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Žalostno smo sprejeli vest, da se je za vedno poslovil od nas Brane Arnuš – Piki. Še nekaj dni nazaj, si 

na zadnjem svojem treningu, s svojimi šalami in s svojo vedrino, razveseljeval člane kluba, ki so bili 

takrat s tabo na tekmovalnih stezah. Nihče ni pričakoval, da ste zadnjič skupaj na stezah , saj si se takrat 

tudi prijavil, da greš z nami na skupne priprave na novo tekmovalno sezono. Le dan pred odhodom, si 

nam sporočil, da zaradi bolezni ne moreš z nami. Tudi po povratku s priprav, si nas obvestil, da te še 

nekaj časa ne bo na tekmovalne steze. Brane – Piki je v klub prišel kot mladinec, ki je hotel postati 

dober športnik. Še pred tem se je poskušal v odbojki, vendar v njegovem srcu je prevladovalo kegljanje. 

Redno in vestno je treniral z izkušenimi sotekmovalci, vse dokler ga takratni trener ni uvrstil v prvo 

moštvo. Iz leta v leto je postajal vse boljši, se uvrščal na regijska in državna prvenstva. Ko so ga opazili 

drugi klubi, so ga vabili v svoje vrste. Imel je le eno željo, da se preizkusi v najmočnejši državni ligi. To 

željo mu je klub uresničil, ko mu je dovolil oditi v Zasavje k Trboveljskemu Rudarju. Seveda je to veliko 

pomenilo tudi matičnemu klubu, da je vzgojil tako dobrega tekmovalca. Piki je kmalu spoznal, da 

takšnega tempa ne bo dolgo zdržal. Vožnja, dvakrat na teden na treninge v Trbovlje, sobota tekma, 

potem pa še služba. Tempo, ki ga marsikateri bolj izkušeni tekmovalec ne bi zdržal. To je spoznal tudi 

Piki, ki se je po dveh sezonah vrnil v domače gnezdo. S svojo dobro igro je navduševal številne igralce 

in gledalce po vseh kegljiščih, kjer je nastopal. Še vedno je bil vzor marsikateremu tekmovalcu. 

Navduševal je tudi na zadnjih nastopih za svoj  domači Šoštanjski klub. 

Brane ostaja v našem spominu, kot neizmerno dober in priljubljen član, pripravljen pomagati in delati 

v dobro vseh. Za njim ostajajo sledi, ki ne bodo nikoli izbrisane. 

Piki, počivaj v miru, pogrešali te bomo.                  

                                                      Kegljaški klub Šoštanj 


