
▼

[Landsstevnet]

Idrettsglede og topp prestasjoner på Gjøvik

– Heia-heia, alle sammen!
Det er få svømmestevner 
du finner større stem-
ning og mer idrettsglede 
enn på Landsstevnet 
for utviklingshemmede 
(klasse S14). Dette årvisse 
arrangementet gir trolig 
uttrykk for mer «ekte 
følelser, jubel og glede» 
enn på noe annet svøm-
mearrangement vi er på 
i løpet av året. Gjøvik 
Svømmeklubb sparte da 
heller ikke på konfek-
ten, og ga de om lag 70 
deltakerne fra et 20-talls 
klubber en uforglemmelig 
opplevelse i Fjellhallen i 
selveste Gjøvik Olympiske 
Anlegg.

Trym Eide Aunevik (15) fra Svalbard Turn 
tok seks medaljer under Landsstevnet i 
svømming for utviklingshemmede. Nå 

satser han videre etter at han innkasser-
te ikke mindre enn tre gull, to sølv og èn 
bronse på Landsstevnet.

Også i fjor gjorde han det veldig godt på 
Landsstevnet, men da ble han diskvali-
fisert i noen øvelser på grunn av feil i 
vendingene. I år klaffet alt. Det kan han 

blant annet takke lillesøster Vår for. Hun 
er nemlig også svømmer, og terper tek-
nikk med storebroren.

Aktuell for Special Olymics
15-åringen svømmer så bra at han alle-
rede i november i fjor var på trenings-
samling med Olympiatoppen. Han er 
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Medaljegrossist fra Svalbard Trym Eide Aunevik tok seks medaljer under Lands-
stevnet i Fjellhallen på Gjøvik.



▼ invitert til en slik samling også i år. Nå 
er han en av svømmerne som er aktu-
elle for Special Olympics World Games, 
verdens største idrettsarrangement for 
utviklingshemmede. Det arrangeres 
neste gang sommeren 2019 i Abu Dhabi.
Og akurat det er Trym motivert for.
– Det er gøy å trene, gøy med trenings-
samlinger, med konkurranser og ban-
kett, sier han til Norsk Svømming, og 
fortsetter:
–  Jeg trener svømming tre ganger i uka, 
og det blir fort et par tusen meter i bas-
senget hver gang, i tillegg til noe styr-
ketrening.

Kristin Homb i NSF forteller at forbundet 
mest sannsynlig får anledning til å sen-
de to gutter og to jenter til Abu Dhabi.

Arrangørklubbens 
utøvere
gjorde det skarpt på hjemmebane 
i Landsstevnet. Det ble gull til Gun-
hild Kjelstad på 50 meter bryst. Hun 
fikk også sølv på 100 meter fri. Ruben 
Skjerva fikk gull på på 100 meter bryst, 
og gull fikk også til Glenn Andre Chris-
tensen på 50 meter rygg. Her fikk Ru-
ben Skjerva sølv. Også sistemann på 
laget gjorde det skarpt. Gisa Maturire 
fikk en flott tredjeplass på 100 meter 
rygg.

Gjøvik Svømmeklubb F.v. Ruben 
Skjerva, Glenn Andre Christensen, 
Gunhild Blokkum Kjelstad og Gisa 

Maturire Niyongabo, gjorde det godt 
på hjemmebane under Landsstevnet.
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– Trym vil være en av de aktuelle, uten 
at vi har tatt ut noen ennå. Han er en 
god svømmer og imponerte stort i 
Landsstevnet. Det er artig å følge med 
når han er i aksjon, sier hun.

Trym trener med elitelaget til Svalbard 
Turns svømmegruppe.
– Det er en del av suksessen til Trym. De 
drar ham med seg og pusher ham på 
lik linje med de andre. De er flinke til å 
motivere, sier mamma Tove Eide.

Treneren på elitelaget i Svalbard Turn er 
Fred Skancke Hansen. Han omtaler Trym 
som stjerna i klubben.
– Han er god, og svømmer bedre enn de 
aller fleste guttene på sin alder. Det er 
kjempeartig. I tillegg er han en utrolig 

blid, glad humørspreder og som regel 
veldig treningsvillig, sier han, men Han-
sen understreker også at det er søsteren 
Vår som er den egentlige treneren til 
Trym.

Mer enn svømming
Mange trener til og har Landsstevnet 
som årets store mål. Her skal de delta 
for første gang eller de skal preste-
re og vise fram hva de har trent for 
de siste uker eller måneder. Men 
– Landsstevnehelga er mer enn et 
svømmestevne. Dette er en helg som 
også skal bidra til utvikling og læring 
og det skal være et sosialt fellesskap.

Utøverne selv har blitt spurt om hva 
som er fint med Landsstevnet. Her er 
noen av svarene:
• Være sammen andre og ha det 

moro.
• Delta.
• Vinne.
• Ha det gøy.
• Mange nye som er med.
• Kjempegøy å være med.
• Bli kjent med nye og få nye venner.

Gjøvik Svømmeklubb
er en foregangsklubb på integrering 
av utviklingshemmede. Her får svøm-
merne delta på ordinære treninger. 
De blir også med på konkurranser 
og treningssamlinger utenfor Gjøvik. 
Svømmerne knytter vennskapsbånd 
med de andre på laget. Det var andre 
gangen Gjøvik SK arrangerte Lands-
stevnet.

Glad i vann Simon Furholm fra Aalesunds Svømme- & Livredningsklubb synes Lands-
stevnet var supermorsomt, og deltar gjerne neste år i Oslo også. Simon har akkurat 
begynt i klubben, og var debutant i Landsstevnesammenheng. Han var påmeldt i fire 
øvelser, men morsomst synes han det var å få mange nye venner.

Erfaren svømmer Marcus Haus fra Eid Symjeklubb har flere gull fra Special Olympics, 
og deler gjerne sin svømmeglede og -erfaring med de andre deltagerne på Lands-
stevnet – her fotografert sammen med NSFs visepresident Inger Grødem Haraldsen.

Det blir stort sett trening hver dag hele 
uka, unntatt en dag;
– Fredag trener jeg ikke, da er det pizza, 
smiler 15-åringen.


