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Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Filipstad Brygge 1, Pb. 2043 Vika, 0125 Oslo, T: +47 21 95 55 00 
personskade@svw.no  www.svw.no/personskade 

Personskade

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS er et av landets 
ledende advokatfirmaer med kompetanse på de fleste 
saksområder. Vår personskadeavdeling i Oslo har siden  
1980-tallet bistått skadelidte i alle typer personskadesaker,  
og i dag har vi et av de største fagmiljøene på dette området. 

Vår kompetanse omfatter alle typer personskadesaker:

▪  Trafikkskader
▪  Yrkesskader
▪  Pasientskader
▪  Andre ulykker

▪  Voldsoffererstatning
▪  Oppdrag som bistands-

advokat
 

Ta kontakt for gratis førstekonsultasjon:
Tor Kielland (H)
Marte Randen
Mari Grefslie

Øyvind Vidhammer
Benedikte Poulsen
Faruk Resulovic

www.svw.no/personskade 

Advokatfirmaet Owe Halvorsen & Co AS har lang erfaring og spisskompetanse innen 
fagfeltet personskadeerstatning. Vi representerer skadelidte fra hele landet, og 
hjelper skadelidte med å sikre sine rettigheter i erstatningssaker. Vårt firma er et  
av landets ledende innen erstatningsrett, og kan vise til svært gode resultater og 
referanser i saker i og utenfor domstolene. Våre advokater gir deg en innledende 
vurdering av din sak og dertil hørende rettigheter – helt uten omkostninger for deg. 

Kontakt oss på 64 84 00 20 eller post@ohco.no – for en kostnadsfri vurdering  
av din sak. For mer informasjon se vår hjemmeside: www.ohco.no 

Har du vært utsatt for en ulykke? 
Har du fått den erstatningen du har krav på?

Trafikkskade
Yrkesskade
Pasientskade
Voldsoffererstatning
Tap av forsørger
Bistandsoppdrag
Nakkeskade
Hodeskade
Multitraume
Ryggmargsskade 

Lillestrøm - C. J. Hansensvei 13, 2007 Kjeller  Tlf: +47 64 84 00 20   e-post: post@ohco.no   www.ohco.no
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Leder

Av Hilde S. Valberg

Jeg vil på vegne av et samlet lands-
styre takke for tilliten etter valget på 
landsmøtet i september. Vi er en god 
og blandet gjeng av erfarne og nye, 
som ønsker å dra sammen og få ting 
til å fungere.

Et landsmøte i Personskadeforbundet 
LTN er en affære med mye følelser. Vi 
er mange med personlige og sterke 
følelser for foreningen vår, og noen 
ganger kan vi kjempe så hardt for våre 
egne at vi glemmer å se kvalitetene til 
andre. Det blir slitsomme møter, og 
som mange andre følte jeg meg tom 
etterpå. Men når jeg tenker tilbake  
finner jeg det positivt at mange fak-
tisk føler og har et så stort engasje-
ment for Personskadeforbundet LTN. 
Og vi er faktisk svært lite uenige om 
hva vi skal jobbe for og hvordan vi 
skal gjøre det. Nå må landsstyret job-
be for å samle organisasjonen bak 
disse viktige sakene igjen, og det gle-
der jeg meg til å ta tak i. 

En positiv opplevelse for meg i som-
mer, var å være reiseleder på forbun-
dets familieleir i Bulgaria som ble  
arrangert i slutten av juli. Flere fami-
lier kom sammen, fra forskjellige ste-
der og med forskjellig bakgrunn, og 
fikk en fin uke sammen. Opplevelsen 
gjorde det veldig tydelig hvilke ut-
fordringer familiene har når noen blir 
skadet. Tilbudene varierer noe rundt 
om i landet, men fokus er ofte kun på 
personen som er skadet og lite på de 
rundt. 

Personskadeforbundet LTN har i høst 
fått penger fra Helsedirektoratet til å 
arrangere tre kurs for pårørende til 
mennesker med skade. Kurset har fått 
navnet ”To må man være,” og vil bli  
arrangert i Fredrikstad, i Stavanger 
og på Hamar. Det har fokus på kom-
munikasjon og samliv der den ene 
parten har fått en skade, og vi håper 
vi på denne måten kan nå noen av de 
familiene som sliter. 

Vi forsøker også å gjøre noe for barn 
i skolen, og arrangerer derfor kurs for 
lærerstudenter på Høgskolen i Oslo 
og Akershus sammen med ADHD 
Norge. Vi ser at lærere ikke skjønner 
hvordan de beste skal hjelpe barn 
med hjerneskader, og vi håper at ved 
å informere framtidas lærere kan gjø-
re skoledagene enklere.

Samtidig som vi ba om tilbakemel-
dinger på landsmøtet, ba vi også om 
innspill på hvilke saker vi bør jobbe 
med framover. Foreløpig har vi fått 
mest om det som allerede har vært, 
og landsstyret ber derfor fortsatt om 
innspill til veien videre. Organisasjo-
nen vår skal opp og fram, og det gle-
der jeg meg til å være en del av!

Vil ønske dere alle en fin høst, og 
husk refleks når dere ferdes ute i 
høstmørket.

Hilde S. Valberg
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Nesten presis klokken tre åpnet  
leder Kjell Silkoset Personskade-
forbundet LTNs Landsmøtet 2013. 
Da hadde delegater, observatører, 
æresgjester og representanter fra 
sekretariatet rukket å komme fra 
alle landets hjørner. Av de totalt 80 
deltakerne var 35 stemmeberettige-
de delegater. Totalt var 51 stemmer 
tilstede. 

Flere hadde kommentarer til Lands-
møtes dagsorden, som var før-
ste post på programmet, og pekte 
blant annet på innsigelser mot valg-
prosessen. Dette skulle senere vise 
seg å være det punktet som skapte 
mest debatt under dagen. 

To gamle travere i forbundet, Kjell 
B. Johansen, fra Ofoten lokallag, 
og Henning Bjurstrøm, fra Asker og 
Bærum lokallag, ble valgt til å lede 
møtet.

Landsmøtesakene
Sakspapirer var sendt ut i god tid 
i forkant slik at lokal- og fylkeslag 
kunne gå gjennom, og komme med 
innspill og merknader. Rapport om 
sekretariat, økonomien, utvikling i 
fylkes- og lokallag, medlemsstatus, 
regionalinformasjon, marked-  og 
politisk arbeid, handlingsplan ble 
gjennomgått av møtelederne uten 

særlige kommentarer. Det samme 
gjaldt satsning på ungdomsarbeid, 
fokus på kognitiv gruppe og jobben 
med forbundets nettsider. 

Tallene fra revisor viser at forbun-
det har gått 3,5 millioner i over-
skudd, penger som overføres til 
posten for egenkapital både i 2011 
og 2012. Under presentasjonen av 
regnskapet ble det stilt spørsmål 
ved noen av postene og generalse-
kretær Ingeborg Dahl-Hilstad samt 
styret måtte forklare og forsvare. I 
hovedsak var det snakk om presi-
seringer og regnskapet viser et for-
bund med svært solid og oversikt-
lig økonomi. Både årsberetning og 
regnskap for 2011 og 2012 ble en-
stemmig vedtatt.  

Neste post på programmet var 
gjennomgang av Handlingsplanen 
for perioden 2013 til 2015. Her var 
det også få innvendinger, blant an-
net forslag til endringer og/eller 
presiseringer. 

Vedtektene
Det var kommet inn flere forslag 
fra lokallagene til vedtektskomite-
en med forslag om noen endringer 
av vedtekter. Ett forslag, som både 
skapte debatt og engasjement, var 
innsendt fra lokallaget på Valdres. 

Forslaget gikk i å endre generalse-
kretærstillingen i sekretariatet til 
å bli en åremålsstilling heller enn 
vanlig ansettelsesstilling. Forslaget, 
som også tidligere har blitt tatt opp 
i forbundet, ble også denne gangen 
avvist av Landsmøtet. 

Det ble også uttrykt et ønske om at 
regionssekretærene burde besøke 
lokallagene oftere, noe som sekre-
tariatet noterte seg. Et annet punkt 
som ble banket gjennom, var at lo-
kallagene skal få refusjon av annon-
seutgifter i forbindelse med arran-
gement i lokalaviser og lignende.  

Valg av Landsstyre 
Siste post på programmet var valg 
av Landsstyre. Leder av valgkomi-
teen Helge Fossen presenterte kan-
didatene. For ikke innvidde, betyr 
det at kandidatene i forkant er fore-
slått via lagene til valgkomiteen, 
som kommer med en innstilling, 
deretter blir de valgt eller ikke valgt 
av Landsmøte for en to-års periode. 

Landsstyret er forbundets styrende 
organ, det er derfor naturlig at det 
skaper både engasjement og disku-
sjon om både sammensetning og 
personer. 

Hilde Valberg, fra Stjørdal- og Ver-

Reportasje    

Av Gunn Kvalsvik

Landsmøte 2013 
Personskadeforbundet LTN holdt sitt Landsmøte på Gardermoen den 6. september. 
Dagen gikk av stabelen med en god dose engasjement, men bar først og fremst preg 
av en organisasjon med mange års erfaring og historie. 
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dal lokallag ble utfordret av et ben-
keforslag, der Jarl Vian fra Finn-
mark fylkeslag ble foreslått. Valberg 
ble etter skriftlig avstemming valgt 
til leder for Landsstyret. Hun har 
tidligere sittet som nestleder og 
har lang erfaring både fra forbun-
det og andre verv. Som nestleder 
ble Jarl Vian fra Finnmark fylkeslag 
valgt inn.  Både Vian og Valberg var 
innstilt til akkurat disse vervene fra 
valgkomiteen. 

De øvrige tre kandidatene ble stemt 
inn sammen. Det kom inn benkefor-
slag om Inger Simonsen fra Sort-
land og Andøy lokallag og Anne 
Strandbakk fra Harstad og omegn 
lokallag, førstnevnte trakk sitt kan-
didatur etter diskusjoner og Anne 
Standbakk nådde ikke opp denne 
gangen. De tre som ble foreslått av 
valgkomiteen, Martin Berg fra Åle-
sund og omegn, Pernille Villekjær 
fra Midt- og Nord-Hedmark lokallag 
og Hege Hansen fra Østfold fylkes-
lag, ble alle stemt inn. Det samme 
gjelder valgkomiteens forslag til  
varamedlemmer, Carl-Vidar Hau-
gan fra Oslo fylkeslag og Eva Ops-
haug fra Ofoten lokallag.  De ble 
utfordret av Bente Hyttebakk fra 
Mosjøen og omegn lokallag.

Medlemmer til kontrollkomiteen og 

Landsmøte 2013 
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Gunn Kvalsvik (47) har fungert 
som redaktør for Magasinet siden 
juli i år. Kvalsvik er utdannet sosi-
alantropolog og journalist, og har 
jobbet som redaktør, journalist og 
informasjonsansvarlig i ulike orga-
nisasjoner.

- Den røde tråden i min yrkes-
karriere er at jeg har jobbet for områder i samfunnet 
jeg mener er viktig. Jeg har erfaring både fra adopsjon, 
feministisk arbeid, Ullevål sykehus, Helsedirektoratet, 
forlag og fagforeninger. Å jobbe for Personskadefor-

bundet LTN føles som en helt riktig plass å være i for-
hold til mitt engasjement. Arbeid med mening motive-
rer meg, sier Kvalsvik. 

Vår nye redaktør er glad hun fikk delta under årets 
Landsmøte på Gardermoen. 

- Jeg er svært fornøyd med at jeg fikk delta og skal 
skrive fra dette møtet. Landsmøte, både det formelle 
og det sosiale uttrykker selve pulsen i forbundet, og gir 
meg derfor fort innsikt i organiseringen. Jeg vil gjer-
ne benytte anledningen til å takke for at deltakerne tok 
meg godt imot og inkluderte meg, sier redaktøren.

Vikarierende redaktør 

vedtektskomitéen, som var foreslått 
på forhånd, ble valgt inn ved akkla-
masjon. Valgkomiteens leder ble ut-
fordret med et benkeforslag, Ani-
ta Einvoll. Helge Fossen fikk minst 
stemmer og Einvoll tok dermed 
over dette vervet. 

Mye energi og følelser
Den formelle delen av Landsmø-
tets første dag, ble avsluttet hal-

vannen time etter  programmet, 
klokken 2100. Hovedgrunnen bak 
forsinkelsen var uenighet og disku-
sjoner rundt hvilke personer som 
skulle inneha verv. Mange dele- 
gater hadde meninger om kandi-
dater og flere hadde også forslag 
om andre kandidater. 

At det var den siste del av Lands-
møte som tok så lang tid, vitner 

om at uenigheten i forbundet går 
mer på det organisatoriske, enn på 
hvilke prosjekter som skal priorite-
res og hva rolle forbundet skal ha 
i samfunnet. Det forteller også om 
svært dedikerte mennesker med at-
skillige frivillighetstimer i ryggen, 
og som ønsker å bli hørt og sett.  

Pausene og det sosiale er en vik-
tig del av Personskadeforbundets 
LTNs Landsmøte. I alle pauser og 
under lunsjen og middagen var det 
nettverksbygging og samtaler på 
tvers av lag og landsdeler. Stemnin-
gen var preget av personer som har 
kjent hverandre lenge og at mange 
har et stort hjerte for forbundet. 

Som seg hør og bør var det også  
under dette Landsmøte flere som 
skulle takkes. De tre som ble ut-
nevnt til æresmedlemmer etter 
lang tjeneste for forbundet bør 
nevnes. Henning Bjurstrøm, Asker 
og Bærum lokallag, Bjørnar Soløy,  
Lofoten lokallag og Svein-Ove  
Langeland, Rogaland fylkeslag, har 
alle gjort en formidabel og svært 
viktig innsats.  

Da middagen endelig kunne star-
te var folk både slitne og sultne. Til 
tross for høy temperatur under den 
formelle delen av møtet, var det  
latter og god stemning på de tre bor-
drekkene. Tidligere leder Kjell Silko-
set, som også formelt hadde blitt 
takket av under møtet, ble hedret 
både av Nord/Vest Buskerud lokal-
lag og Lillehammer og omegn lokal- 
lag under middagen. 
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Kjell R. Engstrøm (Stjør og Verdal lokallag)
Hvor lenge har du vært medlem: 

- Jeg har vært medlem i litt over fem år, og meldte 
meg inn etter at broren min hadde en ulykke. Jeg har 
fortsatt å være medlem fordi jeg synes forbundet gjør 
en god jobb og at de har gjort en god jobb for min bror. 

Har du deltatt på flere Landsmøter: 
- Nei, dette er mitt første, men jeg har deltatt i flere 

andre samlinger i regi av Personskadeforbundet LTN. 

Oppfyller møtet dine forventninger? 
- Jeg synes det er bra. Det er bra det er en del disku-

sjoner, og jeg opplever ikke at det er direkte krangling. 
Det virker også som organisasjonen har rom for at en 
kan si det en mener – noe jeg mener er viktig. 

Svein Ove Langeland (Rogaland fylkeslag)
Hvor mange Landsmøter har du deltatt på?

- Dette er mitt åttende landsmøte. Jeg har vært 
medlem i 18 år, og meldte meg inn etter at jeg hadde 
en jobbskade. Hun som pleiet meg, var aktiv i forbun-
det, og jeg ble regelrett vervet på sykesengen. 

 Hva synes du om årets landsmøte?
- Jeg synes det har gått greit. Sakene har gått fint 

og det har til dels vert gode debatter. Det var også kjekt 
å se igjen gamle og nye LTNere. 

Hvilke visjon har du for forbundet fremover?
- Jeg holder fokus på null-visjonen, altså at vi skal 

jobbe på alle felt for å motvirke ulykker. Lokalt er visjo-
nen å bli enda bedre på å bistå våre om lag 200 med-
lemmer i deres hverdag. 

Silje Ugelstad (Romerike lokallag & Akershus 
fylkeslag)
Hvor lenge har du vært medlem i forbundet?

- Jeg ble medlem i 1996. Jeg meldte meg etter at 
jeg hadde falt av en hest, ble liggende i koma i to uker 
og våknet opp med flere og omfattende skader. 

Har du deltatt på mange Landsmøter?
- Ha, ha. Dette er mitt tredje eller fjerde. Litt usikker. 

Men noen har det blitt!

Hvordan var årets møte?
- Jeg føler at det mangler en del demokratiske prin-

sipper i selve formen. Da peker jeg primært i retning 
møtelederne, og valgkomiteen. Jeg var svært spent 
på valg av nytt landsstyre. Sånn kort oppsummert, og 
med mine ord; jeg synes møtet var helt ræva når det 
gjelder valg av personer til diverse verv. 

Noe positivt å si?
- Det sosiale er selvsagt viktig. Mye bra folk! 

Hva er dine visjoner for forbundet fremover?
- Jeg ønsker meg mer åpenhet på alle plan. Altså 

demokrati mellom alle leddene. I tillegg ønsker jeg 
mer trøkk på ungdomsarbeid og det konkrete prosjek-
tet med å få unge ut av sykehjems institusjoner. Her er 
det mange stygge tall!  

Marianne Nyland (Buskerud lokallag)
Hvordan opplever du å bli kalt Landsmøtets mest  
aktive debattant? 

- Ha, ha. Jeg er alltid godt forberedt og går nøye 
gjennom sakene. Dette er en yrkesskade jeg har etter å 
ha vært aktiv i lokalpolitikk der jeg har hatt mange verv 
opp gjennom tiden. Jeg håper selvsagt hvert år at flere 
skal ta det ansvaret og konkurrere om aktiviteten, men 
altså – slik er jeg! 

Hvor lenge har du vært medlem?
- Jeg ble medlem etter å ha krasjet med en elg i 

2000. Elgen døde, men ikke jeg. I bassenget, under 
opplæring, ble jeg bokstaveligtalt rekruttert av en som 
kjente til forbundet. Jeg har i perioder vært svært dår-
lig og er også kjent som ”hun på madrassen”. 

Har du deltatt på mange Landsmøter? 
- Tja, er litt usikker. Kanskje åtte? Jeg begynte som 

likemann i 2002 og har liksom hatt mitt hjerte på det 
området av forbundets arbeid. Det er en form som jeg 
både liker og har tro på. 

Hvilke visjoner har du for forbundet?
- Jeg var og er imot navneendringen og ideen om 

at vi skal favne alle former for skader. Det blir for mye 
å gape over og jeg tror folk vanskeligere føler identi-
tet med en gruppe som er så brei. Personlig tror jeg 
også det er vanskelig å være likemann for noen som 
har opplevd noe helt forskjellig fra meg. 

Hvordan har Landsmøte 2013 vært for deg?
- Jeg er mer opptatt av saker enn det sosiale, og  

synes at det har fungert dårlig rent organisatorisk. 
Blant annet med en elendig møteledelse som jeg opp-
lever ikke har vært nøytral. Og så synes jeg at tiden var 
for knapp, noe som blant annet førte til at folk ikke fikk 
tid til å snakke gjennom sakene eller presentere syns-
punktene sine på en ordentlig måte. Det er svært uhel-
dig når jeg vet hvor mye engasjement og følelser som 
folk har for dette prosjektet. 

I landsmøte-
korridorene 

Kjell R. Engstrøm Svein O. Langeland Silje Ugelstad Marianne Nyland
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TELEMARK FYLKESLAG - i samarbeid med flere lag i region sør -

INVITERER TIL FOREDRAG OM  
NAV-RETTIGHETER OG ERSTATNINGSRETT  

ETTER PERSONSKADE 
 Foredraget er åpent for alle! Mulighet for gratis konsultasjon med foredragsholdere!*

Nav-rettigheter v/rådgiver Birte Sand Rismyhr:
• Rettigheter og plikter knyttet til Nav-området

• Sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon

• Grunnstønad og hjelpestønad

Erstatningsrett v/seniorrådgiver Per Oretorp:
• Hva er hovedreglene i norsk personskade-erstatningsrett? 

• Forsikringsselskapet som med-/motspiller

• Kan økt kunnskap om erstatningsrett bidra til å øke mestringsevnen 
 underveis i en erstatningsprosess?

• Juridisk hjelp: Hvem kan hjelpe? Hva må man kunne? Hva koster det?

Sted: Hotel Vic, Porsgrunn
Dato:  Lørdag 9. november 2013
Klokkeslett: fra kl 10 til ca. kl 16
Pris: kr 100,- inkludert lunsj. Innbetales til konto 0540 55 88740 
Personskadeforbundet LTN Telemark fylkeslag.
Påmelding rettes til: e-post: wenche@personskadeforbundet.no 
tlf. 22 35 71 00
Påmeldingsfrist: 1. november

*Dersom ønske om gratis konsultasjon med foredragsholder(e) før eller etter  
foredraget må dette avtales ved påmelding.

Velkommen! 
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Brukerstyrt personlig assistanse 
i Aleris er supert!

tlf: 481 55 808

www.aleris.no/bpa

Brukerstyrt personlig assistanse 
i Aleris er supert!

tlf: 481 55 808

www.aleris.no/bpa

Fra venstre: 
Sidsel Garshol, Ingeborg Dahl-
Hilstad, Ann-Karin Grønvold, 
Hanne Fosse og Jan Mønesland.  
Hanne Fosse, Jan Mønnesland  
og Sidsel hadde sitt første møte 
på sekretariatets kontor i august 
i år. 

TMD-gruppe i  
Personskadeforbundet LTN
Mange som sliter med kjeveledds dysfunksjon opplever at helsevesenet ignorerer  
eller reduserer betydningen av deres problemer. Personskadeforbundet LTN har valgt 
å ta dette på alvor og etablerer derfor en egen TMD-gruppe under kognitivt.
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Reportasje 

Av Martin Berg, reiseleder  
sammen med Hilde Valberg

De fleste av oss hadde pakket og 
vært reiseklare i mange dager.  
Humøret var på topp, og innsjekk 
og sikkerhetskontroll gikk som is-
krem i solskinn. Det var heldigvis 
litt tid til å snakke sammen og hilse  
på hverandre, før vi gikk på flyet til 
Bulgaria. Forbundet hadde organi-
sert godt, og vi satt alle i det samme 
området i flyet. Mat var forhånds-
bestilt, så vi hadde en behagelig et-
termiddagstur.

Spenningen var stor da vi landet. 
De fleste av oss hadde ikke vært i 
Bulgaria før. Vi ble møtt av en dei-
lig varme idet vi går ut av flyet.  
Utsjekk og bagasje fikk vi god hjelp 
til, og deretter ble vi møtt av Pano-
rama Dreams faste transportør som 
fraktet oss i tre minibusser til vårt 
bestemmelsessted i Sunny Beach

Anlegget og leilighetene
Vi ankommer ganske sent på kveld, 
men tar oss likevel tid til en liten 
spasertur etter vi er sjekket inn og 
har tatt en titt på leilighetene. Man 
opplever nye ting sammen, og en 
ser at nye bekjentskaper skyter 
knopper. Det er en glad og fornøyd 
gjeng som går til ro første natt, i et 
land som oser av varme, glede og 
vennlighet.

Neste dag er det oppmøte ved bas-
sengkanten klokka ti der praten går 
om gårsdagens reise. I år var det 
deltakere fra Egersund i sør og helt 
opp til Gratangen i nord.

De to første dagene var gruppen 
stort sett samlet ved alle fasilitet-

ene rundt anlegget. Man kan slap-
pe av i det deilige svømmebassen-
get, spise godt, få håret flettet eller 
klippet. Skulle en være uheldig, fin-
nes der også lege og fysioterapeut 
på anlegget. For de som foretrekker 
sjø, er det en kort spasertur ned til 
stranden. Og skulle behovet være 
tilstede er det kun en liten biltur til 
to store badeland. 

Oppdagelsesreiser
Etter den roen har senket seg, dro 
hele gruppen på oppdagelsesreise 
til nærmeste by som ligger et drøyt 
steinkast unna. Der var det gode 
muligheter for shopping og en 
drøss gode restauranter. 

Når en koser seg og har det bra, 
er det vanlig at tiden går fort. Det 
skjedde også denne gangen! Men 
tid til shopping og en gourmetgrill-
opplevelse i Sunny Beach ble det 
også. Spennende og artig folkeliv 
gjorde kvelden til en opplevelse vi 
alle husker tilbake på med glede.

Nest siste ettermiddag valgte vi å 
dra til den gamle byen Nessebar 
som ligger 20 minutters biltur fra 
anlegget. Man hadde hørt histo-
rier om denne gamle byen, men 
den overgikk alle våre forventnin-
ger med sin beliggenhet, ruiner og 
gamle hus som er satt tilbake til sin 
fordums prakt. God mat og enda 
bedre iskrem er noe vi vil bære i 
minnet gjennom hele turen, men 
akkurat i Nessebar smakte det enda 
bedre grunnet både temperaturen 
og nærheten til sjøen.

Nye vennskap, Facebook og 
felles minner
Siste dagen var satt fritt for delta-
kere på dagtid, men om kvelden 
spiste vi en deilig middag på Per-
sonskadeforbundet LTNs regning. 
Det var godt å sitte sammen og 
snakke om felles gode opplevelser 
fra uken. Vi fikk også flere spørsmål 
om når en kan begynne melde seg 
på til neste år, noe som gleder oss 
som har vært reiseledere på turen.

Heldigvis går flyet tilbake ganske 
sent på dagen og vi hadde dermed 
en hel dag i solen før vi måtte vende 
hjemover. Vi ble hentet i minibus-
ser og hadde god tid før flyavgang. 
Samme gode reiseopplevelse som 
på tur ned, og vi lander gode, mette 
og solbrune på Gardermoen like et-
ter midnatt norsk tid. Noen bodde i 
nærheten og kunne reise hjem med 
en gang, mens resten av gruppen 
overnattet på Radisson Hotell vegg 
i vegg med flyplassen. 

Under reisen og like etterpå var det 
utveksling av telefonnummer, og 
nye venner ble lagt til på Facebook. 
Det er godt å være med på noe 
som kan gi gode vennskap både på  
turen og kanskje også på sikt.

Barne- og familieleir på 
Panorama Dreams, Bulgaria
Det var en spent og opplagt gjeng som møttes på Gardermoen mandag 29. juli.  
Klare til å treffe resten av reisefølget og til å innta destinasjon Panorama Dreams, 
Personskadeforbundet LTNs leilighetsanlegg i Bulgaria. 
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På første del av seminaret holdt 
advokat Terje Scavenius, fra Sca-
venius Kco advokater, og råd- 
giver Birte Sand Rismyhr, fra Per-
sonskadeforbundet LTN, foredrag 
om NAV-rettigheter og NAV-plikter 
samt erstatningsrettigheter etter 
personskader. De fremmøte var  
engasjerte, stilte mange spørsmål 
og flere meldte seg også inn i for-
bundet etter foredraget. I tillegg  
orienterte en sosionom fra Lille-
hammer sykehus hva hun kan hjel-
pe til med ved en ulykke. 

Etter lunsj var det fotballspilleren 
Dagfinn Enerly som entret scenen. 
Enerly fortalte sin historie fra kolli-
sjonen på banen for åtte år siden. 
Det handlet ikke om fotball, men 
om en rask og frisk fotballspiller 
med kone og to små døtre som 
brått og brutalt fikk sitt liv radikalt 
endret. 

Dagfinn Enerly ble lam og havnet 
i rullestol. Fra scenen i Lilleham-
mer fortalte han om sitt opphold 
på Sunnaas, om hvordan han etter 
hvert lærte seg å sette pris på bit-
tesmå positive endringer og  om 
den viktige betydningen kona, bar-
na, øvrig familie og venner har hatt 
og har i hans liv. Enerly brukte mye 
humor, og ba oss blant annet gjette 
hva dette er mens han pekte med 
hånda ned mot låret sitt. Ingen kun-
ne svare, så han svarer selv: lam-
melår! Enerly oppfordrer oss til å ta 
en telefon til en venn som trenger 
det. Der er ingen grunn til å vente 
til i morgen! Selv opplevde han det 
som svært positivt at mange sendte 
e-post og hilsninger når han hadde 
det dårlig. 

Hovedbudskapet til Enerly er å min-
ne oss på hvor viktig det er å ha  
fokus på det som er positivt, uan-
sett hvor lite det er. En av hans sei-
re var når han klarte å begynne å 
snuse igjen, ved hjelp av sine døtre, 
som spurte: ”Skal du ha pose eller 
vanlig, pappa?”. Selv hevder at han 
ikke har noe å klage på. Og målet 
er helt klart: innen halvannet år skal 
han gå igjen! Han vil ledsage sine 
døtre til alters når de skal gifte seg!

Når den tidligere fotballspilleren 
var ferdig med sitt foredrag åpnet 
han for spørsmål, og det ble tett og 
nær kontakt mellom foredragshol-
deren og tilhørerne. Etter foredra-
get var det mulig å kjøpe Dagfinn 
Enerlys bok; ”Så fort kan livet snu”.

Personskadeseminar  
på Lillehammer

Forbundet

Av Wenche Solløst, 
Personskadefondet LTN

Forbundets lokallag på Lillehammer, Midt- og Nord-Hedmark og Valdres hadde  
gjort en god og grundig jobb i forberedelsene for den store dagen på Radisson Blu  
Lillehammer Hotel! Seminaret den 14. september ble derfor svært vellykket. 



ASKER OG BÆRUM LOKALLAG OG OSLO FYLKESLAG 

INVITERER TIL GRATIS FOREDRAG OM 
ERSTATNINGSRETT ETTER PERSONSKADE

Foredraget er åpent for alle! Mulighet for gratis konsultasjon med foredragsholder.

Erstatningsrett v/seniorrådgiver Per Oretorp:
• Hva er hovedreglene i norsk personskade-erstatningsrett? 
• Forsikringsselskapet som med-/motspiller
• Kan økt kunnskap om erstatningsrett bidra til å øke mestringsevnen 
 underveis i en erstatningsprosess?
• Juridisk hjelp: Hvem kan hjelpe? Hva må man kunne? Hva koster det?

Sted: Kommunegården, Sandvika • Dato: 14. oktober 2013 • Klokkeslett: fra kl 18 til ca. 21

Påmelding til: Julie Kvamme.  askerogbarum@personskadeforbundet.no  tlf. 941 83 941
Påmeldingsfrist: 5. oktober 2013

Dersom ønske om gratis konsultasjon med foredragsholder før foredraget må dette  
avtales ved påmelding.

Velkommen! Enkel servering!

PERSONSKADEFORBUNDET LTN

PERSONSKADEFORBUNDET LTN
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Jeg heter Rannveig Svendby og 
er i gang med et doktorgradspro-
sjekt om sjåfører som har vært i 
en alvorlig trafikkulykke da de var 
mellom 16 og 24 år. Nå søker jeg  
personer som kan tenke seg å delta 
i studien. Dersom du vil delta kan 
du sende melding eller ringe meg 
på mobil 411 88 993 eller sende 
meg en henvendelse via kontakt-
skjemaet på følgende nettadresse:
http://rannveigsvendby.com/
index.php/kontakt.html

 Å delta i studien innebærer å bli 
intervjuet. Intervjuene legges opp 
som en samtale om opptakten til 
ulykken, selve ulykken og livet etter 
ulykken. Temaer som kjøring, fart, 
rehabilitering, kropp og funksjons-
hemminger er også viktige. Du be-
stemmer selv hva du vil snakke om 
og hva du ikke vil snakke om. Hvis 

du tillater det tilbringer jeg også 
gjerne tid sammen med deg for å 
få et innblikk i din hverdag.

Hensikten med studien er å finne 
ut mer om unge som skader seg i 
trafikken og hvordan de har det et-
ter ulykken. Videre er det et mål i 
studien å gi innspill til hvordan re-
habiliteringen av unge trafikkskad-
de kan legges opp på best mulig 
måte.
 
Alle opplysningene du gir vil bli be-
handlet anonymt. Du er anonymi-
sert ved at du får et annet navn, og 
opplysninger som forteller hvem 
du er blir endret eller ikke brukt. 
Det er frivillig å delta i studien.  
Dersom du senere ønsker å trekke 
deg fra studien, trenger du ikke å 
oppgi noen grunn, og det får ingen 
konsekvenser for deg.

 Det er Universitetet  i Oslo ved Sen-
ter for tverrfaglig kjønnsforskning 
som er ansvarlig for prosjektet. 
Trygg Trafikk er samarbeidspartner 
og det er ExtraStiftelsen Helse og 
Rehabilitering som finansierer stu-
dien. Du vil ikke få noen spesielle 
fordeler ved å delta, men erfarin-
ger fra studien vil senere blir brukt i  
arbeid for økt trafikksikkerhet og  
rehabilitering for andre med sam-
me erfaring eller diagnose.

Søker deltagere til forskningsstudie
Har du vært sjåfør i en trafikkulykke da du var mellom 16 og 24 år?  
Og er det under 10 år siden ulykken? Da vil jeg gjerne intervjue deg!
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Torsdag kveld uttalte arbeidsminis-
ter Anniken Huitfeldt at regjeringen 
nå har vedtatt å fjerne aldersgren-
sen på 26 år, i tillegg vil de bevilge 
55 millioner kroner til aktivitetshjel-
pemidler i kommende statsbudsjett.

- Dette er en svært gledelig ny-
het. Spesialtilpasset idrettsutstyr 
er svært dyrt og har gjort det van-
skelig for flere av våre medlemmer 
å drive med idrett og å være fysisk 
aktive, sier assisterende general-
sekretær Per Oretorp.

Personskadeforbundet LTN har i de 
siste års høringer uttalt at alders-
grensen er meningsløs og at den 
bør strykes umiddelbart. Forbun-
det har presisert at det er behovet 
for hjelpemidler til trening som bør 
være avgjørende – ikke alder. 

 - Fysisk aktivitet er med på å  
redusere sykefraværet og bedre 
folks helse generelt. Dette gjelder 
også de over 26 år med funksjons-
nedsettelser, understreker Oretorp.

Det er usikkert hvordan utforming-
en og detaljene av ordningen blir, 
men Arbeidsdepartementet for- 
teller at de vil samarbeide med 
Norges Idrettsforbund og funk-
sjonshemmedes interesseorgani-
sasjoner rundt dette. Personskade-
forbundet LTN vil selvsagt følge 
denne saken videre.

Aldersbegrensningen fjernes
Til nå har det vært en aldersgrense som har forhindret personer over 26 år å søke  
aktivitetshjelpemidler, fra 1. juli 2014 blir denne fjernet.

Kommunikasjons- og samlivskurs 
for par hvor den ene har nedsatt 
funksjonsevne; fysisk eller psykisk 
– forårsaket av skade etter sykdom 
eller ulykke.

Hensikten med kurset er å lære gode  
kommunikasjonsferdigheter, få bed-
re forståelse for og innsikt i sin egen 
og hverandres situasjon, forebygge 
samlivsvansker og dermed bidra til å 
få et bedre samliv. 

Gjennomføres i 2013 med 3 like  
endagskurs fra kl 10 til kl 17:
12. oktober i Fredrikstad
  9. november i Stavanger
30. november på Hamar

Egenandelen er kr 1000,- pr. par,  
og den dekker kurset , materiell 
og lunsj. Reise og evt. overnatting 
dekkes av deltagerne selv.

Deltagelse på kurset forutsetter 
medlemskap i Personskadeforbundet 
LTN. Medlemskap kan tegnes ved 
påmelding. 

Da deltagerantallet er begrenset  
oppfordrer vi til rask påmelding!
Ta derfor kontakt med region-
sekretær Wenche Solløst
tlf. 22 35 71 00 eller e-post: wenche@
personskadeforbundet.no

"TO MÅ MAN VÆRE !”
Mange par sliter med samlivsproblemer som oppstår etter 
skade, forårsaket av sykdom eller ulykke. I perioder kan det 
være vanskelig nok å være et ”vanlig” par…
Dette er bakgrunnen for at vi tilbyr kurset ”To må man være”.
Det bør være minimum 1,5 år siden skaden oppsto slik at 
paret har blitt kjent med ”det nye livet”.

Kurset gjennomføres med korte forelesninger, praktiske  
øvelser og erfaringsutveksling.

10-12: Gode parforhold.
 Hva skaper gode og varige parforhold?
12-13: Lunsj
13-15:    Den gode samtalen.
 Hva kjennetegner den gode samtalen?
 Hva er følelser, uenighet og konflikt?
15-17: Ja vi ønsker å få det til!
 Hvordan håndtere uenighet/konflikt og 
 ødeleggende konfliktmønstre? 
 Tilgivelsens kraft.

Kursledere er Sveinung Tornås, psykologspesialist og prep.
terapeut og Maj Back, sykepleier, coach og  
prep.terapeut. Tornås og Back var også kursledere på 
fjorårets kurs ”To i spann”.

 www.personskadeforbundet.no
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SAMTALEN SOM ET GODT VERKTØY TIL LINDRING!

Hvordan vi snakker sammen og vår evne til å lytte er en viktig del av vårt samkvem med andre  
generelt, og i forhold til likemannssamtaler spesielt. I Personskadeforbundet LTN har vi mange 
gode og erfarne likemenn, og vi ønsker oss enda flere! En likemann er en støttende og lyttende 
person med egen erfaring som skadet, pårørende eller etterlatt.   
Vi arrangerer et helt nyutviklet kurs for likemenn 15.-17. november 2013 
på Rica Hotel Gardermoen.  

Kurset passer for:
 • personer som ønsker å vite mer om dette frivillige arbeidet kan være givende for dem
 • likemenn som ikke har deltatt på grunnkurset tidligere 
 • likemenn som har grunnkurset fra tidligere og som har erfaring fra utøvende  
  likemannsarbeid 

Hovedtemaene på kurset er hvordan få til en enda bedre kommunikasjon samt  økt innsikt og 
forståelse av egne og andres reaksjoner. Kursleder på disse temaene er sykepleier, NLP-coach og 
kognitiv terapeut Janne Maj Back fra Sunnaas sykehus. Øvrige kursledere er fra vårt eget forbund.

Vi møtes fredag kl 16 til enkel servering -  kursstart kl 17. Lørdag er kurset fra kl 9 til ca. kl 17, og 
søndag fra kl 9 frem til lunsj. Deretter hjemreise.

På deler av kurset blir gruppa delt i 2, slik at de som ikke har grunnkurset fra tidligere får dette nå.
Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, øvelser og erfarings- 
utveksling – og aktivt engasjement! 

Kurset er åpent for alle.  Forutsetning for deltagelse er gyldig medlemskap i forbundet, og inn-
melding kan skje ved påmelding til kurset.

Forbundet sentralt dekker hotellopphold med helpensjon og reise på rimeligste måte. Hvis  
nødvendig med fly bestilles dette av forbundet sentralt. Egenandelen er kr 500 pr. person, og 
egenandelen kan søkes dekket av eget lokal- eller fylkeslag i god tid før kurset avholdes.

Mer informasjon om kurset finner du på www.personskadeforbundet.no - Kurs  & aktiviteter

Send påmelding innen 10. oktober til: christina@personskadeforbundet.no 
eller pr. post til Personskadeforbundet LTN, Hausmanns gate 19, 0182 Oslo.
Velkommen til å ta kontakt med Christina på telefon 22 35 71 00 hvis spørsmål! 

Påmelding til likemannskurs 15.-17.11.2013 – Rica Hotel Gardermoen

Navn:  .........................................................................................................  Tlf: .....................................................................................................................

E-post:  .......................................................................................................  Postadresse: ..............................................................................................

Jeg er medlem, og har medlemsnr: ............................. Jeg er ikke medlem og ønsker å melde meg inn

Sett x hvis du har grunnkurset fra tidligere: 

Dersom nødvendig med fly; fra hvilken flyplass: ... ..............................................................................................................................

Hvis behov for spesiell tilrettelegging (for eksempel rullestolbruker, nedsatt hørsel, ønsker røykerom, 

har allergi, kosthold eller andre spesielle behov) spesifiser: .........................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................
PERSONSKADEFORBUNDET LTN

PERSONSKADEFORBUNDET LTN
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De samles først og fremst til hyggelig samvær, men har 
alltid et tema for dagen. Innimellom er det også under-
holdning. I september var vi så heldige å få artist og 
eget medlem, Harry, til å vise sine kunster på gitaren. 

Neste medlemsmøte er 14. oktober, og Telemark lokal-
lag ønsker gamle og nye medlemmer hjertelig velkom-
men.  

I tillegg til undertegnede stilte to andre fra styret i Oslo, 
Carl-Vidar Haugan (Calle) og Cato Ulvestad. Vi møtte 
opp klokken halv tolv på Eidsvoll plass, foran Stortin-
get. Der monterte vi opp LTNs stand, begynte å dele ut 
effekter og fortelle interesserte om forbundets arbeid.  

MINI Rally Taxi
Pekka Lundefaret og hans far Terje Lundefaret kom like 
etter klokken tolv - med sin MINI Rally Taxi. Hans plas-
sering av MINIen ved vår stand, gjorde at vi opplevde 
et rush av besøkende – noe som er kjempehyggelig. 

Totalt delte vi ut hundrevis av plaster, lommelykter og 
seliuser, og til slutt tre store esker med blinkeren. Alt vi 
hadde med oss forsvant i løpet av 2 og ½ time. 

Vi ønsker å gi en stor takk til Pekka Lundefaret og hans 
team for at de valgte å  komme.

Landet Rundt 

Av Andre Berg, 
Oslolaget 

Trafikkskades dag i Oslo 
Lørdag 14. september var det trafikkskaddes dag i hovedstaden. Personskadeforbun-
dets LTNs lokalavdeling i Oslo var der.  

Medlemsmøte i Telemark 
Hver første mandag i måneden møtes 
medlemmene på Personskadeforbundet 
LTN Telemark til hyggelig sammenkomst.  
I Eek´s lokaler i Heistad i Porsgrunn. 
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Landet Rundt 

Av Pernille Villekjær.  
Midt- og Nord-Hedmark lokallag 

Personskadeforbundet LTN Midt og Nord-Hedmark lo-
kallag arrangerte i år en gratis sommertur hvor med-
lemmene kunne bli bedre kjent med hverandre i dette 
lokallagets relativt store område. Medlemmer ble invi-
tert fra Braskereidfoss, Hernes, Løten, Ottestad, Inge-
berg, Brumunddal, Tylldalen, Trønnes og Alvdal. I prak-
sis betyr det medlemmer fra hele ni kommuner. Bussen 
startet i Brumunddal og plukket opp reisende på veien 
til Elverum og videre oppover Riksvei 3 til Alvdal kom-
mune. I alt deltok 22 personer, inkludert bussjåfør og 
guide. 
 
En god guide
Eli Trøan, som også er medlem, var guide. På veien til 
Savalen stoppet vi ved Lysgrotten i Alvdal. Her selges 
det stearinlys som de selv støper. 
 
På Savalen Fjellhotell og Spa ble vi ønsket velkommen 
med kaffe, te og kaker. Hotellet ligger ved Savalen Sjø 

og stedet er også kjent for sin skøyteisbane hvor det 
er satt verdensrekord og flere norgesrekorder. De har 
også et flott velværebasseng og boblebad som flere 
benyttet. På kvelden fikk vi en velkomstdrink, før vi sat-
te oss til bords og ble tilbudt en flott middagsbuffe. 

På dag to bega bussfølget seg på tur til Folldal Gru-
ver. Vi kjørte rundt Savalen Sjø og forbi østerdalsstuen 
«Kolbotn», som i perioden 1887 til 1897 huset selveste 
Arne og Hulda Garborg. 
 
Framme ved Folldal Gruver fikk vi se gruveanlegget og 
de gamle bygningene som folk bodde og levde i. Gru-
vene her startet sin virksomhet i 1748 og ble lagt ned i 
1993. Man kan nå leie overnatting i de gamle bygnin-
gene. 

Vi fikk en tur med gruvetoget til Worms Hall, som lig-
ger 600 meter inn i gruva. Her er det 700 meter med 
gruveganger under, som er fylt opp med grunnvann. I 
Worms Hall har det vært arrangert alt fra bryllup til mu-
sikalske aftener. 
 
Følget bega seg deretter mot Einunndalen, Norges 
lengste seterdal som er 55 kilometer lang og fortsatt 
i bruk. Noen av setrene her ble bygd på 1700 tallet. Vi 
stoppet ved Romsdalssetra som serverte setermat lagd 
av egne råvarer. Her fikk vi også muligheten til å handle 
med oss varer.  Etter en lang dag tok vi fatt på hjem- 
vegen og først klokken 21 ankom vi Brumunddal og sis-
te stopp.  

All takk og all ros til vår guide Eli  Trøan som har  
hjulpet  med å lage denne turen og til vår bussjåfør, 
Trond Haave, som er en mester bak rattet.

Fredag den 28. juni møttes 25 medlemmer på Ripan 
Camping i Kiruna. Her hadde vi leid hytter og bobil- 
eller campingvognplass. På kvelden ordnet vi til med 
stoler og bord utenfor en av hyttene, slik at vi alle kun-
ne være samlet. Praten gikk løst og lattermusklene fikk 
gjennomgå.

Lørdag var programmet åpent slik at folk kunne velge 
hva de ønsket å bruke dagen til. Noen gikk i butikker, 

andre samlet seg på cafe, mens Ragnhild ble igjen på 
hytta for å lage bløtkake til en barnebursdag senere den 
dagen. Vi klarte også å få til et styremøte når vi likevel 
var samlet. 

Det var en hyggelig måte å bli kjent med to nye med-
lemsfamilier, som bare undertegnede hadde hilst på fra 
før. Gunnhild og Roger Lauknes - og Roger Daa og Line 
Sivertsen. 

Sommertur i Hedmark 
Midt og Nord-Hedmark lokallag inviterte 
sine medlemmer til en sommertur til Foll-
dal Gruver og Einunndalen 18.-19. august!

Suksess som må gjentas 
Lokallaget Sortland og Andøy arrangerte medlemstreff, bli kjent treff og sommerav-
slutning i Kiruna, den 28.-29. og 30. juni 2013.

Av Inger Simonsen, 
Sortland og Andøy lokallag  
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Landet Rundt 

Av Inge Botten, Personskade-
forbundet LTNs yrkessjåfør- og 

trafikksikkerhetsutvalg

Transportmessen på Stårheim er perfekt for oss som 
har den flotte jobben å stå på stand. Her gjør arrangø-
rene alt de kan for at vi skal trives og ha en flott opp-
levelse. Vi får for eksempel alltid den absolutt beste 
plassen. Arrangøren stiller både med bord og stoler, 
og hvis det trengs - på grunn av været - stiller de også 
med telt. I tillegg har vi de to siste årene fått tilbud om 
gratis overnatting. Det er Arve Myrold, gründeren bak 
messen, som tilbyr et stabbur som er ombygd til over-
nattingshytte. 

Vi hadde Personskadeforbundet LTNs flagg som duk 
på standbordet vårt, men det gikk ikke lang tid før en 
fra arrangementskomitèen kom for å heise flagget opp 
i en 25 meter høy kran. De ville nemlig vise frem for alle 
at vi var tilstede. Og flagget ble heist helt til topps!

Mye oppmerksomhet 
Messen ble godt besøkt og svært mange stakk innom 
forbundets stand. Det ble stilt konkrete spørsmål, noen 
kom for å prate og andre ville høre hva vi kan bidra 
med hvis en ulykke skulle inntreffe.

Værgudene var på arrangørenes side. Fredag regnet 
det, lørdag skinte solen og søndag regnet det igjen. Det 
var som vanlig utstilt flotte lastebiler og trekkvogner på 
messen. I tillegg var det mange aktiviteter for hele fa-
milien, og ikke minst for de unge - både på land og til 
vanns. 

Også i år fikk vi kontakt med mange mennesker, og det 
vil ikke forundre oss om noen av disse snart tegner seg   

som medlemmer. Det var til og med noen som tegnet 
medlemskap der og da.

Arrangementet ble avsluttet med bryggedans som var-
te langt ut i de små timer

Godt samarbeid 
Det bør nevnes at undertegnede i år fikk veldig god 
hjelp av Kjell Erdal og Trond Ølmheim, begge fra for-
bundets fylkeslag i Sogn og Fjordane. De er nye i styret 
i år; som henholdsvis leder og nestleder. De to er vel-
dig flinke og flotte personer, og de gjør en god jobb for 
fylkeslaget!

Til sist vil vi sende en stor takk til alle på Stårheim. 
Dere legger alt så godt til rette for oss og vi håper vi får  
anledning til å delta også neste år!

Fra venstre: Kjell Erdal, Trond Ølmheim og  
Inge Botten.

Fellesmiddagen startet klokken åtte og stemningen 
rundt bordet var lett. Så benket vi oss på nytt utenfor 
en hytte. Der ble vi enige om å prøve et treff også neste 
år. Alle mente at Bulgaria og forbundets tilbud der nede 
kunne være en god ide! Et medlem, Roger Daa, uttrykte 
med ironisk bekymring at han kanskje ikke ville klare en 
hel uke med så mye latter!

Barna på treffet storkoste seg, badet i bassenget og 
kjørte Olabiler. De klarte til og med å få Jens med å kjø-
re Olabil!

På søndag møttes vi alle til frokost, før vi tok farvel etter 
en opplevelsesrik helg med godt samhold. 

På turen hjem ble 
det god tid til å 
stoppe i Abisco 
for å handle og en 
siste matstopp i  
Bjerkvik.

Lokallaget betalte for hyttene med frokost 
og felles middag for medlemmene, mens kjøre- og
reiseutgifter sto hver enkelt for.

En stor takk til alle som deltok og et ønske om en riktig 
god høst til dere alle.

Transportmesse og  
familiedag på Stårheim
Lørdag 10. august var det tid for nok en gang å delta på transportmesse og familie-
dag på Stårheim. Det var fjerde gangen LTN hadde stand der, og som vanlig ble vi 
mottatt kongelig. 
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Landet Rundt 

Av Gunn Kvalsvik

I Telemark har Telemark fylkeslag sammen med KNA  
Telemark igangsatt et prosjekt som skal prøve å snu  
tallene. Prosjektet er knyttet opp mot ”Ungdom 2020”, 
og er et ungdomssamarbeid som har som mål å gi  
gutter og jenter mellom 18 og 24 år mer kunnskap om 
trafikken og bilkjøring. 
 
Å trene, lære og å mestre bil
- Vi gjør dette i samarbeide med KNA Telemark, og  
målet er å motivere alle de ferske unge som har tatt  
førerkortet til å bli sikrere sjåfører, forteller Nils Tore 
Johnsen, som er en av initiativtakerne bak prosjektet.  

Det første treffet i ”Ungdom 2020” ble holdt 6. juni på 
Grenland Motorsport Senter i Skien. Der ble det tid 
både til motorprat, grilling og sosialt samvær. Noen fikk 
også anledning til å sitte på med profesjonelle kjørere.  

- I alt møtte 40-50 unge opp på vårt første arran-
gement. Og på vårt neste, nå den 3. september, var vi 
nesten 80. Dette er svært fornøyde med, siden vi bare 
har annonsert det vi sosiale medier. Målet er å arran-
gere møtene minst en gang i måneden slik at vi kan nå 
flest mulig av målgruppen, sier Johnsen optimistisk, 
og forteller at de både har laget en Facebook-side og 
en egen hjemmeside for å informere om prosjektet. 

Finansiering
Det er heldigvis bevilget 25 000 kroner fra trafikksikker- 
hetsutvalget i Telemark fylkeskommune for å støtte  
aktiviteten og sikre fremdriften. I tillegg søker arrangør-
ene 50 000 fra Samferdselsdepartementet. Får de disse 
pengene er målet om faste møter sikret.  

Neste arrangement blir i begynnelsen av oktober, på 
Herkules stormarked. Alle får prøve både stopp- og 
slalomøvelser med bil, og når vinteren kommer blir det 
øvelse på is-kjøring.  

Visjonen til arrangørene er at dette etter hvert også kan 
oppgraderes slik at deltakerne sitter igjen med en form 
for sertifisering, kanskje i form av en formell diplom. 

- Vi er svært bevisste på at vi ikke skal oppfattes 
som skremsels-propagandister, og på at ungdommen 
selv skal oppleve det som lærerikt, avslutter Johnsen, 
som understreker at han gjerne deler erfaringene sine 
med andre lokallag i LTN.

Dato for neste arrangement er tirsdag 8. oktober, på  
taket hos Herkules kjøpesenter i Skien. 

Det lønner seg å øve 
Statistikken er dessverre negativ når det gjelder ungdom og bilkjøring. Forskning 
mener det er manglende erfaring og ungdommelig pågangsmot som ligger bak  
ulykkene.  

Øving på NAFs bane i Skien. 
Mellom 70-80 deltakere deltok den 3. september.  Vafler er alltid godt! 
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Har du en skade som gjør at du har konsentrasjonsvansker/hukommelses-
vansker/kognitiv svikt etter påført  hodeskade eller hjerneslag? eller  

er du en pårørende til en person med slike vansker?  

Da har vi et kurstilbud 1.-2. november 2013 (fra lunsj til lunsj)  
på Rica Hotel Gardermoen!

Temaet på kurset er: Hvor mulig er det å komme tilbake til jobb etter hodeskade?

 Voksenopplæringsloven og rettigheter i tilknytning til hodeskader og kognitiv svikt
 v/Nydalen Voksenopplæring, Oslo
 NAV-samarbeid v/Mona Schramm, avdelingsleder oppfølgingsavdelingen     
 NAV Sagene, Oslo
 Hvordan kan en kognitiv svikt etter påført skade påvirke muligheten til å     
 komme tilbake til arbeid? 
 v/Eli M. Killi, cand.spes.ped (pedagog/lærer/forsker) Øverby kompetansesenter, Statped.
 Kunsten å mestre livet når hodet halter v/Jan Schwencke
 NAV – en inspirator for å komme tilbake til arbeid? 
 Kunsten å ta vare på den gode relasjonen v/ekteparet Gro Oftedal og Jan Schwencke

Musikalske innslag!

Mer informasjon om kurset finer du på www.personskadeforbundet.no - Kurs & aktiviteter

Forbehold om endringer i programmet.

Kurset er åpent for alle.  Forutsetning for deltagelse er gyldig medlemskap i forbundet,  
og innmelding kan skje ved påmelding til kurset.

Forbundet sentralt dekker hotellopphold med fullpensjon og reise på rimeligste måte. Hvis 
nødvendig med fly bestilles dette av forbundet sentralt.  Egenandelen er kr 500 pr. person, og 
egenandelen kan søkes dekket av eget lokal- eller fylkeslag i god tid før kurset avholdes.

Påmelding sendes innen 5. oktober til: wenche@personskadeforbundet.no
eller pr. post til Personskadeforbundet LTN, Hausmanns gate 19, 0182 Oslo.
Velkommen til å ta kontakt med Wenche på telefon 22 35 71 00 hvis spørsmål!

KONSENTRASJONS-/
HUKOMMELSESVANSKER?

PERSONSKADEFORBUNDET LTN

PERSONSKADEFORBUNDET LTN

Påmelding til kurset Konsentrasjons-/hukommelsesproblemer (kognitiv svikt)
1.-2.11.2013 – Rica Hotel Gardermoen

Navn: ........................................................................................................Mobiltlf: ...................................................................................................

E-post-adresse: .................................................................................Postadresse: ........................................................................................

Jeg er medlem, og har medlemsnr: ..........................Jeg er ikke medlem og ønsker  å melde meg inn

Jeg er skadet eller pårørende:

Dersom nødvendig med fly; fra hvilken flyplass: .  .......................................................................................................................

Hvis behov for spesiell tilrettelegging (for eksempel rullestolbruker, nedsatt hørsel, ønsker 

røykerom, har allergi, kosthold eller andre spesielle behov) spesifiser: .....................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................................................

✁ 
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Landet Rundt 

Av Julie Kvamme, Asker og 
Bærum lokallag  
 

I år kunne festen også by på en interna-
sjonal matmesse med mye spennende 
og annerledes mat en kunne smake på. 
Med så mange fristende arrangement, 
for både voksne og barn, trekkes mange 
folk til sentrum. 

Egen stand 
Tradisjonen tro stilte Asker og Bærum 
lokallag med en egen stand og vi var 
fem fra styret som  betjente standen. 
Værvarselet var usikkert, så vi hadde 
ordnet oss med lånt partytelt. Dessverre 
var dette var for stort for standplassen, 
så vi kunne ikke bruke det. VI ble derfor 
enige om å ta sjansen på at det ikke kom 
regn. Dette var en feilvurdering! Det ble 
derfor et par timer med ganske så hus-
trig vær, før sola kom og det ble full 
sommervarme de siste timene. Vi hadde

heldigvis presenning og paraplyer, 
så vi holdt brosjyrer og bakverk tørt.

Vi stilte med hjemmebakt til gratis ut-
deling, både sjokoladekake, cookies og 
boller. Vi hadde Seliuser til barna og de 
voksne fikk andre logoeffekter. I tillegg 
til informasjonsbrosjyrer, selvsagt. Det-
te viste seg å være en fin måte å komme 
i prat med folk på. 

En av hovedsakene for oss var å infor-
mere om vårt nye navn. Vi opplevde at 
de aller fleste kjente til LTN, men nesten 
ingen hadde hørt om Personskadefor-
bundet. Vi kom også i kontakt med fle-
re som gjerne kunne tenke seg å være 
medlemmer, så forhåpentligvis vervet vi 
noen denne dagen.

På vår stand var det i perioder mye folk innom, enten 
for å søke råd eller for å finne ut av hva vi kan bidra og 
hjelpe folk med. Brosjyrer og annet materiale ble delt 
ut. Siden det var midt i valgkampen var også de fleste 
politiske partier ute for å vise seg frem. I tillegg var der 
endel salgsboder i gatebildet.  

Interessen for forbundet, hva vi driver med og hvordan 
vi kan være til hjelp for våre medmennesker som trenger 
oss, var stor. Det var også noen som ville ha med inn-
meldingsskjema, så vi håper at noen av disse blir med-
lemmer. Det ble også tegnet medlemskap der og da.

Det var en flott dag med masse blide og glade mennes-
ker! En vellykket dag - som bør gjentas neste år!

Sandvika 
by-fest 

Hvert år, i slutten av august, arrangeres Sandvika  
by-fest. Festen byr på markedsboder, underholdning, 
utkledning,  parader, veteranbilkortesjer, sminking av 
barn og mye mer.  

Stor interesse for forbundet 
på Dala-Mart´n i Brumunddal
Fra fredag 16. til søndag 18. august var det «Dala Mart`n» i Brumunddal, og lørdag 
17. august hadde Personskadeforbundet LTN Midt og Nord Hedmark lokallag en flott 
stand midt i gågata. Solen skinte fra nesten skyfri himmel, noe som bidro til at det 
var masse folk ute hele dagen.

Av Inge Botten og Per Erling Aasen, Midt og Nord Hedmark lokallag

Kara på stand!  
Fra venstre: Inge 
Botten og Per  
Erling Aasen

Per Erling Aasen 
(til høyre) i en 
god samtale.



Landet Rundt

Av Tor Arild Hansen,  
Steinkjer og Namsos lokallag 

PERSONSKADEFORBUNDET LTN

PERSONSKADEFORBUNDET LTN
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Mandag 19. august arrangerte lokallagene i Nord-Trøn-
delag kurs i erstatningsrett. Alle medlemmene var in-
vitert og likemennene var spesielt invitert. I tillegg ble 
”ikke medlemmer” invitert via annonser i lokalaviser 
og reportasje i lokalradioen, med oppfordring til å møte 
opp for å høre om lovverket rundt erstatningssak.

Godt oppmøte 
21 personer møtte opp, noe vi er meget fornøyd med. 
Per Oretorp fra sekretariatet tok igjen turen oppover til 
Trøndelag. På ettermiddagen tok han imot to private 
samtaler med personer som har blitt skadet,  i tillegg 
hadde han en telefonsamtale med en skadet person. 

Denne gangen møtte det en person som hadde skader 
etter operasjon, altså en pasientskade. Leder i Steinkjer 
og Namsos lokallag hadde i forkant også kontakt med 

en annen person som hadde blitt skadet ved operasjon, 
og som var lovet bedring, men hvor skaden hadde blitt 
forverret. Det passet dessverre ikke for vedkommende 
å delta på kurset , men kontakt er opprettet.

Foredrag av Oretorp
Per Oretorp ledet oss gjennom et tre timer langt fore-
drag. Han snakket også om statens erstatningsansvar 
for oppreisningserstatning etter trafikkulykker i perio-
den 1997-2000. Og om resultatet av Høyesterettsdom-
men av 22. november 2012.  Noen hadde hørt om den-
ne før mens andre hadde ventet på å høre mer om den.

Personskadeforbundet Steinkjer og Namsos lokallag, 
og Stjør og Verdal lokallag, takker Per Oretorp for at han 
tok turen til Trøndelag og for at han holdt et godt fore-
drag om erstatningsrett.

PERSONSKADEFORBUNDET LTNs LOKALLAG I 
NORDRE OG SØNDRE VESTFOLD

INVITERER TIL GRATIS FOREDRAG OM  
NAV-RETTIGHETER ETTER PERSONSKADE

Foredraget er åpent for alle! 

Temaer som blir belyst:
Rettigheter og plikter knyttet til NAV-området

Sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon
Grunnstønad og hjelpestønad

Sted: Skjeestua i Stokke • Dato: Mandag 14. oktober 2013 • Klokkeslett: 18 til ca. 21

Påmelding til: Anita Einvoll, tlf. 906 25 206, e-post: an-einv@online.no
Påmeldingsfrist: 7. oktober 2013

Dersom ønske om gratis konsultasjon med Birte Sand Rismyhr før foredraget må dette  
avtales ved påmelding.

Velkommen! Enkel servering!

Kurs i erstatningsrett
Personskadeforbundet Steinkjer og Namsos, og 
Stjørdal og Verdal fortsetter sitt samarbeid. Denne 
gangen arrangerte vi kurs i erstatningsrett. 



AKERSHUS

EIDSVOLLS trafikkskole
Eidsvolls eldste trafikkskole

     Tlf. 63 96 47 20
Kontortid: man-fre 0900-1500
E-mail: post@eidsvoll-trafikkskole.no

BUSKERUD

LUND - ROLAND Trafikkskole ANS
Hagobakken 6, 3570 ÅL.................................................Tlf. 952 09 953
E-post: rita-lr@hotmail.com

Lierstranda 111, 3400 LIER...................................................Tlf. 05 090
E-post: post@learn.no

Modum Trafikkskole AS
Lilleåsgata 5, 3341 DRAMMEN.........................................Tlf. 327 81 113
E-post: th-skaal@online.no

FINNMARK

Langvasseid, 9910 BJØRNEVATN...............................Tlf. 934 14 356
E-post: oleedvard@gmail.coim
www.trafikkskolenole.no

NORDLAND

BARKHALD & PEDERSEN Trafikkskole
Avd. Rognan
Straandgata 12, 8250 ROGNAN......................................Tlf. 75 69 08 89
E-post: rognan@trafikk-skole.no

NORD-TRØNDELAG

ØYVIND’s Trafikkskole
Finn Christiansensv 10, 7800 NAMSOS.............................Tlf. 911 28 430
E-post: oeyvinha@online.no

OPPLAND

TRAFIKKSKOLEN G.  Wangen
Lomoen, 2640 VINSTRA................................................Tlf. 61 29 10 77
E-post: geir@gwangen.no

OSLO

OSLOLAPPEN aut. trafikkskole
Huitfeldtsg. 19, 0253 OLSO..........................................Tlf. 22 43 98 00
E-post: post@oslolappen.no
www.oslolappen.no

ROGALAND

Skvadronvegen 3, 4050 SOLA.............. Tlf. 51 65 26 89 / Mob 906 18 837
E-post: post@solatrafikkskole.no

Øvregata 173, 5525 HAUGESUND...................................Tlf. 40 30 00 80
post@trygve-trafikkskole.no
www.trygve-trafikkskole.no

SOGN og FJORDANE

SUNDE Trafikkskule
Strandg. 5, 6993 HØYANGER.........................................Tlf. 57 71 31 30
E-post: post@sundetrafikkskole.no
www.sundetrafikkskole.no

SØR-TRØNDELAG

Thoning Owesensgt 28, 7044 TRONDHEIM.......................Tlf. 73 91 76 70
www.abes-trafikkskole.com

7084 MELHUS.............................................................Tlf. 72 87 03 89
avd Støren..............................................................Tlf. 72 87 03 89
www.melhus-trafikkskole.no

ORKDAL Trafikkskole
Bårdshaug, 7301 ORKANGER..............Tlf. 72 48 73 25 - Mobil 911 63 610
E-post: post@orkdal-trafikkskole.no

RØROS Aut. Trafikkskole
Gymbygget, BM Mullersv 10
7374 RØROS.......................................Tlf. 72 41 12 64 Mob. 915 74 450
E-post: trafikk@roros.net

TROMS
HENRIKSEN Trafikkskole AS
Flyplassvegen 4, 9152 SØRKJOSEN...............................Tlf. 77 76 70 05
E-post: gunnarhenriksen@online.no

KARLSEN Trafikkskole AS
Skipperg. 7, 9008 TROMSØ...........................................Tlf. 77 65 74 00
E-post: info@karlsen-trafikkskole.no
www.karlsen-trafikkskole.no

TELEMARK
ARVID NIELSEN Trafikkskole AS
Heddalsv. 44, 3674 NOTODDEN.....................................Tlf. 35 01 07 00
E-post: nielsetr@online.no
www.anielsen-trafikkskole.no

Bøleveien 202, 3713 SKIEN...........................................Tlf. 35 91 47 00
E-post: post@learn.no
www.learn.no

OPAAS Trafikkskole Kjølner
Telegata 2, 3674 NOTODDEN....................................Tlf. 35 01 30 00
E-post: imkjolner@gmail.com
www.opaas.no

VEST-AGDER
UFO Trafikkskole
Dronningens gate 95, 4608 KRISTIANSAND......................Tlf. 38 10 04 00
E-mail: ufo@ufo-trafikkskole.no
www.ufotrafikkskole.no

VESTFOLD
SANDEFJORD Trafikkskole DA
Hjertnespromenaden 33, 3211 SANDEFJORD....................Tlf. 33 46 80 17
E-post: post@sandefjordtrafikkskole.no
www.sandefjordtrafikkskole.no
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AKERSHUS

Møller Bil - Jessheim
2050 JESSHEIM.........................Tlf. 63 92 96 00

HORDALAND

Møller Bil -  Kokstad
Kokstadv. 29 B5257 KOKSTAD.....Tlf. 24 03 13 00

ROGALAND

Møller Bil - Stavanger
Vassbotnen 17
4033 STAVANGER......................Tlf. 24 03 40 00

www.moller.no AUST-AGDER

Evje........................Tlf. 37 93 15 55 / 901 99 999

BUSKERUD

Hønefoss..............Tlf. 32 14 50 00 / 951 94 401

HORDALAND

Isdalstø.................Tlf. 56 34 23 80 / 970 90 920

NORDLAND

Rana Bilopphugging AS - Mo i Rana.
Tlf. 75 13 22 22

SØR-TRØNDELAG

Melandsjø.............Tlf. 72 44 49 30 / 906 52 405

Tlf.  02 222

Mosjøen
videregående skole
Kirkeg. 9, 8656 MOSJØEN

Tlf. 75 65 40 00

www.mosjoen.vgs.no

Waldemar Thranesg 98 B
0175 OSLO

Tlf. 23 23 47 50
www.lastogbuss.no

Gumpens Auto Øst AS
 Stemmane 3

4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 24 03 47 50

www.gumpens-auto-ost.no

Karihaugveien 89, 1089
OSLO - Tlf. 22 90 67 50

www.nkspedition.no

Orkdal Bil AS

Bårdshaug Vest, 7300 ORKANGER - Tlf. 72 47 11 00

Møre og Romsdal
fylkeskommune
Samferdselsavd.

 Fylkeshuset
6404 MOLDE

Tlf. 71 25 80 00
www.mrfylke.no

Mekonomen Auto-Teknikk Drøbak
Dyrløkkeveien 17, 1440 DRØBAK

Tlf. 64 90 70 70

Bil i Nord AS
 Botnhågen, 9306 FINNSNES

Tlf. 77 85 23 10

Stryken Grustak og
Maskinentreprenørforretning AS

Drammensveien 149, 3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 17 50

Trøgstad Auto
og Bensinstasjon - Mekonomen

Kirkeveien 2 A, 1860 TRØGSTAD
Tlf. 69 82 40 03

www.trogstad-auto.no

Din verkstedpartner på Sør Helgeland

Vi håndterer og lagrer dine dekk, - last og personbil

Ring 75 01 81 70
Lastebilavd/Salhus

Arbor-Hattfjelldal AS
Arborv 10

8690 HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 50 00

Hedmark
Transportarbeiderforening

 Folkets Hus, 2326 HAMAR
Tlf. 62 54 09 79

Storehagen 4, 6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 80

Kim Årvik Maskin AS
Heggvegen 8
4050 SOLA

Tlf. 479 14 898

Stein Ivar Ludvigsen
Transport AS
Trårnev. 225
4640 SØGNE

Tlf. 908 45 787
www.iflytting.no

Grenland
Bilglass AS

 Nedre Hjellegate 10
3724 SKIEN

Tlf. 404 93 400

Fanøy, 6917 BATALDEN
Tlf. 57 74 55 20

Buskerud
Bilsenter AS
 Vestre Linnesv 7

3400 LIER
Tlf. 32 24 15 00

Figgjo
Autoservice

Figgenveien 34
4332 FIGGJO

Tlf. 51 66 33 22

Mesta Verksted Bosch
Car Service Leikanger

 Hagane 3, 6863 LEIKANGER
Tlf. 993 54 200

Drosjer Longyearbyen
Taxi AS

 Vei 401 nr 50
9170 LONGYEARBYEN

Tlf. 913 83 462

Eensmoen 47
5710 SKULESTADMO

Tlf. 900 44 562

Full Rulle Dekk
og Bilservice AS

 0175 OSLO
Tlf. 22 37 31 00

Service, reparasjoner og EU-kontroll
www.fullrullebil.no
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PLUTOS
VEI
Pluto vil gjerne
ha alt dette,
men en av 
tingene kan
han ikke få, for
veien gjennom
labyrinten leder
ikke dit.
Kan du se 
hvilken ting?

BALLONGEN
Vil du vite hvorfor Tipps
ballong flyr så flott? Fargelegg alle
feltene med en prikk så får du se!

BALLONGEN

PLUTOS VEI
Pluto får ikke kjøttbeinet.

FEIL TID

LØSNINGER

FEIL TID
Langbein spiller en scene fra 1700-tallet,
men det er seks ting her som ikke var
oppfunnet på den tiden. Kan du se hvilke?
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SeliusSelius
HØSTAKTIVITET:  
GEOCACHING 

Ella på 9 år har sendt oss denne flotte og fargerike tegningen. 
Tusen takk Ella! Overraskelse kommer i posten.

• En verdensomspennende spill/fritids-
 aktivitet som innebærer bruk av en  
 satellittsignalmottaker (GPS-mottaker) i en  
 slags orientering-skattejakt etter utlagte tur- 
 bokser.

• Geocachere (deltagerne i spillet/sporten)  
 som finner boksen logger sitt besøk i logg- 
 boken i turboksen.

• Det er gratis å delta, men ved å betale et  
 mindre beløp får man ekstra fordeler og  
 tilleggsmuligheter.

• Pr februar 2013 er det registrert over  
 2 000 000 aktive turbokser og over  
 5 millioner geocachere.

• Hver tredje lørdag i august er den inter-
 nasjonale geocaching-dagen, den første  
 var i 2011.

Sjekk ut mer her: 
www.geocaching.no



Løsninger

MINNIS BILDE
Minni vil male et bile, hvilken vei bør hun ta for å komme til
lerretet sitt? 

Hvilket fargeskrin skal Minni bruke?
Her er noen tips: det inneholder ti tuber
med maling, det inneholder ikke brun
farge og det er ingen tynne pensler der.

LANGBEIN I ØRKENEN
Langbein kan være litt av en tøffing! Se på dette bildet i 20 sek-
under, så legger du noe over og svarer på om disse spørsmålene er
riktige (R) eller gale (G):

1. Det er flytende lava ved siden av bilen til Langbein.
2. Det faller flere enn 20 steiner ned over bilen til Langbein.
3.Taket på bilen beskytter Langbein fra de fallende steinene.

VED SJØEN
Petra er på ferie ved sjøen og nå slapper
hun av på stranda, men i kofferten
hennes er det fire ting som hun ikke får
bruk for på denne ferien. Hvilke
ting er det?

LØSNINGER

A

B

C

VED SJØEN
Petra får ikke bruk for:ski-
støvler,lue,skjerf og hansker.

LANGBEIN I ØRKENEN
1 - Riktig,2 - Galt,3 - Galt.

MINNIS BILDE

Fargeskrinet til Minni er fargeskrin
B.
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Le med Selius

Skriv og tegn til Selius!
Hvis du har lyst til å sende en tegning, bilde, dikt, vits eller en 
gåte til Selius, så er adressen: 
Personskadeforbundet LTN, Hausmannsgt. 19, 
0182 Oslo. Merk konvolutten ”Selius”. Du kan også bruke 
mailadressen: magasinet@personskadeforbundet.no

Svensker og tomflasker
Hvorfor har svenskene tomflasker i 
kjøleskapet?
- I tilfelle det skulle komme noen på 
besøk som ikke er tørste.

Svensk fly
Vet du hvordan du ser at et fly er 
svensk på vinteren?
Det har kjettinger på propellene!

Dyr
Læreren sa til Per:
- Kan du si et dyr som begynner på K?
- Kaffe. - Kaffe er ikke noe dyr, sa 
læreren.
- Jo, for i går sa pappa at kaffen var 
blitt dyr.

Termos
- Vil du ha en termos?
- Gjerne
- Au, hvorfor tråkka du på tærne 
mine?
- Du sa jo tær-mos.

Flue eller kjøttbolle?
Gjesten: - Kelner, kelner det er en flue 
i suppen min!
Kelneren: - Nei, det der er ikke en flue 
men en kjøttbolle.
Gjesten: - Men oi, der fløy kjøttbollen 
sin vei.
 



Storehagen 4
6800 FØRDE

Tlf. 57 72 50 00

Ramlo
Sandtak AS

 Industriv 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 72 89 25 50

Riis Bilglass
 Barstølveien 42

4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 09 00 51

Kirkestuen
Transport

2686 LOM
Tlf. 61 21 99 80

Alstad Auto A/S
 Baklivegen 3

6450 HJELSET
Tlf. 71 20 13 80

IP Huse AS
Mek. Verksted

 6487 HARØY
Tlf. 71 27 57 00

Øvre Telemark
Trafikkskule

 Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

Motor Forum
Eidsvoll

Skinnstudumpa 4 A
2072 DAL

Tlf. 63 92 29 00

Utvik Autoservice AS
4262 AVALDSNES

Tlf. 52 84 62 00

Kjeppestadv 30
1400 SKI

Tlf. 64 91 35 00

KMS Trafikkskole
Bratsbergv 13

7037 TRONDHEIM
Tlf. 73 95 73 80

Nettec AS
Kolbotnv 14

1410 KOLBOTN
Tlf. 66 81 06 40
www.nettec.no

F. Jørgensen A/S
Nils Ankers g 4
1776 HALDEN

Tlf. 69 17 86 10

Sjusjøvegen 1256
2610 MESNALI
Tlf. 62 33 43 80

Det FINN’s
Trafikkhjelp as

Thoning Owesensg 24
7039 TRONDHEIM

Tlf. 911 60 350

Siv. Ing.
Stener Sørensen AS

Langesg. 1
3044 DRAMMEN
Tlf. 32 26 44 70

5966 EIVINDVIK
Tlf. 57 78 20 00

Markhus
Transport AS

Teigland 24
5596 MARKHUS
Tlf. 971 69 864

 Sam Eydesv 1
1412 SOFIEMYR
Tlf. 66 80 18 18

Rana
Industriterminal A/S

Terminalv 25
8624 MO I RANA
Tlf. 75 13 61 00

Fosen
Verkstedservice AS

7260 SISTRANDA
Tlf. 72 44 63 18

Gulvlegger
Øyvind Nystein

Nysteinveien 197
3960 STATHELLE

Tlf. 416 03 880

9750 HONNINGSVÅG
Tlf. 78 47 68 00

F.P. Entreprenør AS
Grønnegt 104
2317 HAMAR

Tlf. 62 53 56 00

Dyrego’ AS
 Hovedv 8

9151 STORSLETT
Tlf. 77 76 76 97

Scania Tynset
Diesel AS
Glåmveien 2

2500 TYNSET
Tlf. 62 48 58 00

Alfaspesialisten
Tommy Transeth

Holtungveien 75
3083 HOLMESTRAND

Tlf. 940 01 073

5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

Jan Østby
Transport
1866 BÅSTAD
Tlf. 908 25 125

Strandgata 18
9600 HAMMERFEST

Tlf. 78 41 16 16

Moss Taxi AS
Vålerveien 49
1597 MOSS
Tlf. 06 950

Norsk Scania AS
avd. Stavanger
4065 STAVANGER

Tlf. 51 81 16 50

Sveiseverksted
Alfr. A. Berge A/S

Elvev 4
1394 NESBRU

Tlf. 66 84 54 92

Utstillingsplassen
Eiendom AS
Vangsvegen 111

2318 HAMAR
Tlf. 62 00 54 50

4033 STAVANGER
Tlf. 954 00 300

www.allservice.no

Johny Birkeland
Transport AS

Sløvågen 32
5960 DALSØYRA
Tlf. 57 78 11 70

Akershus og Østfold
Virkestransport AS

 Værftsgata 1 C
1511 MOSS

Tlf. 69 91 21 30

Transport-
Formidlingen SA

Østre Aker vei 255
0976 OSLO

Tlf. 22 90 75 00

Øfas
Husholdning AS

Tanatorget
9845 TANA

Tlf. 78 92 54 80

AutoZentrum
Verksted AS
Novikveien 115 A

8802 SANDNESSJØEN
Tlf. 75 08 08 08

Automester
Allservice
Hillevågsv 101

4016 STAVANGER
Tlf. 416 75 216

Malermestrene
Indre Østland AS

Fåberggata 140
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 25 14 10

Arne Pettersen
Fyringsteknikk

Storgaten 121
3060 SVELVIK
Tlf. 970 88 598

Kvinnherad Taxi AS
 Onarheimvegen 92

5460 HUSNES
Tlf. 917 82 000

Andreas Bottolfs
Verksted AS

Vikersundg.
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 84 81

Ødegården
Transport ANS

 3626 ROLLAG
Tlf. 416 35 092

Bilvarehuset
Anker AS

Statsm. Otto Blehrs v 1
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 58 53 50

Nittedal
Karosseriverksted AS

 Gamleveien 134
1482 NITTEDAL
Tlf. 67 07 27 84

Oustad A/S
 Østreg. 32

2317 HAMAR
Tlf. 62 51 92 20

Andøy
Bil & Maskin AS

Storgata 73
8480 ANDENES
Tlf. 76 14 24 00

Skjellerud
Verksted ANS

 Sagvollv. 467
2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 76 81

Hovedv 45
9152 SØRKJOSEN

Tlf. 77 77 02 80

Oscar Hanssensveg 1/3
6415 MOLDE

Tlf. 71 20 66 50

Verkstedv. 6
8400 SORTLAND
Tlf. 76 12 27 71

Karmøy Bilservice AS
4270 ÅKREHAMN
Tlf. 52 82 41 41

Service, reparasjoner og EU-kontroll
www.karmoybilservice.no

Jahr
Bilservice A/S
Jarv, 3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 56 08

Caverion Norge AS
Dokkvegen 8

3920 PORSGRUNN
Tlf. 35 93 18 00

Grenland
Dyrepensjonat

Trommedalsv. 6
3729 SKIEN

Tlf. 35 54 54 88

PS Trafikkskole AS
 Kureveien 10

1592 VÅLER I ØSTFOLD
Tlf. 412 32 574 -

907 74 530

Hovrud Maskin
Månovegen 222

2920 LEIRA I VALDRES
Tlf. 481 33 000

Etnedal
Bilruter AS
 2890 ETNEDAL
Tlf. 61 12 14 00

Årdal
6841 SKEI I JØLSTER

Tlf. 57 72 68 90

Greåker
Bilkontroll AS

Eikv. 26
1718 GREÅKER
Tlf. 69 14 45 22

Moen Industriområde
3623 LAMPELAND

Tlf. 32 76 18 80

Bremsnes
Bilverksted AS

Mekonomen
6530 AVERØY
Tlf. 71 51 11 90

Tamt og Vilt AS
3560 HEMSEDAL
Tlf. 415 74 015

Mektronikk AS
 Hågasletta 5

3236 SANDEFJORD
Tlf. 33 46 49 90

Autolakk A/S
Årvoldskogen 41

1529 MOSS
Tlf. 69 26 28 50

Sentrumsv. 60
3550 GOL

Tlf. 32 07 90 00

Bondhus
Trafikkskule
 Ivar Aasen gata 4

6150 ØRSTA
Tlf. 70 06 82 82

Classic
Auto Service

Trondheimsvegen 535
2092 MINNESUND
Tlf. 63 96 83 83

Lastebiltransport
Westad O. & Sønner AS

 Langbakken 22
1430 ÅS

Tlf. 908 70 775

DSV Road AS
Åsliv 15

4848 ARENDAL
Tlf. 37 00 45 00
www.dsv.com

Tynset
Drosjesentral

Parkveien 16
2500 TYNSET

Tlf. 62 48 03 00

T. Aasen
Solskjerming AS

Forusbeen 10
4033 STAVANGER

Tlf. 51 85 99 00
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Kryssord

LTN kryss 

Kryssordforfatter: Ragni Maria Hafsten – e-post: ragni@skrivesmurfen.no – Hjemmeside: http://www.skrivesmurfen.no

Navn:  ..........................................................................................................................

Adresse:  ...................................................................................................................

Postnr.:   .......................... Poststed:  ..................................................................

Løsning:  ..............................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

BEDRAG VINNER
MO - 

DERNE
ELTER

SVULME BLONDE POSTE
DYRKE
KLOVN

PÅ LILLE- 
HAMMER
14.SEPT.

FOR - 
ANDRE

KRAFT - 
TAK

GUMMI - 
SKYVER SKÅNER

FASE

AMERI - 
KANSK
INNSJØ

FISK

PLAGG
OVER - 
FALLE

DET ER FLIRER
ORDNER
SLEKT - 

NING

ELV
HÅND - 

VERKER

KLAR
HOVED - 

STAD
FRYSER

HESTE - 
HÅR

KNUST KJERUB HUMRE
SPILLER
FUGLEN

FOR ETT-
ERLATTE
OG PÅRØ-

RENDE

SKUE
GUTTE - 

NAVN
EI

ARVE - 
RETT

FAR - 
TING

BØTTE

FORFED-
RENE

INVI - 
TERER

BEVEGE
BY OG 

ELV

SYNGE - 
SPILL

FRUKT
RUSSISK

NAVN

VISNER
EIE

SMYKKE-
MATE - 
RIALE

ROGN
CELE - 
BRERE

NORGE
IRLAND

EKLE

RUSTEN
SLYNG - 

LENE

TONE
INSTRU-
MENTET

DAG AULA
LEDER
SLUTT - 

ORD

FOR - 
LATER

I
ORDEN

SLAGER
ROMS - 

LIGE
KNISE

FISK
NOBLE RO'T

OVERTA
HVILE

DYR
DRIKK

SKAPER
VEL - 
LUKT 1000

ARTIK - 
KEL

PIKE - 
NAVN

HÅN
BAK

BLE AV - 
HOLDT

6.-7. SEP-
TEMBER

I  DET
TO

GUTTE - 
NAVN

KONGE - 
SØNNEN
KARAK - 

TER

ASPIK
TALL

PREPO - 
SISJON

HAV - 
DYRENE
MYNT - 
ENHET

VOKA - 
LER JAPAN ØYBOER

VOKSTE
HOL - 

BERG - 
FIGUR

NISSE GUDINNE

VIRKE - 
LIGE

ARTIK - 
KEL MØTTE BÅT TRAUME OMRÅDE

REKKE - 
FØLGE HVILTE

50 AVDRAG
SAMT - 
LIGE

MORE - 
RENER

SMERTE
TRE - 
SLAG

FOR EK - 
SEMPEL
(NYN.)

KARAK - 
TER KLEMME

STRØM
BUE - 
SKYT - 

TER

MÅL
DRIKK FORME TYRKIA SKRED

KOST - 
BAR

KART - 
VERKET DYR ARGON

INSTRU - 
MENTER

TONE

GERMA - 
NIUM

TALL
20 - ÅRS 

JUBI - 
LANT

GUTTE - 
NAVN UTROP

RE - 
SPEKT

Dagfinn
Enerly

Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten   e-post: ragni@skrivesmurfen.no   Hjemmeside:http://www.skrivesmurfen.no 

Sett sammen 
bokstavene i de 
fargede rutene 
(i rekkefølge 
fra toppen og 
ned). Dette blir 
løsningen som du 
kan sende inn. 

Det trekkes tre 
vinnere som får 
en overraskelse 
i posten.

Svarfrist: 
14. oktober

Løsning sendes til: 
Personskade-
forbundet LTN, 
Hausmanns gt. 19
0182 Oslo 

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
SKOLESTART

Vinnerne er:

Trude Heger-
land Kejzar,  
6005 Ålesund

Kjell Larsen, 
1816 Skiptvet

Karine lvestad,  
9310 Sørreisa



Klepp Auto
Bilverksted AS
Kjøpmannsbrotet 9

4352 KLEPPE
Tlf. 51 78 60 60

ER-AN Bilverksted
5212 SØFTELAND
Tlf. 56 30 71 60

Service, reparasjoner og
EU-kontroll

www.hjulstilling.no

Autostil
Verksted AS

Håkon Magnussons g. 9
7041 TRONDHEIM
Tlf. 73 51 26 31

Naustdal
Elektro AS

 Øyrav. 3
6817 NAUSTDAL
Tlf. 57 81 93 69

Einar Kr Larsen
Transport

Kvernhusdalen 37
5300 KLEPPESTØ

Tlf. 56 14 23 87

Holmestrand
Fjellsprenging AS

Fossv 11
3647HVITTINGFOSS

Tlf. 977 70 798

Joker Luster
6872 LUSTER

Tlf. 57 68 54 82

Bragernes Torg 2 A
3017 DRAMMEN
Tlf. 32 21 78 60

Stensrud Musikk
Storg 19, 3193 HORTEN

Tlf. 33 04 81 30

Transporttjenester
Rudshøgda AS

 Solheimv 106
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 489 98 040

Arendal
Båt & Billakkering

Brekka Austre Moland
4849 ARENDAL
Tlf. 37 03 33 00

Toyota
Hadeland AS

 Garverivegen 3
2740 ROA

Tlf. 61 32 47 70

Finnmark
Entreprenør AS

Nordre Langg 39
9950 VARDØ

Tlf. 78 98 75 27

Murmester
Petter Pettersen AS

Klauvsteinen 139
5146 FYLLINGSDALEN

Tlf. 55 34 41 40

Arendal fengsel
Parkveien 6

4838 ARENDAL
Tlf. 37 07 67 43

J M Auto A/S
Strømsbusletta 8
4847 ARENDAL
Tlf. 37 00 03 00

Øksnes
Bil & Maskin AS

Storg. 53
8430 MYRE

Tlf. 76 11 91 70

Steinkjer Bil A/S
Fjordg. 9

7725 STEINKJER
Tlf. 74 17 08 50

Westrum AS
Gjerluvegen 84
2320 FURNES
Tlf. 954 96 000

Erik Børresens allé 9
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80

Mesna Auto
 Storgata 84
2390 MOELV

Tlf. 62 36 71 49

Skeide Bil AS
6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 01 07 53

- Rep. av lette kjøretøy
- EU-kontroll

www.skeidebil.no

Husby Bilverksted A/S
Mekonomen

6630 TINGVOLL
Tlf. 71 53 12 43

Strømmen Auto AS
 Vestre Strømsbuvei 10

4839 ARENDAL
Tlf. 37 09 55 00

www.strommenauto.no

Flanderborg
Rammer og Kunst

Nedre Flanderborg 5
7374 RØROS

Tlf. 72 41 05 90

Glomv. 5
Tlf. 69 12 88 00

Norsk Tre AS
 Elveg. 22

3919 PORSGRUNN
Tlf. 35 55 69 20

Bil og Fritid AS
Knivsøv. 16

1788 BERG I ØSTFOLD
Tlf. 69 19 54 54

Bilform AS
Bråteveien 175

2013 SKJETTEN
Tlf. 63 84 55 55

Kjellemo
Bilverksted AS

 Skibåsen 20 J
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 04 45 15

Navarvegen 11
7820 SPILLUM
Tlf. 74 28 09 00

Østre Rosten 98 B
7075 TILLER

Tlf. 72 90 09 00

Østerhagen
Transport AS

Vangliv 10 a
2322 RIDABU

Tlf. 62 59 66 13

Ørsvågvær
Drift AS
 Ørsvågvær

8310 KABELVÅG
Tlf. 76 07 81 80

Gulv og Tak AS
Solbergv. 5, 4050 SOLA

Tlf. 51 64 64 94

Hjalland
Graveservice

Bromma
3540 NESBYEN
Tlf. 952 88 410

Edvardsen og Enoksen
Transport AS

9040 NORDKJOSBOTN
Tlf. 905 22 878

Paradisv. 28
4004 STAVANGER

Tlf. 51 50 55 60

Berghagan Bil AS
Håndverksv. 2
1405 LANGHUS
Tlf. 64 86 64 77

Bay Auto AS
 Barstølv 6

4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 10 76 00

Kampen
Antirustsenter

Skedsmogata 24
0655 OSLO

Tlf. 22 67 64 53

Skreosen
Byggsenter

avd.  Vråliosen
 Vråliosen

3849 VRÅLIOSEN
Tlf. 35 05 51 30

Berg Knudsen AS
Vangsvegen 143

2317 HAMAR
Tlf. 62 52 79 89

Sarpsborg
Poleringsverksted

Ketil Alfredsen
Herbergveien 4

1710 SARPSBORG
Tlf. 69 15 77 02

Sykkylven
Storbilservice AS

Sørestrandvegen 39
6220 STRAUMGJERDE

Tlf. 70 25 62 90
www.storbilservice.no

Toten Bil og Karosseri
K. Kristiansen

Dystlinna 15, 2847 KOLBU
Tlf. 61 16 79 66

Salg - Service - EU-kontroll
www.boschcarservice.no

Mesta Verksted AS
avd Molde

Krohnsvingen 1
6421 MOLDE

Tlf. 952 95 234

Risør
Videregående Skole

Siris v 8, 4950 RISØR
Tlf. 37 14 42 20

Kvinnherad
Auto Bilutleie
5463 USKEDALEN

Tlf. 926 40 546

Friis
Arkitekter AS
Stasjonsvegen 7
3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 15 94

Korsbakken
Auto AS

Korsbakken Ø
2334 ROMEDAL
Tlf. 62 58 34 52

Strandg. 55
4370 EGERSUND
Tlf. 51 46 18 00

Transportsentralen
Sandefjord AS
Nordre Fokserød 19
3241 SANDEFJORD

Tlf. 33 47 75 70

7263 HAMARVIK
Tlf. 72 44 80 80

www.froyatransportsenter.no

Rolighetsv. 11
3933 PORSGRUNN

Tlf. 35 56 16 60

Rosenkrantzgatat 89
3003 DRAMMEN
Tlf. 32 83 19 85

Vanylven
Rekneskapslag

6140 SYVDE
Tlf. 70 02 39 60

Bilskadesenteret
Namsos AS

Navarvegen 3
7820 SPILLUM
Tlf. 74 27 67 33

www.bilskadesenteret.no

Kokstad Bilpleie
Service AS
5257 KOKSTAD
Tlf. 957 24 881

kokstadbilpleie@hotmail.com
www.kokstadbilpleie.no

www.veng.no

ANONYM
STØTTE

Revisorsenteret AS
2603 LILLEHAMMER

Tlf. 61 22 79 50

Syljuåsen
Oppland AS

 Kallerudlia 15
2816 GJØVIK

Tlf. 61 14 50 80

Jon Kaulum
Transport AS
Hagenhaugv. 18 B

2613 LILLEHAMMER
Tlf. 907 75 044

Haugen
Motor AS

Grodås
6761 HORNINDAL
Tlf. 57 87 95 00

Nakkens Bilverksted
Vegsundbakken 22

6020 ÅLESUND
Tlf. 70 14 24 03

Service, reparasjoner
og EU-kontroll

Vrådal Bilsenter
Kviteseidvegen 1909

3853 VRÅDAL
Tlf. 35 05 61 16

9386 SENJAHOPEN
Tlf. 907 95 834

Totalbil AS
Smalvollveien 63

0667 OSLO
Tlf. 21 08 03 00

Utfører de fleste reparasjoner
www.totalbil.no

2280 GJESÅSEN
Tlf. 62 95 35 55

Cellulosevegen 2
2827 HUNNDALEN

Tlf. 61 17 30 51

Storg 161 B
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 25 44 36
www.varmefag.no
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Skien Bil AS
 Telemarksv. 61

3734 SKIEN
Tlf. 35 91 55 55

avd. Aust-Agder
 Åsbievein 14

4848 ARENDAL
Tlf. 37 02 00 02

7890 NAMSSKOGAN
Tlf. 74 33 44 74

Karl Botolfsen VVS AS
Fygleveien 53
8370 LEKNES

Tlf. 76 08 05 50

Yamaha Hardanger
avd av Øystese

Mek Verkstad AS
Lundanes

5610 ØYSTESE
Tlf. 56 55 02 00

Industrivegen 24
3748SILJAN

Tlf. 33 12 11 05

Holmen
Motorservice AS

Elfengv. 3 D
2500 TYNSET

Tlf. 62 48 09 80

Evje
Bilopphogging
Syrtveit, 4735 EVJE

Tlf. 37 93 05 00

Norges
Varemesse

Messeveien 8
2004 LILLESTRØM

Tlf. 66 93 91 00

Rytterbua AS
 Øvre Eikervei 19 A

3048 DRAMMEN
Tlf. 32 89 00 70

Husfliden AS
Øvre Torvg. 20
2815 GJØVIK

Tlf. 61 13 42 40

Rognan Bil AS
Lagervegen 15
8250 ROGNAN
Tlf. 75 68 09 20

AKERSHUS
Bilia Personbil as, Bilia Høvik
Ramstadsletta 15, 1363 HØVIK.......Tlf. 22 95 67 99

OSLO
Bilia Personbil as, Bilia Risløkka
Økernv. 115, 0579 OSLO...............Tlf. 22 88 25 00

www.bilia.no

NORDLAND
Rognan.................................Tlf. 75 68 16 70

VEST-AGDER
Sirdal Bilberging a/s
- Viking Sirdal.....................Tlf. 38 37 18 21

Lillestrøm
Bilservice AS

Odalsgata 29
2003 LILLESTRØM

Tlf. 63 81 17 00

Fabelaktiv
Stangev 15

2317 HAMAR
Tlf. 62 53 58 00

Nettbuss Drammen
avd. Ringerike AS

Tlf. 32 13 44 05

Dueland
Bilservice

5518 HAUGESUND
Tlf. 52 72 20 11

Service, reparasjoner
og EU-kontroll

Batteri
Elektro AS

Solborg
4848 ARENDAL
Tlf. 37 00 12 22

Sunnlandsv. 2
7032 TRONDHEIM
Tlf. 73 82 01 00

Haugen
Transport
Londalen 100

5267 INDRE ARNA
Tlf. 970 55 250

Philips Norge AS
Avd Home

Healthcare Solution
Solheimveien 62

1473 LØRENSKOG
Tlf. 67 98 01 00

Sola Shipping as
Bedriftsv 16

4313 SANDNES
Tlf. 51 60 81 00

Trondsen Auto AS
 Håndverkerv. 4 B

9018 TROMSØ
Tlf. 930 53 700

Vikan Betong AS
Omag

6516 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 58 84 50

Åndalsnes
Bilverksted A/S

Storg. 33
6300 ÅNDALSNES

Tlf. 71 22 00 40

Mekonomen
Lillestrøm AS

Isakveien 17
2004 LILLESTRØM

Tlf. 63 89 10 10

Fossli AS
 Nordbygda

7633 FROSTA
Tlf. 74 80 84 00

Rødven
Transport AS

 Rødven
6350 EIDSBYGDA

Tlf. 911 03 492

Industriv 2
9062 FURUFLATEN

Tlf. 77 71 11 70

Nye OP Fure AS
 Sivert Nielsens g 80

8007 BODØ
Tlf. 75 50 31 50

ANONYM
STØTTE

Eggen
Anleggsdrift AS

 Sagene Ring 43
2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

Apotek 1 Hjorten
Fredrikstad

Stortorvet 1
1607 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 36 85 85

Autohuset
Fagernes AS
Valdresvegen 87
2900 FAGERNES
Tlf. 61 36 04 77

Person &
Varebilservice DA

avd Slemmestad
 Vaterlandsv. 35

3470 SLEMMESTAD
Tlf. 31 28 38 40

Lantz Auto AS
 Verksv. 13
4735 EVJE

Tlf. 37 93 03 01

Nybruveien 7
3055 KROKSTADELVA

Tlf. 32 23 10 80

PK Entreprenør AS
 4683 SØGNE

Tlf. 38 05 18 80

Ruten Fjellstue
 2658 ESPEDALEN

Tlf. 61 29 73 20

3277 STEINSHOLT
Tlf. 33 15 56 00

www.steni.no

Oppegård
Trafikkskole

Flåtestadv 3
1415 OPPEGÅRD
Tlf. 66 80 05 09

Haugen Industriområde
6770 NORDFJORDEID

Tlf. 57 86 44 55

Kvikkservice AS
Eidemsbakken 1

6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 71 26 32 50

Rosshauen
4639 KRISTIANSAND S

Tlf. 905 10 032

Lågav. 1, 3262 LARVIK
Tlf. 33 13 23 00

S. Thorstensen AS
Sjøbakken 17

8540 BALLANGEN
Tlf. 76 92 60 80

Tomterv 41, 1408 KROKSTAD
Tlf. 64 86 31 03

Levante
Innredninger AS

Gartneriveien 6
3300 HOKKSUND
Tlf. 994 11 980

Taxisjåfør
Gunnar Aasen
7822 BANGSUND
Tlf. 907 74 420

Arvid Gjerde AS
Gjerde

6315 INNFJORDEN
Tlf. 71 22 72 22
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 Omfattende erfaring – Gratis forhåndsvurdering

Kco advokater Tlf.:  67 52 23 23
Postboks 400, 1302 Sandvika Faks: 67 52 23 20

Øystein Helland
oh@kco.no

Tor Ingebrigtsen
ti@kco.no

www.kco.no

Et av Norges største advokatfagmiljøer
innen personskadeerstatning på skadelidtesiden

Vi har omfattende erfaring med å bistå skadelidte siden 1974, med svært 
gode resultater i forhandlinger og i rettssaker. Gratis vurdering. 

Prosedyre   Trafikkskade   Yrkesskade   Pasientskade

  Voldsoffer   Trygd   Skadeoppgjør
 

Kontakt: Advokat Robert Robertsen Advokat Jan Inge Thesen
 oslo@robertsen.no jit@robertsen.no             

 Tlf 22 12 24 80  www.robertsen.no 

Kontorer:
OSLO – DRAMMEN – MOSS – SVOLVÆR - VADSØ
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Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

Advokatene Leiros & Olsen as er et av landets ledende firmaer innen 
erstatningsrett. Vi bistår skadelidte over hele landet, og har kontorer i 
Tromsø, Alta og Oslo.

Vi har lang erfaring med personskadebehandling med hovedfokus på

•	 Trafikkskade
•	 Pasientskade
•	 Yrkesskade

Vi tilbyr også bistand innenfor andre rettsområder, herunder  
forsikringsrett og rettigheter overfor NAV.

Ta	kontakt	for	en	uforpliktende	samtale.

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

ERSTATNING – FORSIKRING – TRYGD

Advokatene	Leiros	&	Olsen	as	
Telefon:	02364
E-post:	post@leiros.no www.leirosogolsen.no ww

w.
lei

ro
so

go
lse

n.
no

Har du krav 
på erstatning?
Advokatfirmaet Strand & Co består av 
10 medarbeidere hvorav 8 jurister.
Vi bistår både når det gjelder yrkesskader, 
trafikk ulykker, pasientskader, ulykker, forsikrings
oppgjør og saker om voldsoffererstatning.

Personskade: 
Ta kontakt med  advokat Henning Dragsnes eller 
advokat Frode Wisth for en uforpliktende samtale.

Fjordgt. 23, 
Postboks 534 Sentrum 
N7405 Trondheim
Telefon: 73 87 45 40 
Telefax: 73 87 45 45

Erstatningssaker etter skader og ulykker er ofte kom-
pliserte. Bistand fra en spesialisert advokat sikrer deg 
et godt resultat. Advokatfirmaet Tønset AS har spesial-
kompetanse innen erstatningsrett, og vi håndterer alle 
typer erstatningssaker, f.eks. trafikkskade, yrkesskade, 
pasientskade, fritidsskade og tap av forsørger.

Vi bistår klienter fra hele landet.

Vi skal være lett tilgjengelige, ha tett og aktiv saksopp-
følging, og oppnå gode resultater. Kontakt oss for en 
uforpliktende og gratis vurdering av din erstatningssak.

Se vår hjemmeside www.advtonset.no for mer 
informasjon om vårt firma og øvrig fagfelt.

Advokatfirmaet Tønset AS adresse: tlf.:  40 00 36 60 mail: post@advtonset.no driftskonto: 1503.24.25418
MNA Storgata 26 fax: 40 00 36 61 web: www.advtonset.no klientkonto: 1503.24.69261
org. nr.:  997 509 552  MVA 2000 Lillestrøm

Personskade – erstatningsrett 
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