
Torsdag og fredag er
det turnering i rulle-
stolhåndball i Håkons
Hall. HiL-studenter
har invitert svenske
H43 Wheelers, NTG-
elever og Storhamars
elitelag til dyst.

Av Inger Stokland
inger.stokland@gd.no

Mobil: 909 38 972

LILLEHAMMER: - Dette er vårt

praksisprosjekt som avgangsstu-

denter ved vernepleierstudiet ved

Høgskolen i Lillehammer, forteller

Kristin Alm, Marit Vassmo, Lene

Østlie og Marianne Støver til GD.

De fire vernepleierstudentene så

for seg et langt mindre arrange-

ment da de gikk i gang med av-

gangsprosjektet som har som mål å

bedre kompetansen på «Kultur og

fritid for alle» innen vernepleierstu-

diet ved HiL.  

Responsen har vært over alle

forventning.

-  Rullestolhåndball er det ras-

kest voksende handikapsporten i

Sverige. Vi ønsker å introdusere

den i Norge både for rullestolbru-

kere og andre. Dette er en sport

med utfordringer enten du er han-

dikappet eller ikke, aktiv håndball-

spiller eller aldri har tatt i en hånd-

ball. Det er en sport for alle,  det vil

vi vise i Håkons Hall.

Wheelers

Studentene er glad for at det sven-

ske laget H43 Wheelers har takket

ja. Svenskene har for øvrig med seg

et ekstra sett med sportsrullestoler.

For intet er overlatt til tilfeldighe-

tene når turneringen i rullestol-

håndball starter i Håkons Hall tors-

dag ettermiddag.

Kristin Alm forteller at de tidlig i

planleggingen kontaktet Norges

Håndballforbund. Det har resultert

i et miniseminaret «Inkludering»

om rullestolhåndball i regi av hånd-

ballforbundet. 

Torsdag formiddag forteller Ca-

rina Sacher fra H43 Wheelers om

sine erfaringer, og laget vil også de-

monstrere en treningsøkt. 

Idrettspresident Tove Paule skal

foredra om inkluderingsarbeidet i

Norges Idrettsforbund. Geir Arne

Hageland fra Lillehammer, også

kjent fra serien «Ingen grenser»,

skal fortelle om kilder til inspirasjon

og aktivitet.

Håndballekspert på TV og tidli-

gere landslagsspiller Kjersti Grini

vil sette søkelys på om elitehåndbal-

len kan gjøre rullestolhåndballen

mer synlig og bidra til rekruttering.

Publikum

Fredag er det mulig for folk utenfra

å prøve seg på rullestolhåndball i

Håkons Hall på formiddagen.

- Blant annet kommer 120 elever

fra Smestad ungdomsskole for å

prøve rullestolhåndball.

Vernepleierstudentene ser fram

til turneringen torsdag ettermid-

dag. 

- Vi har fått en bra oppslutning

om arrangementet med elitespil-

lere fra Hamar og NTG/LFH09.

Selvfølgelig  stiller HiL et eget lag

med studenter og lærere.  I tillegg

ønsker oss publikum og heiagjeng-

er, og har derfor lagt selve turne-

ringene til ettermiddagen. Så møt

opp folkens, oppfordrer verne-

pleierstudentene Kristin, Marit,

Lene og Marianne.
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LEKER & BABYUTSTYR
Storgaten 64 • tlf 61 25 54 51

Velkommen til årets vanvittige

LEKETØYSALG

÷50%

torsdag 6. til lørdag 8. januar!
Vi rydder plass til årets nyheter og selger derfor ut

NB! LEGO/MULTIMEDIA og BARNEUTSTYR

÷30%

ALLE LEKER I HELE BUTIKKEN

www.ringo.no

BILER - ACTIONFIGURER - SPILL

PUSLESPILL - BABYLEKER

DUKKER - ELIAS
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PET SHOP
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SABELTANN - FISHER PRICE

HOBBYSAKER OG
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KOM IGJEN: Vernepleierstudentene Kristin Alm (sittende) Marit Vossmo, Marianne Støver og Lese Østlie ved HiL arrangerer håndballturnering i rullestol. De har deltaker.
Nå ønsker de seg publikum. Foto: Torbjørn Olsen

Arrangerer rullestolhåndball
Turneringen er HiL-studenters praksisprosjekt


