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Fikk juling i kamp på hjul
– Dette var gøy, men det var veldig 
vanskelig å spille, sa Dragons lag-
leder Åge Sjølstad etter kampen 
som trondheimslaget vant 34-17. 
Sjølstad var selv ikke inne på ba-
nen, noe en sliten kropp etter sist 
helgs basketballkamp mot levan-
gerlaget Innherreds Black Rocks 
må ta mesteparten av skylden for. 
I den kampen sikret Stjørdal Dra-
gons seg seriemesterskapet i 3. 
divisjon. Sist helg tapte Dragons 
71-69 mot Ranheim Raptors i se-
songens siste seriekamp som ble 
spilt i Vikåsen Idrettshall. 
Damelaget til stjørdalsklubben, 
Stjørdal Lady Dragons, avsluttet 

sesongen med å tape på overtid 
mot NTNUI Chickens i Trond-
heim sist helg.

En kamp hver
Trondheim Ballklubb består for 
det meste av funksjonshemmen-
de spillere. Men det er ingenting 
i veien for at funskjonsfriske kan 
spille rullestolbasketball.
– Det finnes ikke andre lag i 
Trøndelag som de kan spille mot. 
Derfor stiller alle herreklubbene 
i andre- og tredjedivisjon opp til 
en kamp hver mot Trondheim 
Ballklubb i løpet av sesongen, sier 
Åge Sjølstad. I Bergen er det to 
rullestolbasketballag mens det er 
ett lag i Oslo.
Før kampen mot stjørdalingene 
hadde trondheimsklubben spilt 
11 kamper og tapt kun to. Så på 

forhånd visste stjørdalingene at 
det kunne bli tøft å vinne.

Aldri tidligere
Spesielt fordi de aller fleste av 
stjørdalsklubbens spiller overho-
det ikke hadde sittet i en rullestol 
og spilt basketball tidligere.
– Reglene i rullestolbasket er nes-
ten de samme som i vanlig bas-
ketball, sier Joakim Rosenlund 
som var den ene av to dommere 
i kampen. Han understreker at 
det alltid er god stemning under 
kampene.

Aldri tidligere
– Dette har jeg aldri gjort tidli-
gere, men det blir sikkert mor-
somt, sa Dragons superveteran 
Ole Tom Ugland før kampstart.
Banens størrelse, høyde opp til 

kurven og antall spillere på banen 
er akkurat det samme som i bas-
ketball.

Får ikke hjelpe
– Men det er ikke lov å hjelpe en 
spiller som velter. Spilleren må 
komme seg opp ved egen hjelp, sa 
Rosenlund som før kampen gikk 
gjennom reglene med de meget 
urutinerte rullestolbasketballspil-
lerne fra Stjørdal.
Rygging med stolen og hopping 
fra stolen er forbudt. Det kommer 
jeg til å slå hardt ned på, sa dom-
meren til en lydhør forsamling av 
rødkledde basketballspilere fra 
Stjørdal.
– Denne idretten er en slags om-
vendt integrering. Her er det de 
funksjonsfriske som spiller på 
samme bane som de som ikke er 

BASKETBALLAG FIKK JULING: Selv om det ble klart tap i rullestolbasketballkampen mot Trondheim Ballklubb, så tok spillerne på Stjørdal Dragons tapet med godt humør. Fra venstre Bjørg Husbyn, Bjørn                   Johan Skjerve, en hjulløs Ole Martin Østerås og Adrian Gundersen.

Rullestolbasket

Trondheim Ballklubb
 - Stjørdal Dragons 

34-17
 
Vikåsen Idrettshall, Ranheim, 
Cirka 10 tilskuere
Dommere: Joakim Rosenlund og Jan 
Spriet.
Stjørdal Dragons: Adrian Gundersen 2, 
Ole Tom Ugland, Junior Hernandez 4, 
Ole Martin Østerås 5, Bjørg Husbyn 2, 
Åge Sjølstad, Bjørn Johan Skjerve 4.

Stjørdal Basketballklubbs herrelag, Stjørdal  
Dragons, ble utklasset av Trondheim Ballklubb  
i en rullestolbasketballkamp i Vikåsen Idrettshall 
på Ranheim.
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Fikk juling i kamp på hjul

PÅ ETTERSKUDD: Junior Hernandez (t. h.) og hans medspillere kom ofte på etterskudd i kampen mot Trondheim Ballklubb.

BlE UTKlaSSET: Stjørdal Dragons (i røde drakter) fikk seg en lærepenge i en rullestolbasketballkamp mot Trondheim 
Ballklubb. Her er Dragons beste spiller, Ole Martin Østerås (t. h.), i kamp om ballen. Bak sitter klubbkollega Bjørg 
Husbyn (nummer 8).

TIDlIG TIME-OUT: Lagleder Åge Sjølstad (t. v.) følte behovet for en tidlig time-out under rullestolbasketballkampen. 
Sittende fra venstre Adrian Gundersen, Bjørg Husbyn, Junior Hernandez (nærmest) og Ole Martin Østerås.

BaSKETBallaG FIKK JUlING: Selv om det ble klart tap i rullestolbasketballkampen mot Trondheim Ballklubb, så tok spillerne på Stjørdal Dragons tapet med godt humør. Fra venstre Bjørg Husbyn, Bjørn                   Johan Skjerve, en hjulløs Ole Martin Østerås og Adrian Gundersen.

i Om rullestolbasket

 ■ Sporten er utviklet for utøvere med fysiske funksjonsned-
settelser som hindrer dem i å løpe, hoppe og rotere.

 ■ Rullestolbasket er åpen for både kvinner og menn og 
spilles med to lag med fem spillere på hvert lag.

 ■ Banens mål og høyden på kurvene er de samme som i 
annen basket.

 ■ Avhengig av hver enkelt spillers funksjonsnivå gis de 
poeng fra 0,5, størst handikap, til 4,5, minst handikap.

 ■ Fem spillere er på baben til enhver tid og lagets totale 
poengsum kan ikke overstige 14.

 ■ Rullestolbasket er velegnet for integrering mellom men-
nesker med fysiske funksjonsnedsettelser og andre.

 ■ Denne formen for motsatt integrering har vært utbredt 
innen rullestolbasket i Norge ettersom flere lag har slitt med 
å få et tilstrekkelig antall funksjonshemmede spiller.

 ■ Rullestolbasket spilles i cirka 80 land. 
 
(Kilde: Trondheim Basketballklubb)

det, sa Joakim Rosenlund før han 
sammen med dommerkollega Jan 
Spriet blåste i gang kampen.
Trondheimsklubbens spillere tok 
tak i kampen fra første sekund og 
tok ledelsen 8-0 før Bjørg Hus-
byn satte inn Dragons første to-
poenger. Men allerede etter få 
sekunders spill hadde lagleder 
Åge Sjølstad bedt om en forståe-
lig time-out.

Stor idrett
På verdensbasis er rullestolbasket 
en stor idrett mens det er en liten 
idrett i Norge. I noen land finnes 
det til og med en egen profesjo-
nell serie for rullestolbasketball.
– Dette var som å bli kastet ut til 
ulvene, men det er veldig artig at 
vi kan stille opp til en slik kamp. 
Jeg ble imponert over tempoet og 

den teknikken trondheimsspiller-
ne var i besittelse av. Våre spillere 
virket som mursteiner sammen-
lignet med motstanderens spil-
lere, sier Åge Sjølstad. 

Hudløse
Etter kampenn var alle spillerne 
fra Stjørdal Dragons hudløse i 
håndflatene på grunn av all hjul-
trillingen.
– Det var bare to av spilllerne våre 
som brukte hansker. Neste sesong 
vil alle bruke hansker, sier Sjølstad 
som ble imponert av èn spiller på 
eget lag.
– Ole Martin Østerås tok dette 
utrolig bra. Han var vår beste spil-
ler, sier laglederen.
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