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Helge Gudmundsen har vært trener for fotballaget Flatås Lions siden 1996. På bakgrunn av disse 
12 årene har han skrevet boken Gull verdt, som er en fortelling om et fotballag bestående av 
fotballspillere med funksjonshemming. Eller som en av spillerne sier; «… et fotballag for dem som 
ikke får være med på vanlige fotballag».

Gull verdt tar oss med på en reise gjennom gleder og skuff elser for spillere, pårørende 
og andre personer rundt Flatås Lions. Boken innehar morsomme og nære historier om 
fotballens betydning som sosial læringsarena og utvikling av sosialt nettverk. Gjennom 
begrepet inkluderende fotball belyser Gudmundsen hvordan et ballspill kan fremme 
menneskeverd, samhold og livsglede. Flatås Lions består av et fellesskap der alle blir sett 
og verdsatt, og et fotballag der alle har ulike forutsetninger for mestring på fotballbanen. 
Integrering i vanlige lag for spillerne i Flatås Lions medfører manglende mestring, 
mobbing og taperstempel. Gjennom et aktivitetstilbud tilpasset den enkelte utøver gir 
dette fotballaget økt selvtillit, sosialt nettverk og positiv utvikling både som mennesker og 
fotballspillere. Det å bli tatt på alvor som den du er skaper livsglede, idretteglede og økt 
livsutfoldelse. 

På Gudmundsens fotballag er alltid personen viktigere enn 
prestasjonen. Dette medfører også positive ring virk ninger for 
spillernes pårørende; «fotballfamilien». Når man for eksempel 
bestemte seg for å gå fra seriesystem til en mer sosial profi l, 
medførte dette økt sosialt nettverk for alle involverte. 
Enkeltspilleren ble satt fremfor resultatet gjennom å blande 
spillere med ulike ferdigheter fra ulike lag, i tillegg til at 
kampene ble spilt i forbindelse med sosiale samlinger for alle 
fotballag med funksjons hemmede spillere. Resultatet ble en 
stor fotballfamilie bestående av spillere og deres foreldre. 

Gull verdt er en bok som omhandler langt mer enn 
et fotballag fra Trondheim. Den handler også om en 
fotballtrener som aktivt søker informasjon om spillerne 
sine, for å kunne gi dem best mulig oppfølging. Den viser 
at menneskeverd omhandler langt mer enn prestasjoner 
og materiell velstand. Flatås Lions består av et fellesskap 
der alle blir sett og verdsatt, og tatt på alvor som den 
de er. 
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Personen er alltid viktigere enn prestasjonen

Gull verdt – bok om Flatås Lions

Helge Gudmundsen har i tolv år ledet fotballaget Flatås 

Lions. Laget ble først kjent for det norske folk gjennom 

NRK-dokumentaren «Løvene fra Flatåsen». Flatås Lions er 

et lag for utviklingshemmede fotballspillere, eller som en 

av spillerne har uttalt: « … et fotballag for dem som ikke 

får være med på vanlige fotballag». I boka Gull verdt – en 

fortelling om livsglede og menneskeverd, skriver Helge 

Gudmundsen om de erfaringene han har gjort seg som 

trener for utviklingshemmede fotballspillere. Boka gir 

oss historier fra spillere og foreldre, fra treningshverdagen 

og turneringer. Vi følger spillerne gjennom latter og gråt, 

glede og frustrasjoner, men i alle sammenhenger er den 

viktigste leveregelen for Helge Gudmundsen og Flatås 

Lions at personen er viktigere enn prestasjonen.

Boka gir et innblikk i hvor mye utviklingshemmede 

gjennom idretten kan utvikle seg både som fotball-

spillere og mennesker. Men temaene i boka – livsglede 

og menneskeverd – er i bunn og grunn uavhengige av 

utviklingshemning. Boka gir rom for refleksjon rundt 

hvor viktig det er å se andre og å selv bli sett. 
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Helge Gudmundsen har, i tillegg til sitt arbeid med Flatås Lions, også vært leder 

for fotballgruppa i Flatås IL og hatt tillitsverv både i Trøndelag Fotballkrets og 

Norges Fotballforbund. Helge har mottatt Tulipanprisen fra Lions Norge og 

Adresseavisens hedersrose for sitt arbeid med Flatås Lions. Til daglig arbeider 

Helge i NRK som programleder og prosjektleder i radio og TV. 

Gull verdt – en fortelling om livsglede og menneskeverd 

er i salg fra 15. oktober.

ISBN: 978-82-7286-208-3

Veil. pris: kr 298,–
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Gull verdt – en fortelling 
om livsglede og menneskeverd 
Av Ørjan Moldestad 


