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Full fart – Det går an å komme tilbake etter et lårhalsbrudd, selv om du er opp i årene. Du må bestemme deg for at dette skal du greie,
sier Svein Håker. Bak ham kjører kameraten Kjell Hamar (79). Foto: LUDVIG KILLINGBERG jr.

Brakk lårhalsen - tilbake i alpinbakken:

Sprekt comeback
OPPDAL: Svein Håker
(81) falt på isen og
brakk lårhalsen. Nå er
han tilbake i alpinbak-
ken med ny hofte.

Tilbake i bakken: 2007 startet på verst tenkelig vis for Svein Håker da han 1. januar falt på glattisen
og brakk lårhalsen og en arm. Nå er han tilbake i alpinbakken.

Tidligere toppal-
pinist - og sønn -
Erik Håker (bil-
det), er ikke over-
rasket:
– Han far er na-

ter, altså sta og full
av pågangsmot, så jeg visste at
han ville komme tilbake i bak-
ken.

«Nå er sesongen over»
Det var under en spasertur 1.
nyttårsdag for over ett år siden
Svein Håker skled på glatta i
Oppdal, og brakk så vel lårhals
som en arm i det stygge fallet.
– Det var jo bare isholke og in-

gen snø. Jeg husker at det første
jeg tenkte på etter fallet var: «Nå
er sesongen over», sier Svein
Håker. Han hadde etter hvert
svake forhåpninger å komme til-
bake i alpinbakken, men bygde
seg opp igjen sakte, men sikkert.
Etter to operasjoner, fikk han
opptrening ved Selli rehabilite-
ringssenter i Klæbu og ved Opp-
dal Fysikalske Institutt, før han
fortsatte treningen hjemme.
– Jeg bor i et hus med mange

trapper, som jeg har bruktmye.

Nektet å gi opp
Like før jul var han tilbake i hei-
sen og siden har han vært i an-
legget nesten hver eneste dag.
– Det har gått over all forvent-

ning, sier Håker, som unngår
dager med mye folk i bakken i

frykt for å bli påkjørt.
– Men ungdom og andre viser

hensyn når vi gammelkara kom-
mer, så det går fint, sier Håker,
som tror at hans bestemte hold-
ning å ikke gi opp var viktig år-
sak til at han faktisk kom tilbake
i bakken
Flere trodde også at nå var det

slutt på så vel skiturer som lange
turer i fjellet på jakt etter multer.
Men de gamle alpinkarene
rundtHåkermistet aldri troen.
– Nei, vi var sikre på at Svein

ville komme tilbake, sier Kjell
Hamar (79), som er en av alpin-
pensjonistene i bakken.
– Ja, dere skulle ha sett smilet

hans da jeg møtte ham på første
tur i bakken etter fallet. Han
skinte som ei sol. Det var veldig
fint å se, sierHamar.

Trodde på comeback
Sveins sønn, den kjente eksalpi-
nisten Erik Håker, trodde også
at faren ville komme tilbake i
bakken.
– Han har vært friluftsmann

hele sitt liv. Han hadde en god
grunnkondisjon, som hjalp ham
å kommegjennomdette. Og han
er nater. Det er en god egenskap
å ha hvis du skal reise deg etter
et lårhalsbrudd.
– Vil du være like sprek som

faren din når du er 81 år?
– Tvilsomt, lerHåker.
– Jeg får håpe det, men det er

slett ikke alle forunt å holde seg i
så bra form i en slik alder.
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Ungdomog andre
viser hensyn når

vi gammelkara kom-
mer, så det går fint
Svein Håker

MALVIK

Skremte bort
bensintyv
■ Enmannhar innrømmet
forsøk på bensintyveri fra en
bil i Hommelvik. Bilens eier
oppdaget personen natt til
torsdag da han romsterte
rundt kjøretøyet. Eieren gikk
ut, noe som satte en rask
stopper for tyveriforsøket.
Mannen ble så redd at han
forsvant fra stedet.

ÅFJORD

Brøt seg inn
i buss
■ Enmann er pågrepet etter
et innbrudd i en buss som sto
parkert på et verksted i Åfjord
sentrumnatt til fredag. Lens-
mannHallgeir Stjern for-
teller atmannen ble pågrepet
utpå dagen fredag. Det er
usikkert omdet er blitt stjålet
noe fra bussen.

VERDAL

Fengsles
etter gunstig
narkohandel
■ Verdalingen (32) trodde
han kjøpte 50 gramam-
fetamin og 200 narkotiske
tabletter. Han fikk 62 gram
amfetamin og 350 tabletter –
og attpåtil femmåneder i
fengsel. Det var etter enOslo-
tur i juni i fjor 32-åringen ble
tatt på TrondheimLufthavn
Værnes.Med 61,7 gramme-
tamfetamin og 350 flunitra-
zepamholdige tabletter i ba-
gasjen, fant den flere ganger
narkodømtemannen det best
å tilstå forholdet på stedet.
Han ble kanskje likevel litt
overrasket over politiets
funn. Kjøpet koster ham fem
måneder i fengsel.

TRONDHEIM

Sykler for fred
■ Trondheim er startsted for
et fredsritt på sykkel til Roma
i vår. Turen går i regi av orga-
nisasjonenBike for Peace og
tar av sted 9.mai,med plan-
lagt ankomst i Roma 12. juni.
Arrangøren ønsker flestmu-
lig deltakere og har flere opp-
lysninger på sin nettside
www.bikeforpeace.no. Før
starten i Trondheim vil det bli
en fredsmarkering iNidaros-
domen, der biskop Finn
Wagle deltar sammenmed
bl.a. daglig leder i Nei til
Atomvåpen, Ole Kopreitan.

STEINKJER

Fylkesrådsleder
krever
rettferdighet
■ Alf DanielMoen, fylkes-
rådsleder i Nord-Trøndelag,
karakteriserer det kommu-
nale inntektssystemet som
urettferdig og sammenligner
BærumogNærøy kommune.
Førstnevnte har 7000 kroner
mer per innbygger. I en hø-
ringsuttalelse om forbedring
av overføringssystemet for
kommuner sierMoen at rap-
porten til Sørheim-utvalget
er et skritt i riktig retning,
men inntektsutjevningenmå
gå lenger.


