Han ar e n utpraglad tempo- o c h conterfakta-

Andres ar fodd 1967 i Caracas i Venezuela, varifran

re. H a n a r snabb, k a n s l i g o c h t e k n i s k . For a t t

hans pappa kommer. Hans mamma ar svenska och de

han ska tyckas pa e n tavling kravs det att h a n

tva traffades i Paris. 1968 atervande familjen till Sverige.

under forberedelserna hittar in till det menta-

Andres ar enda killen i en syskonskara av fyra.

la r u m m e t , d a r h a n k a n h y p e r k o n c e n t r e r a s i g .

Han var 10 ar nar han borjade fakta vid FFF for Kaj
Cerneski. Aren 1977-79 tillbringade han i universitets-

Nar han ar riktigt land kan det handa alt han kokar over.
Det ar da vi hor hans "samurajskrik" pa pisten.
- Det ar aldrig riktat mot motstandaren utan alltid mot

staden Merida i Venezuela, dar fadern hade tjanst som
larare vid universitetet.
- Forsta aret var som att leva 1 en isoleringscell. Jag

mig sjalv, forklarar han en tisdagfdrmiddag pa ett av

kunde inte spraket, hade inga kompisar och kande mig

Stockholms konditorier, dar vi delar pa en jattesemla.

som en framling i tillvaron.

Gradden petar han bort.
Andres Gomez, FFF, tillhor sedan 1986 A-kandidaterna i herrvarja.

Sa smaningom kom han in i ett fotbollsgang av grabbar,
som lirade pa gatan utanfor dar de bodde och vallen var
bruten. Idrottens sprak ar internationellt oavsett alder.

Han sticker inte under stolen med sin stora besvikel-

Da var det nara att han for alltid lagt varjorna pa hyllan,

Chicago bulls o c h
Portland trail blazers

men efter ett samtal med sin tranare Saiek Altauz och

Hemma i Stockholm och Sverige igen tog han upp tra-

vetskapen om att han annu inte fylit sin potential, bestam-

ningen i faktning - nu for SaIek Altauz, som blivit trana-

de han sig for att fortsatta. Han plockade en sjatte pla-

re vid FFF.

se, nar han inte blev uttagen i OS-iruppen till Barcelona.

cering i varldscupen i Arnhem i november och blev sam-

Den riktiga seridsa traningen kom dock inte igang for-

manlagd segrare i Malmd i januari. Da faktade han med

ran atta ar senare. Det som bland annat tick honom att

stort sjalvfortroende, nagot som i och for sig ar nddvan-

tanda till och bestamma sig var att han kom in pa idrott-

digt for alia faktare i varldsklass, men kanske sarskilt for

splutonen. Dar fanns ocksa Peter Vanky,

dem,

Lundblad och Jonas Fahle. Andres Gomez var tveklost

som i likhet med Andres Gomez, inte har nagon

sakerhet att fakta pa. Kanslan och den ratta inre stam-

den som hade samst kondition av dem alia.

ningen ar belt avgdrande for resultatet.

- Jag kande mig standigt jagad av deras flas.

Tomas

Under aren har Andres Gomez och bans
tranare Saiek Altauz blivit ett team som kanner varandra val och utvecklat en omsesidig
acceptans. SaIek Altauz betyder mycket for
sin adept inte bara som tranare utan ooksa
som ideologisk gestalt.
- Det ar alltid roligt att traffa SaIek och fakta
lektion med honom.
I tretton ar har de traffats nastan dagligen.
delat gladje och sorg.
- Resultat och framgangar star aldrig i proportion till den traningstid som man lagger ner
som elitfaktare, sager han, och tillagger; det
tar fid att upptacka sina egna forutsattningar.
Han hatar vinter, morker och kyla och foredrar vita strander framfdr vita alptoppar.
Vankretsen ar viktig for honom och han haller
regelbunden kontakt med sina vanner, aven
nar han inte kan traffa dem.
Basketball med sitt taktikspel, sin teknik,
smidighet och styrka star som favoritsporten
pa TV:s Screensport. Favoritlagen: Chicago
Bulls och Portland Trail Blazers.
Han gar garna pa bio men har krav pa
salongen.

Vandrings
priser

- Det ska vara stor duk o c h ljudet ska vara
bra.

Det kom ett brev till redaktionen for tidningen Faktning fran Carl-Gustaf Bergenstrahle, ord-

En bra film far honom att glomma allt annat
och som han sjalv sager: Kanske ar det ett
slags verklighetsflykt som jag gillar.

forande i Sekreta Gruppen. Han ar pa jakt efter fdrsvunna vandringspriser och undrar:
Vem vet nagot om: 'Lord Desboroughs vandringspris till svenska mastaren pa florett. Priset
ar standigt vandrande. 'Dir Sven Wahlunds vandringspris 1 varja Lag-SM-standigt vandran-

Narmast film att vilja se ar den oscarsno-

de. •Bernt-Otto Rehbinders minnespris- vandringspris i individuell SM-varja. Tre inteckningar

minerade "Indochine" med den franska ska-

kravs. 'Ake Gronhagens minnespris- vandringspris i individuell SM-damflorett. Tre inteckningar

despelerskan Catherine Deneuve i en av

kravs. 'Tage Lindstrdms vandringspokal vid lag-SM sabel. Fem inteckningar kravs.

huvudrollerna.

Tornblads minnespris-vandringspris i lag-SM damflorett. Tre inteckningar kravs.

Inom musiken ar han allatare med dragning

'Erik

Var finns dessa priser? Vilka har inteckningar?

till det rytmiska. Han laser garna och har just

Dessutom behdver Sekreta Gruppen hjalp med forslag eller tips till ett DIPLOM och en snygg

avslutat "Den siste mohikanen" i originalver-

HYLLNINGSBLANKETT. Skicka Era svar, tips och forslag till: Sekreta Gruppen, att: Carl-

sion. Hans lektyr for narvarande utgors av "El

Gustaf Bergenstrahle, Herr Svens vag 1, 302 56 HALMSTAD, Tel: 035-12 91 87

•

tunel" som ingar som litteratur i den grundkurs
i spanska han laser vid Stockholms universitet. Tre och ett halvt ar har han avverkat pa sin
ekonomiutbildning och har tva tentor kvar

faktlarar
examen

innan han ar fardig civilekonom.
Malet i ar ar givietvis VM i Essen i juli. Det
ar nagra manader kvar dit. Men hittar han den
ratta stamningen och koncentrationen kan vad

I augusti 1993 kommer nagra aldre meriterade faktmastare att ha en faktlararexamen for nya

som heist handa pa pisten. Det vet alia som

instruktorer innefattande florett, sabel och varja, saval teoretiskt som praktiskt. For ytterligare

mott en hyperladdad Andres Gomez.

information: Ring Bela Rerrich 08-664 75 97 eller 08-664 14 64.
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