Kilde: JydskeVestkysten 25. 04. 2010, artikel af John Meyer

– Vi bliver ikke set
Handicap: Berit er en dygtig
skytte. Hun har kvalificeret
sig til VM, men ingen vil
sponsere handicap-idræt.
ESBJERG: Berit Gejl er
afhængig af kørestol,
albuestokke, handicapbil og
personlig hjælp, men det
trykker hende aldeles ikke.
Glad og smilende tager hun
imod i det lyse, indbydende
hjem på Lykkegårdsvej, hvor
hun bor sammen med sine to
dejlige katte. På en sofa ligger
to blæseinstrumenter – et
euphonium og et valdhorn. Berit har nemlig været bidt af musik, siden hun som tiårig begyndte at spille på tromme hos
Vesterhavsdrengene. Hun spiller stadig med, nu på euphonium, og hun har taget en uddannelse til dirigent.
– Jeg har ingen problemer med at omgås de unge på 11, 15 eller 18 år, siger Berit, der selv har rundet de 44.
Berit har solskin i sindet, men der er en mørk sky på hendes himmel. Den vender vi tilbage til.
Træfsikker skytte
Foruden musikinstrumenterne har Berit et luftgevær. Ikke en almindelig luftbøsse, men et konkurrencevåben. Hun
begyndte at skyde i august 2007.
– Det var, fordi jeg godt ville have en modvægt til musikken. Jeg må åbenbart have anlæg for at skyde, for allerede på
prøveaftenen gik det rigtig godt, siger Berit og viser sine indtil nu fire medaljer – en guld, to sølv og en bronze. Sølv- og
bronzemedaljerne er fra DM, og guldmedaljen hentede hun ved JM for et par måneder siden, da hun opnåede 400 point
ud af 400 mulige.
Hidtil har man ikke kunnet dyrke handicapskydning i Esbjerg – det kommer først i løbet af i år – så Berit er medlem af
Helle Skytteforening, der træner i Helle-Hallerne.
Skal selv betale
På trods af at Berit kun har været aktiv skytte i mindre end tre år, har hun allerede markeret sig som en af de gode. Hun
er udtaget til VM i handicapskydning i Kroatien til sommer, men det er ikke sikkert, hun deltager. Den mørke sky på
himlen er af økonomisk art.
– Handicappede idrætsfolk bliver ikke set, og sponsorerne står ikke i kø. Måske skal jeg prøve at søge legater og fonde,
siger Berit.
Handicappede idrætsfolk skal selv betale hver en krone, og der er ingen tilskud at hente. For Berits vedkommende vil
det sige, at hun ud over sine egne udgifter skal betale omkring 10.000 kroner for den uundværlige hjælpers rejse, kost
og logi samt 11 dages løn til hjælperen. Det løber op.
Et godt og aktivt liv
Berit har været handicappet, siden hun som 22-årig fik sin første diskusprolaps. Hun har siden haft yderligere 12, men
det har ikke afholdt hende fra at leve et aktivt liv.

Hun har blandt andet været på idrætshøjskole, hvor hun havde fagene skydning og dykning. Dykning som handicappet?
Javist, Berit har certifikat til at dykke helt ned til 30 meter.
– Da jeg søgte kommunen om tilskud til at komme på idrætshøjskole fik jeg at vide, at jeg bare kunne blive hjemme.
Sådan er det.
– Borgmesteren taler nok så flot om Esbjerg som »talenternes by«, men handicapidrætten er der ikke nogen, der
interesserer sig for.
– Men man skal ikke have ondt af mig. Jeg har et godt liv, siger Berit Gejl.
Læs mere om mulighederne for at dyrke skydning som handicappet:
www.handicapskydning.dk
www.helleskytteforening.dk

