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Barnas Idrettsdag
legger til rette for 
at alle barn skal få
muligheten til å 
være med.

Eirik Grønning 75 50 50 50
sporten@an.no

BODØ: Nikolai Metzoni Jørgensen
var en av om lag 1300 barn som
deltok under Barnas Idrettsdag.
Likevel var det ikke gitt at 8-åring-
en skulle være med.

– Nikolai har Downs syndrom
noe som gjør at det blir flere ut-
fordringer enn for andre unger på
hans alder. Derfor er det veldig
flott at Barnas Idrettsdag legger til
rette slik at også han kan være
med, sier Kirsti Metzoni.

Lang reise. Lørdag hadde hun og
sønnen reist ti mil fra Sandhorn-
øya i Gildeskål for å være med på
arrangementet i Nordlandshal-
len.

– Vi tenkte at dette var noe vi

ville ha med oss. Det er få mulig-
heter til å drive med idrett i lokal-
miljøet og med så god tilretteleg-
ging, hadde vi lyst til å teste det ut,
sier hun.

Men de dro ikke til
Bodø kun for å leke
under idrettsdagen.

– Vi benyttet også
anledningen til å besø-
ke søsken og onkel-
barn til Nikolai. Han er
en veldig omsorgsfull
person og tar godt vare
på sine sju nevøer og
nieser, sier Metzoni.

Mulighetenes syndrom. Selv
om Downs syndrom byr på flere
utfordringer, åpner det også for
muligheter.

– Han sliter blant annet med
motorikken og sosiale ferdighe-
ter. Men han er en spesiell gutt og
det at han er født første juledag
gjør det ekstra spesielt. Vi tenker
først og fremst på at Downs synd-
rom er mulighetenes syndrom,
sier moren.

Plukket spesielt ut. 18-åringene
Mathias Røsnes og Anders Schrø-
der fulgte Nikolai gjennom de 24
postene i Nordlandshallen og Bo-
døhallen.

– Vi er her for å
sørge for at Nikolai
har det bra. Er det
en post han ikke
klarer, eller har
ikke lyst til å gjøre,
tar vi han med på
en post han synes
er artig, sier Schrø-
der.

Han og Mathias
Røsnes var ikke tilfeldig plukket
ut.

– Vi har treningslære på Bodin
og imponerte læreren var da vi le-
det en 3. klasse. Det er kult å få til-
liten og gjør noe godt. Det er artig
å se at Nikolai blir så glad, smiler
Schrøder.

Håper på å åpne nye dører. Tor-
bjørn Ludvigsen i Barnas Idretts-
dag er glad etter å ha kunnet tilby
alle barn en mulighet til å være
med på idrettsarrangement.

– Vi prøver å legge til rette for
at alle barn skal nyte godt av dette
tilbudet. Vi har hatt noen unger
som har trengt oppfølging før,
men ikke klart å legge det helt til
rette for alle. Derfor er jeg veldig
stolt over å få det til for første
gang, smiler han.

Nå håper han på å utvikle led-

sagerordningen.
– Vi håper dette kan åpne for

mange muligheter. For eksempel
kan helsesportsenteret komme
inn og være med. Målet vårt er at
alle som er her skal ha en flott dag,
og dette er et steg i riktig retning
slik at flere skal få muligheten, av-
slutter Ludvigsen.

Mulighetenes syndrom
Glede. Barnas Idrettsdag legger til rette for at alle barn kan delta. Nikolai (8) med Downs syndrom fikk hjelp av Mathias Røsnes og Anders Schrøder. Begge foto: Bjørn Erik Olsen

Koser seg. Nikolai prøvde taekwon-do for første gang. Det var en av
flere poster han koste seg på.

Forholdene
lagt til rette
for Nikolais
gledesdag.

Eliteserielaget får bot
og poengtrekk for å ha
brukt Steven Thomas
Clark i 12 kamper
denne sesongen.

Øystein Hernes 95 99 17 95
oystein@an.no

HØNEFOSS: Norges Fotballfor-
bunds Påtalenemnd anmeldte
Hønefoss BK til Doms- og Sank-
sjonsutvalget, på grunnlag av at
Hønefoss har benyttet Clark i se-

songen 2012 til tross for at han
ikke hadde gyldig arbeidstilla-
telse, og dermed ikke var spillebe-
rettiget for klubben, skriver fot-
ball.no.

Påtalenemnda innstilte på bot
på 75 000 kroner.

Hønefoss ligger for øyeblikket

på en 12. plass på tabellen, to po-
eng foran Sogndal og fire poeng
foran Sandnes Ulf på kvalikplass.

Det gjenstår to seriekamper i
eliteserien og Hønefoss står fort-
satt i fare for å måtte spille kvalik.

Hønefoss fratas ett poeng


