
Av Ove Kirkestuen

Den 6 episoder lange TV-serien
«Ingen grenser» med Lars
Monsen som villmarkens reise-
leder kommer på NRK en gang
etter at OL-ilden i Vancouver
er slokket. I løpet av den 478
km lange turen får vi oppleve
utfordringene som Geir Arne
og andre funksjonshemma skul-
le takle. Padling, roing, hunde-
kjøring og ikke minst 28 mil til
fots var noe av det de måtte
mestre. Ikke like enkelt med
rullestoler, proteser, lam-
melser, Multipel sklerose, Ce-
rebral parese, svekket hørsel og
dårlig syn blant deltakerne! 

Ros til mange
Geir Arne som har medfødte
skader i både armer og bein,

hadde mange sykehusopphold
og operasjoner de første årene
av sitt liv.

-I 1977 amputerte de beina
mine og siden den gang har jeg
brukt proteser. Men under sko-
legangen i Dovre følte jeg meg
fullt ut inkludert og jeg vil be-
rømme både foreldre, lærere og
medelever for at jeg ikke ble
behandlet som annerledes. Det
samme gjelder idretten. Jeg
spilte for eksempel både fotball
og volleyball med mine funk-
sjonsfriske kamerater, noe som
var like mye sosial som fysisk
mestring. Jeg og broren bygde
også hytte høyt oppe i et tre,
noe som sikkert virker umulig
med proteser! Men det er du
som setter rammene for dín
verden og du er dermed ikke
mer funksjonshemma enn du

sjøl gjør det til. Det meste
handler om innstilling. Men vi
har dessverre lett for å skylde
på utenforliggende faktorer når
det ikke går vår vei. I for ek-
sempel norsk fotball har det
blitt slik at de Må ha kunstgras-
bane for å lykkes! Brasilianere
som spiller fotball under svært
kummerlige forhold, viser at
det går godt an uten slike fasi-
liteter, sier Geir Arne. 

Mestring i fellesskap
-Hvorfor meldte du deg på
«Ingen grenser»?

-Én grunn var den personli-
ge utfordringen og trangen til
mer kunnskap om menneskets
ressurser og muligheter. Ikke
minst er det viktig å synliggjøre
situasjonen til funksjonhemma
på en positiv måte. Vinklingen i

media har dessverre litt for ofte
et negativt fokus, noe vi sjøl
også må ta noe av ansvaret for.
Jeg håper derfor at TV-serien
vil bøte på noe av dette og vise
at vi fungerer godt og slett ikke
er så hemma som mange tror.

-Din viktigste erfaring i løpet
av de tretti dagene?

-Jeg lærte mye om andres
funksjonshemning, grupperela-
sjoner og ikke minst hvordan
man løser ulike utfordringer
sammen, sier Geir Arne som
også har vært Norges beste ju-
nior i ispigging og dessuten har
tre NM-titler i pulk utfor. Han
deltok også under det første
Barnas Ridderrenn på Beitost-
ølen i 1983. 

-Sjøl om aktiviteter sammen
med kameratene mine var mest
naturlig for meg, gav Helse-

sportlaget i Dovre meg mulig-
heten til å konkurrere, noe som
var viktig i unge år. I den perio-
den var jeg slett ikke glad i å
trene, men jeg elsket konkur-
ranser, forteller mannen som
foruten arbeid med mastergrad
i innovasjon og næringsutvik-
ling også har etablert firmaet
Funkibator.

Store ambisjoner
-Visjonen er å synliggjøre ev-
nen til å mestre og bidra til at
arbeidsmarkedet ser på folk
med handikap som en ressurs,
både som arbeidstakere og
gründere. En like viktig målset-
ting er at funksjonshemma
anerkjenner seg sjøl på de sam-
me områdene. Noen av ambi-
sjonene er å skape vinnerkul-
tur, selvbevissthet, økt livskva-
litet, bryte ned fordommer om
funksjonshemninger og vise ar-
beidsmarkedet hvilken ressurs
vi er. En annen visjon for Fun-
kibator er å øke antall yrkesak-
tive funksjonshemma med 10%
innen 10 år. Basert på 180.000
kroner i uførepensjon per per-
son vil 55.000 nye yrkesaktive
bety 10 milliarder i årlige be-
sparelser for samfunnet. Men
når  funksjonshemma med egen
virksomhet knapt er et alterna-
tiv i NAVs verden, sier det mye
om utfordringen. Slik situasjo-
nen er nå, er det dessverre lite
som utfordrer den enkelte.
NAV må derfor stille større
krav til brukerne og samtidig
sørge for personlig oppfølging.
Målet må være at alle får dyrke
sine sterke sider, først da kan
man få ut potensialet til hver
enkelt, sier Geir Arne.
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Ingen grenser for Geir Arne 
uu- Håpet er at serien kan inspirere mange andre til også å flytte grenser. 
Jeg gjorde i alle fall det 
i løpet av den 30 dager lange turen fra Botnviken i Sverige til Hellemobotn i
Nordland sist høst, forteller dovringen Geir Arne Hageland (37) med adresse
Lillehammer.

Vil renske opp i ”vegbomjungelen” 
Av Bjørn Brandt

Gjentatte innbrudd har ført
til at hytteeiere i Vågå har
søkt om å få stenge veg med
bom i deler av året. Fjellstyret
i kommunen har forståelse
for ønsket, men ønsker en
gjennomgang av alle bomve-
ger i kommune før en beslut-
ning tas. Fjellstyret mener
søknaden om å kunne stenge

den gamle Sjodalsvegen ved
Grjotåa for å kunne beskytte
seg mot hytteinnbrudd reiser
et prinsipielt spørsmål om
stenging av hytteveger i stats-
allmenningen generelt. Vågå
fjellstyre har gjennom mange
år oppfordret Statskog til å ta
en gjennomgang av alle opp-
satte bommer i Langmorkje
statsallmenning. Fjellstyret
mener det er svært uheldig at

dette arbeidet ikke er utført,
fordi fjellstyret mener mange
setter opp bom uten å søke
om dette. Fjellstyret ber der-
for Statskog enda en gang om
å gjennomføre slike undersø-
kelser. Inntil slike undersø-
kelser er gjennomført ønsker
ikke Vågå fjellstyre å ta ende-
lig stilling til søknader om å få
stenge hytteveger for å hindre
innbrudd. Fjellstyret under-

streker at det har forståelse
for ønsket om å hindre inn-
brudd, men mener hele områ-
det må få en kritisk gjennom-
gang før endelig beslutning
tas. Fjellstyret mener det ge-
nerelt kan være flere uheldige
omstendigheter med å sette
opp bommer. Det kan være
skjemmende, bommer kan
være til hinder for utøving av
friluftsliv. Stengte veger kan

også hindre utrykningskjøret-
øy å komme fram til åsted for
ulykker eller brann. Fjellsty-
ret minner om at det også er
andre måter å hindre inn-
brudd i hytter på. Det nevnes
blant annet alarmanlegg eller
å gjøre vegen helt fram til hyt-
ta ufarbar på andre måter enn
å bruke bom.

-Håpet er at TV-serien kan inspi-
rere mange andre til også å flytte
grenser, sier dovringen Geir Arne
Hageland. Med Lars Monsen som
villmarkens reiseleder for elleve
funksjonshemma dukker han
snart opp i NRKs «Ingen grenser».

-Noe av grunnen til at jeg sa ja til TV-serien «Ingen grenser», var å synliggjøre situasjonen til funksjonshemma på en positiv, sier dovringen Geir
Arne Hageland.
Bildet er fra den 30 dager og 478 km lange turen fra Botnviken i Sverige til Hellemobotn i Nordland. (Foto: Privat)


