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SLIT: Geir Arne Hageland fikk virkelig prøvd seg i testløpet i Nordseterveien. Han har VM i 2011 som sitt store mål. Alle foto: Morten Aasen

Pigger mot toppen
Geir Arne Hageland
fra Lillehammer har
nylig vært på tur på
Nordkalotten med
Lars Monsen. Nå vil
han pigge seg til VM i
2011.

Av Morten Aasen

morten.aasen@gd.no

Mobil: 958 93 373

LILLEHAMMER: 37-åringen

måtte amputere begge beina som

barn på grunn av medfødt syk-

dom. Han pigget mye som junior

og tidligere juniornorgesmester.

- Jeg pigget på is, og ble junior-

mester der. Dessuten vant jeg tre

NM-gull i pulk utfor. Det er en al-

pingrein, som best kan beskrives

som forgjengeren til sit-ski.

Etter noen rolige år, tok han

opp igjen treningen i 2006.

- I oppveksten var jeg aktiv. I

93-94 nærmet jeg meg de beste,

men så flyttet jeg til England for å

studere. Så ble det etter hvert job-

ben som tok det meste av fokuset.

Derfor ble det lite trening og pig-

ging. I 2006 fant jeg ut at jeg måt-

te ned i vekt, og jeg begynte å

trene igjen. I vår vant jeg klassen

min i Ridderrennet, forteller Geir

Arne.

Landslagssamling

Han har trent fem-seks økter i uka

i sommer. Seieren i Ridderrennet

gjorde sitt til at skiforbundet be-

gynte å vise interesse, og nå har

han vært på sin første landslags-

samling. Den ble avholdt i Lille-

hammer.

- Jeg har fått muligheten til å

hospitere på noen samlinger for

rekruttlandslaget. Så jeg er jo en

ganske voksen rekrutt, sier Hage-

land og ler godt.

- Men det kan ha sine fordeler.

Lysten til å trene var nok ikke på

topp som ungdom, men nå går det

fint å trene fem-seks økter i uka.

Alderen har slått positivt ut i for-

hold til treningsdisiplinen, fastslår

han.

Under samlingen fikk han

mange verdifulle tips og innspill.

Ikke minst i forhold til teknikk.

- Det var en skikkelig trivelig

gjeng å være sammen med, sier

Geir Arne som også fikk kjørt seg

skikkelig i et testløp i Nordseter-

veien.

- Jeg startet nok litt tøft, så det

ble tungt på slutten. Ikke minst

fordi jeg fikk vondt i hånda, men

det var en nyttig erfaring å ta med

seg, forteller han.

VM i 2011

Geir Arne beskriver seg selv som

et konkurransemenneske. Han

har satt seg som mål å komme til

VM i Russland i 2011.

- Jeg vet det er et ambisiøst

mål, men vet samtidig at det kan

være oppnåelig. For meg er det

viktig med høye mål, slik at jeg kan

holde treningskvaliteten på topp.

Likevel må jeg ta høyde for at jeg

kan bomme, sier han.

Til vinteren er det norgescupen

som er målet. I desember er det

renn på Sjusjøen.

- For øyeblikket er jeg klubbløs,

så det må på plass før jeg begyn-

ner å konkurrere. Dessuten må jeg

få meg en ny kjelke. Den jeg har nå

er nærmest en museumsgjen-

stand. Regner med det kan bli litt

prøving og feiling på utstyrsfron-

ten, men jeg må få noe som er bed-

re enn det jeg har nå, sier Geir

Arne.

- Når man driver handikap-

idrett kan man ikke regne med å få

noe ut av det økonomisk, man må

holde på det fordi det er gøy, av-

slutter han. 

TUNGT: Det var slitsomt i bak-
ken opp mot Skihytta for Geir
Arne og de andre under testlø-
pet.  

Løke utestengt fra mesterligaen
Håndballspilleren Frank Løke

utestenges kun for spill i mester-

ligaen etter at han signerte for

to klubber. 

Dermed kan han spille EM-sluttspil-

let i Østerrike. Det var gode nyheter

for landslagssjef Robert Hedin.

– Det er bra for oss at han kan

være disponibel til EM. Han har vist

tidligere at han er en viktig spiller, sa

Hedin til NTB. Løke slet med skader

under VM i Kroatia i januar og var

langt unna normal standard.

Hedin tar ut sin EM-tropp i mid-

ten av desember. Før det skal Norge

delta i supercupen i Tyskland hvor

vertene (29/10), Danmark (31/10) og

Sverige (1/11) er motstandere.

Norges Håndballforbund (NHF)

mottok avgjørelsen fra Det europeis-

ke håndballforbundet (EHF) onsdag.

Løke utestenges i ni måneder fra 30.

september for å ha signert for to

klubber. Ifølge Balazs Nemcsik i EHF

falt forbundet på denne avgjørelsen.

(©NTB)


