih
spremenila v tek na smučeh. Pri dvanajstih sem svežemu zraku obrnil hrbet in se podal v
dvoranske športe – treniral sem hokej in karate. Ko je puberteta potrkala na vrata, sem svojo
energijo usmerjal v zabave in boks. Po odsluženem vojaškem roku pa sem se začel ukvarjati s
fitnesom ter ponovno srečal svojo prvo športno ljubezen - atletiko.
Ula Einfalt:
Kako se na treningih počutiš med samimi puncami?
Vem, da ne smem odgovarjati z eno besedo … ampak počutim se fenomenalno :) !!!
Kje si spoznal svojo punco?
Katero punco?
Nina Zadravec:
Ali si zadovoljen z našo skupino, s puncami, ki nas treniraš?
Super ste :) !!!
Zakaj si se odločil za ta poklic?
Za ta poklic sem se odločil, ker težko zdržim pri miru več kot sedem minut, ker imam rad tek na
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smučeh, svež zrak in nasploh takšen način življenja.
Utemelji s katero od nas si in s katero od nas nisi zadovoljen?
Na to vprašanje konkretnega odgovora ne morem dati. Z vsako od punc sem kdaj zadovoljen,
kdaj pa ne. Odvisno od lune …
Rozalija Golmajer Osmić:
Koliko si bil star, ko si začel trenirati tek na smučeh?
Star sem bil osem let.
Koliko let si treniral?
Premalo, da bi lahko dosegel kakšen vrhunski rezultat.
Pia Papler:
Kaj počneš v prostem času?
Prostega časa imam pozimi zelo malo, poleti pa tečem, rolkam, plezam, veslam, kolesarim …
Ti je bolj všeč klasika ali drsalna tehnika in zakaj?
Obe tehniki sta mi enako všeč. Odvisno od pogojev.
Polona Klemenčič:
Kaj si misliš ob našem smehu v kombiju na vožnjah na treninge?
Da ste v puberteti »babe zmešane«!!!
Kdaj in zakaj si začel z zdravo prehrano (skuta, sadje, …)?
Že od nekdaj jem tako, kot mislim, da je najbolje zame.
Nina Klemenčič:
Kdo te je za ta šport navdušil?
Za tek na smučeh sem se navdušil sam.
Kateri je bil tvoj prvi šport, ki si ga začel trenirati in kdaj?
Atletika pri osmih letih.
Še nekaj dodatnih odgovorov:
KRATKOROČNI CILJI:
Čim boljši rezultati mojih punc.
DOLGOROČNI CILJI:
Kar se tiče moje trenerske kariere, si želim videti kakšnega od svojih tekmovalcev na prvi
stopnički v svetovnem pokalu. Poleg tega bi rad v življenju prečil Antarktiko in osvojil vrh v
Himalaji.
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HITRI ODGOVORI:
Najbolj uživam, ko tečem.
S tremi besedami bi se opisal kot športnik, zanesljiv, direkten.
Sin me najbolj razjezi, ko skuša imeti zadnjo besedo in zavija z očmi.
Največja želja je skrivnost.
Najboljša hrana so Metkini makaroni na 100 načinov.
Najbolj sem užaljen, ko mi kdo skuša vsiliti svoje mnenje.
Najljubša pesem je We are the champions.
V študentskih letih bi bil študent.
S 5.000 eur plače na mesec bi zapravil veliko več kot sedaj.
Prva asociacija na besedo TSK Merkur Kranj so dobri tekmovalci.
Staršem bi se zahvalil za potrpežljivost.
Ekološke katastrofe so prepogoste.
Tehnološki napredki na vseh področjih pomenijo oddaljevanje od bistva življenja.
Meto najbolj razjezim, kadar ji povem, da sem lačen takrat, ko ne morem čakati niti deset minut
več …
V kontejnerju na Pokljuki najbolj pogrešam mir.
Na Pokljuki bi najraje videl čim manj ekonomije.
V šoli so me klicali po zvočniku – večkrat na teden.
Če bi si lahko sam izbral ime, bi bil Andrej.
Najhujša razvada je lenoba.
Najboljša risanka je Modri dirkač..
Ko tekmujem, največkrat premišljujem o tem, kako najhitreje priti do cilja.
Največji uspeh, ki sem ga dosegel je, da delam tisto, v čemer uživam.
Najraje skuham mulo.
GSM je obvezno zlo.
Ob filmu Kekec pomislim na Mojco.
Za domačo žival bi si najraje kupil leva.
Glasbeni koncerti so meni tuja stvar.
Najtežji predmet v srednji šoli je bila tovarišica za matematiko.
Nepozaben dopust še pride.
Šport je življenje.
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