Geir Arne fra «Ingen

Fikk tips av
skihelten

SUPERGUTTER:

Kjetil André Aamodt har
aldri før stått på ski med
en som har to beinprote
ser. – Imponerende, sier
Kjetil André.

grenser» har amputert begge beina:

Dette skal jeg
klare – Kjetil
IMPONERENDE: Geir Arne og
de andre deltagerne i «Ingen
grenser» la 50 mil bak seg på 30
dager sammen med Lars Monsen.

Heltemøte. Geir Arne
Hageland har stått på
alpinski én eneste gang. Det
vil OL-helten Kjetil André
Aamodt gjøre noe med!
– Du må knekke mer i knærne!
Prøv å tenk deg at du skal stå som
en keepe r, sier Kjet il And ré
Aamodt (38) – og går ned i vel
kjent positur.
– Det er lettere sagt enn gjort
når knærne må styres fra en data
maskin, ler Geir Arne Hageland
(37) fra NRKs storsuksess « Ingen
grenser».
Geir Arne Hageland fra Lille
hammer er født uten leggbein og
måtte som femåring amputere
begge beina. 32 år senere viser
han over en million TV-seere at
ingenting er umulig. Sammen
med Lars Monsen og ti andre del
tagere med ulike funksjonshem
ninger går han 50 mil over
Nordkalotten!
– Jeg liker utfordringer
og synes det er moro å
klare ting andre tror
jeg ikke vil få til. Vi
kan alle strekke oss
litt lengre enn vi tror. Det vikti
ge er å fokusere på hva man kan få
til, sier den sympatiske IT-konsu
lenten.
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Engasjert. Geir Arne er oppvokst
på småbruk på Dovre og har ald
ri hatt mulighet til å sitte i sofaen
og dvele over alt han ikke kan få
til. Med proteser hoppet han i
høyet med de andre ungene, spil
te fotball i friminuttene og var
aktiv i idrettslaget for funksjons
hemmede i hjemtraktene.
– Jeg kan ikke huske at jeg syn
tes det var spesielt trist å måtte
amputere, selv om de første pro
tesene jeg fikk ikke var spesielt
velegnet. Nå i voksen alder er jeg
glad det ble som det ble, framfor
en barndom på sykehus, sier
han.
Til daglig jobber Geir Arne
som IT-konsulent. Men mest av
alt brenner han for å få flere
funksjonshemmede ut i arbeid.

Står på. – I
dag står 300
000 mennes
ker med ulike
funks jons
hemninger
i yrkesaktiv
ald er uten
jobb. 100 000
av dem sier at de ønsker å jobbe.
Det er en tankevekker, sier den
driftige karen . I 2008 tok han
derfor saken i egne hender og
startet Funkibator, en bedrift
som har som hovedmål å øke an
tall gründere blant funksjons
hemmede.
– Tanken er at hver og en skal
utnytte egne ressurser. Vi er alle
gode til noe. Vi fokuserer i tillegg
på mestring generelt og ikke
minst holdningsarbeid, sier den
positive karen.

Imponert. Geir Arne er sikker på
at jo mer man mestrer, jo bedre
selvtillit får man.
– Nettopp derfor er det viktig å
bruke energi på det du er god til
og har lyst å gjøre, framfor å grå
te over alt en ikke får til. Jeg
kommer for eksempel aldri til å
bli en racer i slalåmbakken. Men
det er jo gøy å prøve og jeg skal få
det til, sier han.
Kjetil André Aamodt er impo
nert selv om Geir Arne ikke tok
de drøyeste svingene i bakken.
– Du har gått 50 mil med pro
teser! Det er bare helt sykt i seg
selv, sier Kjetil André Aamodt.
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