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Trym Eide Aunevik 
(17) smiler bredt og 
gleder seg til neste 
måned. Da skal år med 
svømmetrening på 
Svalbard eksplodere i 
ett av verdens største 
idrettsmesterskap.

›› Ole Magnus Rapp

�� På land er Trym ikke nøy-

Trym er klar til innsats i Abu Dhabi

TALENT: Svømmetalentet Trym Eide Aunevik (17) trener sammen med Svalbards beste svømmere. Trener Fred  Skancke Hansen er stolt av at Trym skal få konkurrere mot verdens beste i 
sin klasse. .              ALLE FOTO: OLE MAGNUS RAPP

aktig lik alle andre. Den unge 
mannen har downs syndrom, 
men vil gjerne delta og være 
med overalt der det er mulig, 
og kanskje litt umulig.

I vannet derimot, er han som 
alle andre, bare litt raskere og litt 
mer seig. Trym trener sammen 
med Longyearbyens beste 
svømmere, og hovedtrener Fred 
Skancke Hansen stiller samme 
krav til alle toppsvømmerne. 
Lillesøster Vår er hjelpetrener, 
og terper svømmeteknikk med 
Trym.

– Dette blir bra. Jeg er best i 
crawl og butterfly, men svømmer 
også bryst. Rygg er ikke min 
greie, forklarer 17-åringen.
Trener allsidig
Trym trener svømming minst 
tre ganger i uka, i tillegg deltar 
han på fotballtrening, og han 
løfter vekter og bygger muskler 
på styrketreningsrommet.

– Jeg kjører også slalåm, spiller 
innebandy og deltar i volleyball, 
sier han fornøyd.

Men akkurat nå er det reisen 

til nesten andre siden av kloden 
som opptar han. 7. mars setter 
Trym seg på f lyet til Oslo, der 
slår han seg sammen med resten 
av det norske landslaget og 
reiser til Abu Dhabi og «Special 
Olympics», en årlig internasjonal 
idrettskonkurranse for psykisk 
utviklingshemmede, som har 
pågått i 50 år.

– Arrangementet skal være 
større enn OL for handicappede, 
forteller pappa Terje Aunevik. 
Han og resten av familien skal 
dra til Emiratene før 14. mars 
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når konkurransene starter, og de 
lover å heie frem Trym i de tre 
distansene han skal konkurrere 
i; 100 meter bryst, 100 meter 
butterf ly og 200 meter crawl.
I den norske troppen
Eunice Kennedy Schriver, søs-
teren til USAs president John 
F. Kennedy, etablerte Special 
Olympics i 1968, og første ar-
rangement gikk i Chicago. Siden 
er det blitt arrangert en rekke 
steder rundt om i verden, og nå i 
Abu Dhabi som er hovedstaden i 

de forente arabiske emirater. 170 
land er med på arrangementet, og 
mer enn 5 millioner atleter med 
psykisk utviklingshemmede 
konkurrerer om å få delta.

Trym Eide Aunevik er en del 
av den norske troppen, og Nor-
ges idrettsforbund organiserer 
det hele. I forkant har han fått 
tilsendt en stor bag med utstyr 
med det norske f lagget på ermet 
og landslagets symboler. I bagen 
er det treningstøy, fritidsantrekk 
og festantrekk, så Trym og hans 
følge skal være riktig antrukket 
til enhver tid.

17-åringen gleder seg til friske 
konkurranser i svømmebassen-
get, og han gleder seg til å heie 
på de andre som deltar. I tillegg 
har han hørt mye om de spesielle 
arabiske landene. Her er blant 
annet noen av verdens høyeste 
bygninger og mye ørken.
Bruker mulighetene
–Jeg blir nok den som kommer 
lengst nordfra. Fra Nordpolen 
til Arabia, smiler han.

 – Norges idrettsforbund yter 
en kjempeinnsats, og legger 
forholdene svært godt til rette. 
Jeg skulle ønske at denne siden 
av idrettsbevegelsen kom mer 
frem i media, enn bare kritikk 
for festligheter og restaurant-
regninger, sier Terje Aunevik.

Både far Terje og mor Tove, 
samt søsknene Storm og Vår, 
deltar i apparatet rundt Trym, 
og er alle imponert over hans 
pågangsmot og innsats.

-Downs er mulighetenes 
syndrom. Trym må hele tiden 
ha noe å strekke seg etter, og ved 

å repetere så blir Trym stadig 
bedre, sier Terje Aunevik. Han 
synes det er for mye misforstått 
snillisme rundt de som har 
downs-syndrom, og anbefaler 
heller å stille krav.

– Bare det at Trym trener 
sammen med de dyktigste 
svømmerne på Svalbard, er en 
stor oppmuntring, inkludering 
er selve suksessfaktoren. Han 
liker utfordringer, og jobber nå 
på Fruene, der det ser ut til at 
han mestrer det meste, sier faren.

Trym trives spesielt godt når 
gutta fra Store Norske kommer 
innom kafeen. Da diskuterer 
han idrett med dem, og han vet 
at når han stuper ut i det i Abu 
Dhabi, så har han hele Svalbard 
i ryggen.

I BASSENGET: – Jeg liker butterfly best, sier Trym. Under Special Olympic skal han svømme tre øvelser. 

SVØMMIMG: Trym har downs syndrom, noe foreldrene kaller 
mulighetenes syndrom. At han trener sammen med de uten 
funksjonshemminger, er en suksessfaktor. 

Svalbard turn
*Idrettsforeningen Svalbard turn ble 
stiftet 5. september 1930. Før det ble det 
drevet organisert idrett blant gruvear-
beiderne allerede fra 1916.
*Svalbard Turn levde lenge tett sammen 
med gruveselskapet Store Norske, som 
trengte sunne idretter til sine ansatte.
*I dag har foreningen cirka 930 medlem-
mer, nesten 50 prosent av Longyearbyens 
innbyggere. De har 1,5 ansatte, og har 
fått midler både fra Korkpengene og 
miljøfondet.
*Det er opprettet en rekke tilbud innen ski, 
svømming, turn, friidrett, fotball, skøyter, 
skyting og bordtennis.
*Svalbard Skimaraton er et av de store 
arrangementene, som trekker rundt 1000 
deltagere fra inn- og utland.
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*Idrettsforeningen Svalbard turn ble 
stiftet 5. september 1930. Før det 
ble det drevet organisert idrett blant 
gruvearbeiderne allerede fra 1916.
*Foreningen levde lenge tett sammen 
med gruveselskapet Store Norske, som 
trengte sunne idretter til sine ansatte.
*I dag har foreningen cirka 930 
medlemmer, nesten 50 prosent av 
Longyearbyens innbyggere. De har 1,5 
ansatte, og har fått midler både fra 
Korkpengene og miljøfondet.
*Det er opprettet en rekke tilbud innen 
ski, svømming, turn, friidrett, fotball, 
skøyter, skyting og bordtennis.
*Svalbard Skimaraton er et av de store 
arrangementene, som trekker rundt 
1000 deltagere fra inn- og utland.


