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Landsforeningen

Av Svein Ove Langeland

Jeg håper alle LTNere har hatt en 
fin sommer, og at vi nå går høsten i 
møte med oppladede batterier.

Dessverre må vi konstatere at som-
mermånedene ikke har vært gode, 
sett ut fra et ulykkesperspektiv. 28 
drepte i juli måned er trist lesing. 
Vi stiller oss bak UPs distriktsleder 
Knut Erik Storbæk som i dette ma-
gasinet understreker at vi også må 
fortsette det holdningsskapende 
arbeidet, for i de aller fleste tilfeller 
er det vi som førere som gjør de fa-
tale feilvurderingene. At politiet er 
både synlig og usynlig på veiene, 
er for oss betryggende å vite.  Alle 
skal vite at muligheten for å bli tatt 
for uvettig kjøring så absolutt er til-
stede. Det virker preventivt.

Det jobbes aktivt fra sekretariatets 
side med å fremme LTNs syns-
punkter i viktige saker overfor myn-
dighetene. Selv om Funksjonshem-
medes Fellesorganisasjon (FFO) 
svarer på en del høringer, er det 
viktig for LTN å påvirke i de sake-
ne som er spesielt viktige for oss. 
Når det gjelder høring om Sær-

fradrag for store sykdomsutgifter, 
vil vi sende inn vår egen uttalel-
se i tillegg til å stille oss bak FFO 
sin. Vi jobber også med en høring 
om endring i erstatningsloven for 
voldsofre, bedre samordning av 
tjenester for utsatte barn og unge, 
samt høring om alkolåsprogram. 
Seniorrådgiver Per Oretorp har 
ansvar for voldsoffererstatningen, 
mens assisterende generalsekre-
tær Ingeborg Dahl-Hilstad arbeider 
med de to andre sakene. Hvis noen 
har lyst til å lese saksdokumenter 
og komme med innspill setter se-
kretariatet pris på det.

Det går mot høst og vi ber alle våre 
medlemmer bruke refleks, sjekke 
mønsterdybden i dekk samt lys på 
kjøretøy. Det er dessverre en kjens-
gjerning at mange venter med å 
anskaffe nye sommerdekk på den-
ne tiden av året fordi vinterdekkene 
skal på om ikke mange ukene. Det 
kan få fatale følger. 

Hilsen
Svein Ove Langeland
Landsleder
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28 mennesker omkom i 
trafikken i juli måned. Så 
stygge tall er ikke regis-
trert på mange år. Dis-
triktsleder i Utryknings-
politiet (UP), Knut Erik 
Storbæk konstaterer at 
Hedmark er et ev de verst 
rammede fylkene med 
seks drepte i juli måned.

Juli ble den verste
måneden på mange år
Storbæk følger utviklingen nøye. 
Som leder av UP-distrikt 2, har han 
22 patruljer som er på veiene i Hed-
mark, på Romerike, og i Oppland.

 - Tallene for juli i år er nedslåen-
de. Av 28 som ble drept på lands-
basis, så omkom seks av disse i 
Hedmark. Vi har imidlertid sett en 
positiv utvikling de siste årene. Ved 
utgangen av fjoråret kunne vi kon-
statere at vi lå på samme nivå som 
i 1955. I år viser statistikken at 124 
mennesker har omkommet de syv 
første månedene, mens det i sam-
me periode i fjor var 116, konstate-
rer han.

Mange tilfeldigheter
Hver og èn ulykke må analyseres 
før det trekkes en konklusjon, og 
det kan ta tid. Storbæk sier imid-
lertid at det også kan være tilfeldig 
at det skjer så mange ulykker på èn 
måned.

- Trafikken og transport på vei-
ene øker, og dermed øker også ri-
sikoen. Hovedårsaken til ulykkene 
skyldes i stor grad at den enkelte 
fører feilvurderer situasjonen. Fø-
reren er rett og slett ikke aktpågi-
ven nok. Årsaken kan være fart, at 
mobilen er i bruk, at føreren skifter 
CD, eller at oppmerksomheten ret-

tes mot andre elementer. Denne 
uoppmerksomheten kan eksem-
pelvis være årsak til at bilen havner 
i motgående kjørefelt, som igjen 
får en fatal utgang, sier han.

Ingen fasit
Storbæk slår også fast at fart og bi-
lens beskaffenhet er avgjørende i 
en kollisjon. 

- Jeg tror alle som har vært vitne 
til en demonstrasjon der en bil kol-
liderer i 50 kilometer i timen - eller i 
80, får en vekker. Vi vet også at der 
veien har midtdelere, unngår man 
i stor grad frontkollisjonene. Men, 
vi vil aldri kunne "bygge oss ut" av 
ulykkene. Til syvende og sist hviler 
ansvaret på oss som førere, mener 
distriktslederen.

Riktige holdninger
Storbæk understreker at det hold-
ningsskapende arbeidet er særde-
les viktig.

- Det begynner med påvirkning 

fra mor og far. Bruker vi hjelm når 
vi sykler? Setter vi barnet vårt i bar-
nesete uten at vi selv bruker belte? 
Vi må dessuten fortsette arbeidet 
både i barnehagen og på barne-
skolen og ikke minst i den videre-
gående skolen. Innsatsen må set-
tes inn ulike steder. Jeg tror det er 
mange faktorer som kan være med 
å redusere antall ulykker, mener 
Storbæk.

Politi på veien 
På spørsmål om han føler UP har 
nok ressurser, svarer han ettertenk-
somt:

- Det handler også om hvor-
dan vi i politiet disponerer de res-
sursene vi har. Vi vet hvilke veier 
som er mest ulykkesbelastede, og 
vi vet i hvilket tidsrom de fleste 
ulykkene skjer. Ungdomsulykkene 
dominerer helgene. Vi har et godt 
samarbeid med Statens vegvesen 
og kjenner derfor trafikkbildet. Det 
handler også derfor om at vi er 
på riktig sted til riktig tid, forklarer 
han.

Er synlige
Storbæk mener at både synlige og 
usynlige kontroller samlet sett kan 
virker forbyggende.

Voksne er rollemodeller for barn og unge. Det er derfor særdeles 
viktig at vi selv følger trafikkregler og bruker sikkerhetsutstyr, 
mener distriktsleder Knut Erik Storbæk i UP.
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Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås

”Ansvaret hviler 
også på fører”



- Setter vi opp kontroller, så blir 
ofte bilistene varslet. Det "ryktes" 
fort. Bilistene blinker med lys, og 
noen vil jeg tro varsler via mobi-
len. Men, hvis dette virker forbyg-
gende, så har vi jo oppnådd en god 
effekt, sier han og smiler.

- "Verstingene" tas på andre 
måter?

- Ja, det kan du vel si. Vi benyt-
ter sivile biler og det er effektivt 
når de som opptrer farlig i trafikken 
skal lukes ut. For å si det enkelt så 
er et høyt kontrollvolum viktig. Det 
skal være en risiko forbundet med 
ikke å overholde trafikkbestemmel-
sene, svarer han.

Mange MC-ulykker
Sommeren har også vært dyster for 
MC-folket. 

- Også dette kan være tilfeldig. 
Jeg synes å registrere at motorsyk-
kelmiljøet stort sett består av seriø-
se folk. Mange er godt voksne men-
nesker, og opptatt av sikkerhet. At 
motorsyklistene er godt synlige i 
trafikken, eksempelvis ved bruk far-
ger på dress - og riktig bruk av lys, 
kan være avgjørende. Selvfølgelig 
spiller også fart og oppmerksomhet 
en stor rolle, mener Storbæk.

- Hvordan ser du for deg høs-
ten?

- Det er vanskelig å spå, men det 
er ikke sikkert at ulykkestallene blir 
så mye høyere i år enn i fjor når vi 
skal summere opp året. Det forut-
setter naturligvis at vi får en høst 
med langt færre ulykker enn det 
vi har opplevd i sommer, avslutter 
han.  
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LTNs seniorrådgiver, Per Oretorp, 
er selv lidenskapelig motorsyklist 
og brennende opptatt av temaet 
wire-rekkverk. Han mener det nå er 
på høy tid at forbudet mot denne ty-
pen rekkverk oppheves i Norge.

- Wire-rekkverket redder liv, og 
det er det viktigste. Det er bare å se 
på tallene fra Sverige. Rekkverkene 
er rimelige å installere, og du vil 
få tilnærmet samme trafikksikker-
hetseffekt som ved et vanlig midt-
rekkverk. Det er i stor grad front-
kollisjonene som får en så fryktelig 
utgang, sier han.
 
Mange års erfaring
Svenske Statens väg- och trans-
portsäkerhetsinstitut, VTI, offent-
liggjorde i fjor en rapport basert på 
10 års erfaringer med bruk av wire-
rekkverk. Den viser med all tydelig-
het at wire-rekkverk redder liv, også 
motorsyklisters. 

- Erfaringene er så gode at man 
i Sverige nå også vil sette opp den-
ne type rekkverk på veier med 8-10 
meters bredde med en utbyggings-
takt på omlag 100 kilometer per år, 
hvilket vil bidra til en forventet re-
duksjon av antallet døde i trafikken 
med 50 prosent fram til år 2020, 
sier Oretorp og legger til: 

- I lys disse tallene ba LTN i fjor, 
i forbindelse med høring i Stor-
tingets transport- og kommuni-
kasjonskommite, Stortinget om å 
heve forbudet mot wire-rekkverk. 
I og med at tallene er så gode fra 
Sverige, så mener vi Stortinget må 
sette seg inn i saken og heve forbu-
det i Norge.

Gir ikke opp
LTN kommer igjen til å reise kravet i 
nye høringsrunder.

- I Sverige heter det at wire-
rekkverkene gir samme effekt, 

men til en tiendedel av det et vanlig 
midtrekkverk koster. Når politiker-
ne bruker som argument at det er 
for store kostnader forbundet med 
å bygge de tradisjonelle rekkverke-
ne, så mener jeg det er på høy tid 
at vi tar inn over oss de tallene som 
Sverige kan vise til. Vår oppgave i 
LTN er også å forebygge at men-
nesker dør i trafikken, og derfor vil 
vi fortsette trykket mot politikerne, 
sier seniorrådgiveren bestemt.

LTN ønsker bruk
av wire-rekkverk
LTN gjorde i fjor en henvendelse til Stortinget der foren-
ingen ba om at forbudet mot wire-rekkverk oppheves. 
Svenska Dagbladet slo i slutten av juli i år fast at 44 
svenske liv reddes årlig ved bruk av denne typen rekk-
verk. I Norge er imidlertid ikke begeistringen så stor.

- Vi mener wire-rekkverkene kan 
redde mange liv. Det å frontkol-
lidere med en motorsykkel, får 
som oftest svært fatale følger, 
sier seniorrådgiver i LTN og 
lidenskapelig motorsyklist, Per 
Oretorp.

- Vi har et godt samarbeid med 
Statens vegvesen, og vi har god 
oversikt over hvor vi oppnår mest 
med å kjøre kontroller. I kampen 
for å ta "verstingene" er bruken av 
sivile biler effektivt, sier distrikts-
leder Knut Erik Storbæk i UP.



Inger Fjell og Torstein Jønholt fra Porsgrunn har mer felles enn at de er trofaste LTN-
medlemmer. De fant hverandre i foreningen, og har de siste årene bodd under sam-
me tak. - Det var under en tur i regi av Telemarks-laget for mange år tilbake at vi traff 
hverandre og nå har vi vært samboere i om lag 10 år, forteller det hyggelige paret.
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Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås

Fant kjærligheten
i LTN-Telemark

Søt musikk oppstår gjerne blant 
medlemmer i foreningslivet. LTN 
er ikke noe unntak. Samboerparet 
Inger Fjell og Torstein Jønholt har i 
dag en koselig felles bolig på Gart-
nerløkka i Porsgrunn, og det var 
LTN-Telemark fylkeslag som førte 
dem sammen.

- Det var en tur vi var på…en te-
atertur…det var vel første gang vi 
snakket sammen? spør Inger og 
Torstein nikker bekreftende.

Vonde år
Både Inger og Torstein er trafikk-

skadde, og de har begge opplevd at 
livet kan ha både oppturer og ned-
turer. I 1988 ble Inger skadd, mens 
Torstein ble skadet i 1990.

- Det var mens jeg lå på sykehu-
set at en bekjent kontaktet min mor 
og far og fortalte om LTN. Jeg lå 
lenge i koma og det ble mange må-
neder med opptrening på Sunnaas. 
Hodeskaden min gjorde at det var 
vanskelig å komme tilbake i jobb 
igjen. Det er nok mange med meg 
som sliter med å finne en plass i ar-
beidslivet igjen etter en skade, sier 
Torstein.

Er ildsjeler
Tross at Inger sliter med nakkeska-
der, så har treningen gitt gode resul-
tater. Det handler om ikke å gi opp, 
men å finne lyspunkter og håp.

- Det var vondt å innse at jeg 
ikke kunne jobbe lengre. Treningen 
har imidlertid ført til at helsa har 
blitt bedre, forteller hun.

Samboerparet legger ikke skjul 
på at hverdagen kan være kreven-
de. De har begge plager, og det er 
naturligvis en utfordring.

- Torstein har det med å legge 
fra seg ting…og så blir det en lete-

- Det var under en teatertur i regi av LTN-Telemark fylkeslag vi ble kjent. Nå har vi vært samboere i 10 år, 
forteller Inger Fjell og Torstein Jønholt fra Porsgrunn.



aksjon. Vi bruker lang tid eksem-
pelvis når vi skal reise et sted. Det 
vi foretar oss går sakte, sier Inger 
og smiler mot Torstein. 

Elsker hyttelivet
Magasinet er på besøk en sein juli-
dag og samboerparet er bare en tur 
hjemme før de skal tilbake på hyt-
ta på Siktesøya. Der har de sitt pa-
radis som de "flytter" ut til ved St. 
Hans-tider. De gjør ikke by-folk av 
seg før i august. Inger har fire barn 
som igjen har resultert i åtte bar-
nebarn. Det er derfor livlig på hytta 
om sommeren.

- Sommerplantene er med oss 
ut på hytta, så det er litt nakent på 
terrassen her om sommeren. Men, 
slik blir det. Vi er mest på øya, for-
klarer Inger og nikker mot en flott 
nylagt terrasse med god boltre-
plass.

Er ildsjeler
De har begge brukt mye av fritid og 

krefter på andre skadde og forebyg-
gende virksomhet. For Torsteins del 
så resulterte det i "Trafikksikkerhets-
prisen for 2009" som han mottok i 
juni. Den deles ut av Telemark fyl-
keskommune og Trafikksikkerhets-
utvalget i Telemark fylke. I en årrek-
ke har Torstein reist rundt på skoler 
og har møtt hundrevis av ungdom-
mer som han har delt sin historie 
med.

- Jeg ber ungdommene tenke 
konsekvensene ved en ulykke, det 
er mitt budskap. Det har til tider 
vært slitsomt å reise så mye. 47 
skoler har hatt besøk, og det har 
til tider tatt på kreftene, medgir 
han og legger til at han syntes det 
var veldig hyggelig med utmer-
kelsen.

Tok nytt verv
Inger har tatt på seg å være vara i 
styret i LTN-Telemark. Hun hadde 
egentlig ikke tenkt å si ja, men tok 
likevel utfordringen.

- Vi håper å få til god aktivitet 
igjen. Noe av hemmeligheten er 
nok at styremedlemmer og laget 
for øvrig trives i hverandres sel-
skap og har lyst til å være sammen 
i sosiale sammenhenger også. Vi 
håper på at vi får økt aktiviteten nå 

utover høsten, forteller Inger og 
Torstein nikker.

Kanskje LTN-Telemark trår til 
med å invitere til flere teaterturer? 
Inger og Torstein angrer i alle fall 
ikke på at de ble med for en del år 
tilbake.
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”Vi har mange 
felles interesser”

Torstein Jønholt mottok "Trafikksikkerhetsprisen for 2009" i juni. Den var fortjent etter at han har besøkt 
utallige skoleklasser i Telemark fylke gjennom flere år.

- Det kan til tider være krevende 
at begge i et parforhold er skadd. 
Men, vi har også forståelse for 
den andres problem, forklarer 
Inger Fjell.



Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås
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LTN-lag tjener gode penger
på Grasrotandelen
Å skaffe seg grasrotgivere gir klin-
gende mynt i kassa. Til sammen har 
23 LTN-lag har registrert seg og 22 
av disse har fått ekstra kroner gjen-
nom Grasrotandelen. De 22 lagene 
har fått til sammen 114.000 kroner. 
Det betyr at lagene i snitt har fått 
5000 kroner. 

- Dette er veldig lettjente pen-
ger. Oversikten viser at det er 20 lag 
som ikke har registrert seg, og som 
dermed ikke får nyte godt av Norsk 
Tippings ordning. De 20 lagene bør 
så absolutt gjøre noe med det. De 
må, enkelt og greit, bare registre-
re seg i Frivillighetsregisteret. Det 
er en kjent sak at enkelte lag sliter 
med økonomien, og dette er en vel-
dig enkel måte å øke inntektene på, 
forklarer hun.

Kan økes
LTN har håp om at når alle lagene 
har registrert seg, så kan summen 

komme opp i 200.000 kroner dette 
året. Eller kanskje enda mer?

- Vi oppfordrer derfor lagene til 
å snakke med naboer, venner og 
bekjente som de vet spiller gjen-
nom Norsk Tipping. Det er viktig å 
få kunngjort til den som spiller at 
hun eller han kan gi en andel til et 

lokalt LTN-lag. Og dette koster ikke 
den enkelte grasrotgiver ei krone. 
Her må vi være flinke til å markeds-
føre oss, sier hun.

- Grasrotandelen kan gi et godt 
tilskudd?

- Ja, så absolutt. Her er det snakk 
om tusenlapper til lagene. Og dette 

er penger som til syvende og sist 
kommer medlemmene til gode ved 
av lagene får bedre økonomi til økt 
aktivitet, svarer hun.

Noen i teten
Regionsekretæren har laget en 
oversikt som viser at tre lag har vært 
ekstra flinke til å skaffe givere.    

- På "tre på topp" ligger: Sør-
Trøndelag fylkeslag, Lofoten lokal-
lag og Buskerud fylkeslag. De har 
vært aktive og nyter godt av det. 
Vi har også laget en oversikt over 
hvilket sms-nummer som nye give-
re kan benytte, og vi håper det vil 
medføre at det blir enklere å bli gi-
ver, avslutter Wenche Solløst. 

To lag har dessuten vært ekstra 
heldige. LTN- Midt-/Nord-Hedmark 
og LTN-Nordre Vestfold lokallag 
vant begge 10.000 kroner med bak-
grunn i at en spiller og organisa-
sjon ble trukket ut i spillet.

Regionsekretær i Sør, 
Wenche Solløst, forteller 
at 22 LTN-lag til sammen 
har mottatt 114.000 kroner 
på halvannet år. De har 
nemlig skaffet grasrot-
givere gjennom Norsk 
Tipping.
- For dem som ikke har 
registrert seg i Frivillig-
hetsregisteret er det 
bare å si: Få det gjort! 
oppfordrer Wenche.

“Gir klingende 
mynt i kassa”

- Som en grein fra stammen av treet, vil inntektene komme til LTN-lag 
som er registrerte. Hvis ikke laget ditt er registrert i Frivillighetsregis-
teret, så gjør det nå! oppfordrer regionsekretær Sør, Wenche Solløst.
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Hver eneste krone kommer godt 
med i lagskassa, slår Lydia Marki 
fast. 

- Å registrere laget er en svært 
grei måte å øke inntektene på. Vi 
har markedsført Grasrotandelen 
godt innad i laget, men det er na-
turligvis muligheter for å skaffe "gi-
vere" både blant kolleger, naboer 
og i familien. Du må bare få tak i og 
snakke med dem som spiller, sier 
hun.

Marki legger ikke skjul på at det 
kan være vanskelig å finne måter å 
få inn penger på. Økonomien er for 
mange lag en liten hodepine. Der-
for er laget på Hedmarken glad for 
at de registrerte seg.

Mer til medlemmene
- Vi ønsker jo å holde et godt aktivi-
tetsnivå og også kunne tilby med-
lemmene noe. Med de ekstra inn-
tektene kan laget blant annet ha 
større sosial aktivitet, slår hun fast.
Lederen i Midt/Nord Hedmark an-
befaler lagene som ikke har regis-
trert seg, om å gjøre det raskt.

- Dette er veldig lettvint og greit, 
avslutter hun.

Masse å hente
Aftenposten kunne i begynnelsen 
av denne måneden opplyse om at 
kun èn av fire spillere hos Norsk 
Tipping benytter seg av Grasrotan-
delen. Dermed går lag og forenin-

ger glipp av millioner av kroner. At 
spillerne velger seg et formål, påvir-
ker verken premie eller innsatsen. 
Utfordringen ligger i å skaffe spil-
lere som ennå ikke benytter Grasro-
tandelen. LTN-lagene har dermed 
alt å vinne på å få markedsført seg 
for dem som spiller. 

Hedmark-laget
vant 10.000 kroner
Leder i LTN-Midt/Nord Hedmark lokallag, Lydia Marki, 
kunne juble i slutten av april i år. Laget var nemlig et av 
to LTN-lag som ble trukket ut som vinnere av 10.000 
kroner i "Grasrotandelen".

Lag som er registrerte
Sjekk om ditt lag er registrert i Grasrotandelen! Du kan enkelt støtte ditt lag ved å 
sende en SMS, og laget vil motta 5% av pengene du tipper for. 

Slik gjør du det: Skriv med store bokstaver: GRASROTANDELEN (mellomrom) og lagets organisasjonsnummer, 
og send til 2020. Dette er gratis og gjøres kun en gang.  

Her er oversikt over registrerte lag med organisasjonsnummer: 

Lag  Org.nr.

Harstad og omegn LL 985756376
Lofoten LL 883892402
Mosjøen og omegn LL 984280912
Ofoten LL 983977197
Salten LL 983367968
Sortland/Andøya LL 993761745
Tromsø og omegn LL 984913508
Vesterålen 983045235
Steinkjer/Namsos LL 983450709
Stjør- og Verdal LL 894884002
Sør-Trøndelag FL 984017677
Søre Sunnmøre LL 994069810
Ålesund og omegn LL 893745912

Lag  Org.nr.

Asker og Bærum LL 988015547
Follo LL 981024818
Midt-/Nord-Hedmark LL 993948136
Oslo fylkeslag 894524952
Romerike LL 991853235
Østfold FL 994030507
Aust-Agder FL 894104422
Buskerud FL 984257198
Nordre Vestfold LL 993969311
Hordaland FL 983529038

Mange LTN-lag nyter godt av 
Grasrotandelen. To LTN-lag vant 
dessuten 10.000 kroner i år…



Fra retten

Av: Per Oretorp, 
seniorrådgiver LTN

Måtte i retten
etter hodeskade
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Det er bemerkningsverdig at skade-
lidte selv må innhente spesialist- 
erklæringer for å få belyst det fak-
tiske skadeomfanget, og at Codan 
legger avgjørende vekt ved utta-
lelser fra spesialist som ikke har 
møtt og enn mindre undersøkt ska-
delidte. Det er også verdt å merke 
seg hvordan selskapet i denne sak 
prøver å bruke de såkalte Lie-kri-
teriene, til tross for at Høyesterett 
har uttalt at disse skal brukes i de 
saker de kommer til anvendning i, 
det vil si nakkeskader, og til tross for 
at det er allment kjent og akseptert 
at diffuse hodeskader ofte manifes-
teres langt etter skadehendelsen.  I 
denne sak ble det også hevdet fra 
selskapet sin side at da det ikke 
forelå et kontakttraume kunne det 
heller ikke være snakk om en hjerne- 
skade. Denne holdning er både 
skremmende og rystende da det  
siden lang tid er medisinsk aksep-
tert at såkalte diffuse hjerneskader 
som aksonskader og frontallapp-
skader ofte oppstår uten at det 
foreligger kontakttraumer. LTN me-
ner det er grunn å spørre seg hvor 
mange av selskapets kunder som er  
offer for selskapets feilaktige forstå-
else av hodeskader, og som har blitt 
nektet korrekt erstatning.

Voldsom kollisjon
Saken gjelder krav om fastsettel-

sesdom for at motorvognforsi-
kringsselskapet, Codan Forsikring 
AS (heretter Codan), er ansvarlig 
for organisk hjerneskade (encep-
halopati) og psykisk skade (angstli-
delse samt depressive og posttrau-
matiske symptomer) A har fått etter 
en trafikkulykke han ble utsatt for  
3. oktober 2002, da han var 17 år 
gammel. 

A satt på venstre side i bakse-
tet på en Renault 5GTE. I en ven-
stresving fikk bilen sladd. Sjåføren 
prøvde å rette den opp, men bilen 
skled sidelengs over i motgående 
kjørebane, hvor den ble truffet av 
en motgående Mercedes. Kollisjo-
nen var voldsom, og begge bilene 
ble senere kondemnert. A satt i bi-
len sammen med tre kamerater, og 
alle fire ble fraktet til sykehus. A kom 
seg ut av bilen på egenhånd gjen-
nom en bakluke. De to andre passa-
sjerene satt fastklemt i bilen og ble 
hentet ut etter at redningsmannska-
pene hadde klippet den opp.

A ble kjørt med ambulanse til  
Bærum sykehus. Det ble konstatert 
at han hadde lårbensbrudd, og han 
ble operert samme dag. 

Fastholt avslag
Etter ulykken ble det i samarbeid 
med Codan innhentet spesialist-
erklæring fra ortoped. Ortopeden 
konkluderte med at A som følge av 

ulykken var blitt påført en varig, ska-
derelatert medisinsk invaliditet på 
12 % relatert til skaden i As høyre 
ben. Codan aksepterte at spesialist-
erklæringen kunne legges til grunn 
for erstatningsoppgjøret, og utbe-
talte invaliditetserstatning og renter 
under passasjerulykkesforsikringen 
basert på den fastsatte invaliditets-
grad.            

I tillegg til smerter fra benskaden, 
var dessuten A plaget med blant 
annet hukommelsesproblemer og 
hyppig hodepine etter ulykken. 
Codan var imidlertid ikke villig til å  
innhente en spesialisterklæring for 
å få utredet om også disse plage-
ne var forårsaket av den alvorlige  
trafikkulykken. Selv etter at A ble 
undersøkt og testet av nevropsyko-
log som konkluderte med at A har 
en lett hjerneskade som skyldes tra-
fikkulykken, fastholdt Codan sitt av-
slag på å innhente spesialisterklæ-
ring vedrørende As hjerneskade.

Innhentet spesialisterklæring
A innhentet derfor på egen hånd 
en spesialisterklæring fra overlege 
dr. med. Jon Johnsen, som forelå  
i juli 2008. Dr. Johnsen, som er spe-
sialist i psykiatri, fant det overvei-
ende sannsynlig at A ble påført en 
traumatisk hodeskade i forbindelse 
med ulykken. Videre konkluderte 
dr. Johnsen med at A blant annet 

Sammendrag av Borgarting lagmannsretts dom av 10. mars 2010 (LB-2009-105209) 
viser hvilke enorme utfordringer hodeskadde møter i forbindelse med erstatnings-
prosessen. Dommen illustrerer etter min oppfatning hvordan Codan forsikring i den-
ne sak synes å ha vært mer opptatt av en rask avslutning av saken, enn tilstrekkelig 
utredning og korrekt erstatning.
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har en posttraumatisk stresslid- 
else (PTSD), som kan føres tilbake 
til ulykken. Dr. Johnsen vurderte 
den traumatiske hjerneskaden til 
å gi en medisinsk invaliditetsgrad 
på 25 % og den posttraumatiske 
stresslidelsen en medisinsk invali-
ditet på 20 %.        

Ikke enige
Da dr. Johnsens spesialisterklæring 
ble forelagt for Codan, valgte sel-
skapet å engasjere professor Trygg-
ve Lundar, spesialist i nevrologi og 
nevrokirurgi, til å foreta en sakkyn-
dig vurdering. Hans erklæring forelå 
i september 2008. Dr. Lundar, som 
verken har undersøkt eller snakket 
med A, konkluderte med at det ikke 
er sannsynlighetsovervekt for at A 
ved den aktuelle ulykken pådro seg 
en traumatisk hjerneskade som er 
årsak til de plager og problemer 
han har i dag. Etter dr. Lundars opp-
fatning har trafikkulykken heller ikke 
ført til at A har fått PTSD.  

Etter dette fastholdt Codan sitt 
tidligere standpunkt om at selska-
pet kun er erstatningsansvarlig for 
den ortopediske skaden i As høy-
re ben. A og Codan ble derfor ikke 
enige om erstatningsspørsmålet.   

Påanket dommen
På denne bakgrunn tok A ut fast-
settelsessøksmål mot bilansvars-
selskapet ved stevning av 22. de-
sember 2008. Saken ble behandlet 
av Asker og Bærum tingrett 17.-19. 
mars 2009. Dom ble avsagt 3. april 
samme år. 

Det fremgår av tingrettens pre-
misser at retten fant det sannsyn-

liggjort at ulykken var årsak til As 
kognitive plager og at han (i tillegg 
til benskaden) var påført en ska-
derelatert medisinsk invaliditet på 
25 % som følge av ulykken. Deri-
mot fant tingretten det ikke sann-
synliggjort at A oppfylte kriteriene 
for diagnosen PTSD. Tingretten 
uttalte imidlertid at den fant det 
sannsynliggjort at A sliter psykisk 
på flere områder som følge av ulyk-
ken, men gjorde ingen vurdering 
av om disse plagene medførte en 
varig medisinsk invaliditet og i til-
felle hvor stor denne var.     

Codan påanket tingrettens dom 
til Borgarting lagmannsrett. Derfor 
valgte også A å påanke dommen 
for så vidt gjaldt tingrettens vurde-
ring av hans psykiske plager etter 
ulykken. 

Fikk medhold
Lagmannsretten kom til et noe an-
net resultat enn tingretten, og ga 
A fullt medhold i bedømmelsen av 
hodeskaden samt medhold i det ve-
sentlige ved bedømmelsen av de 
psykiske plagene. Retten la i den 
forbindelse særlig vekt på de medi-
sinskfaglige uttalelsene fra de retts-
oppnevnte sakkyndige.  

Codan hevdet at de såkalte An-
ne-Lene Lie-kriteriene som Høyes-
terett la til grunn i Rt. 1998 s. 1565, 
som gjaldt vurderingen av en nak-
keslengskade, også skulle legges 
til grunn ved vurderingen av om 
det foreligger årsakssammenheng 
mellom ulykken og As hjerneskade. 
Til dette uttalte den rettsoppnevn-
te sakkyndige professor Nordal at 
man kunne ”skjele” til disse krite-
riene. På denne bakgrunn la lag-
mannsretten til grunn at kriteriene 
danner et naturlig utgangspunkt 
for bevisvurderingen, men at det 
må foretas en friere bevisvurdering 
slik som angitt i Rt. 2007 s. 1370.    

Lagmannsrettens konklusjon
Etter en helhetlig vurdering av den 
samlede bevisførsel konkluderte så-
ledes lagmannsretten med at ulyk-
ken var et traume som kunne med-
føre encephalopati, at symptomene 
tilsier at det er sammenheng mel-
lom ulykken og encephalopatien og 
at det ikke er noen andre rimelige 
forklaringer på As encephalopati.  

Lagmannsretten fant det ikke 
tvilsomt at A har en hjerneskade. 

Lagmannsretten fant det videre 
klart at ulykken hadde tilstrekkelig 
skadeevne, dvs. at det har virket 
mekaniske krefter tilstrekkelig ster-
ke til å skade biologisk vev. 

Ved nakkeslengskader er det i 
rettspraksis lagt til grunn at symp-
tomer må opptre innen 72 timer, 
dvs. innen 3 døgn. Lagmannsretten 
la til grunn at man ikke kan opere-
re med en tilsvarende tidsfrist ved 
hjerneskader, og viste til at profes-
sor Nordal i sin erklæring uttaler:

”Det er etter min erfaring relativt 
typisk at etter skader og sykdom 
som har redusert hjernens mentale 
funksjon, kan det gå rimelig bra så 
lenge skadelidte er i en trygg og lite 
krevende sitasjon på sykehus eller 
hjemme. Det er når det stilles be-
tydelige krav til hjernens funksjon, 
slik det er når man enten er tilbake i 
et krevende yrke, evt er tilbake i kre-
vende skolegang, at en hjerneskade 
manifesterer seg.”      

Ble oversett
Journalene viser at A ble oppfat-
tet som klar og orientert både av 
ambulansepersonellet på ulykkes-
stedet og av legen ved innkomst 
til sykehuset. I sykepleierjournalen 
fra sykehuset er det imidlertid flere 
nedtegnelser som beskriver rele-
vante symptomer. Lagmannsretten 
la til grunn at disse åpenbart ikke 
ble tolket som tegn på hjerneskade, 
men heller som en reaksjon på ska-
den i benet og den operasjonen A 
hadde gjennomgått, og som bivirk-
ninger av medisiner han fikk.

Etter en samlet vurdering fant 
lagmannsretten det sannsynlig-
gjort at A hadde symptomer på 
hodeskade i den første tiden etter 
ulykken, men at disse dels ble over-
sett, og dels ikke ble tolket som 
symptomer på en hjerneskade.   

Tvilte ikke
Det er et særtrekk ved saken at As 
problemer med innlæring og hu-
kommelse og hans besvær med 
hodepine ikke ble tatt opp med hel-
sepersonell før i 2007, dvs. nesten 5 
år etter ulykken. Etter en samlet vur-
dering av bevisene i saken fant lag-
mannsretten det likevel tilstrekke-
lig godtgjort at As kognitive plager 
viste seg kort tid etter at han kom 
tilbake til skolen, og at de har vært 

" Skadelidte selv 
må innhente  

spesialist- 
erklæring"
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til stede kontinuerlig frem til doms-
tidspunktet. Lagmannretten la i den 
forbindelse vekt på As egen forkla-
ring, som retten ikke fant grunn til 
å tvile på, samt vitneforklaringer fra 
bl. annet As mor og to av hans ven-
ner. Videre la retten vekt på at A et-
ter ulykken fikk privatundervisning 
i matematikk i tillegg til timene på 
skolen, og at læreren fant det på-
fallende hvor mye han glemte fra 
gang til gang og at det var lite av 
stoffet som festet seg, selv med 
mye repetisjon. Lagmannsretten la 
videre vekt på at As vitnemål og ka-
rakterutskrifter fra ungdomskolen 
og videregående skole bekreftet at 
det var et tydelig fall i skolepresen-
tasjoner etter ulykken.

Kravet oppfylt
Lagmannsretten fant at sykdoms-
bildet er forenlig med det man vet 
om lettere hjerneskader, og at det 
heller ikke er andre sannsynlige år-
saker til hjerneskaden. 

Etter dette konkluderte lag-
mannsretten med at kravet til fak-
tisk årsakssammenheng er oppfylt 
for hjerneskaden. Retten fant det 

tilstrekkelig å konstatere at A ved 
ulykken ble påført encephalopati. 
Hvorledes dette nærmere skjedde 
ble vurdert å være uten rettslig be-
tydning.    

Codans anførsler om at det ikke 
er rettslig årsakssammenheng, før-
te ikke frem.

Er erstatningsansvarlig
Når det videre gjelder vurderingen 
av As psykiske plager etter ulyk-
ken, sluttet lagmannsretten seg til 
den rettsoppnevnte sakkyndige dr. 
Hjorts vurderinger og la til grunn 
at A som følge av ulykken har utvi-
klet høydeskrekk, men at han ikke 
har PTSD og at han heller ikke len-
ger oppfyller vilkårene for en de-
presjonsdiagnose. Videre la retten 
til grunn at A likevel har depressi-
ve og posttraumatiske symptomer 
som sammen med høydeskrekken 
medfører en varig, skaderelatert 
medisinsk invaliditet på 8 %. 

På samme måte som for hjerne-
skaden kunne ikke lagmannsretten 
se at Codans anførsler om man-
glende rettslig årsakssammen-
heng kunne føre frem. Lagmanns-

retten uttalte i den forbindelse at 
de psykiske skader det her er tale 
om, årsaksmessig ikke står i noen 
annen stilling enn den organiske 
hjerneskaden. 

Til slutt fant lagmannsretten at 
A også har blitt påført et økono-
misk tap som følge av ulykken han 
har vært utsatt for. Retten tok imid-
lertid ikke stilling til størrelsen på 
tapet, da dette ligger utenfor ram-
men av et fastsettelsessøksmål.  

I lagmannsrettens domslutning 
ble det etter dette fastslått at Co-
dan er erstatningsansvarlig for de 
skader og det tap A er påført som 
følge av trafikkulykken 3. oktober 
2002.  

Saken ble prosedert av advokat 
Lene Benedikte Sørlie, KCO advo-
kater.

Dommen er rettskraftig etter at 
Høyesteretts ankeutvalg har avvist 
saken. 

 Staten har vedgått at norsk lov i pe-
rioden 1994, fram til den nye loven 
trådde i kraft den 1.juli 2009, ikke 
har samsvart med Norges forplik-
telser i henhold til EØS-avtalen. Den 
3. februar i fjor trykket Justis- og po-
litidepartementet en annonse i lan-
dets aviser der de ba aktuelle ska-
delidte melde seg, men staten vil 
ikke bære ansvaret for dem som er 
skadet før 2001. Det fant LTN opp-
siktsvekkende. Den gang kommen-
terte Per Oretorp saken slik:

- Vi finner det fullstendig uri-

melig at uskyldige mennesker skal 
bære kostnadene for statens man-
gelfulle evne til å forstå de inter-
nasjonale avtalene som Norge har 
forpliktet seg til. LTN vil ikke sitte 
stille å se på denne forskjellsbe-
handlingen. 

Fristen for å melde seg for LTN, 
og dermed bli med i gruppesøks-
målet, var satt til den 1.juli. Senior-
rådgiveren forteller at sekretariatet 
har hatt mange henvendelser etter 
at annonsen ble trykket.

- Vi har naturligvis ikke nådd ut 

til alle, men er fornøyd med den re-
sponsen vi har fått. Dessuten har 
flere blitt oppmerksomme på oss 
som forening, og vi har kunnet 
hjelpe dem også i andre spørsmål. 
Flere av henvendelsene har også 
resultert i at nye krav om oppreis-
ningserstatning for ulykker inntruf-
fet i perioden 2001-30.juni 2009 nå 
blir sendt justisdepartementet, for-
teller han.

Prosessfullmektig i stevningen 
mot staten er advokat Tom Sørum 
ved Ness & Co Advokatfirma.

- Stor oppmerksomhet
om gruppesøksmål
Av Gunn-Elisabeth Almås

Det var den 28. januar i fjor at seniorrådgiver Per Oretorp reiste til Oslo Tingrett med 
et gruppesøksmål mot staten. LTN har fått nok av statens forskjellsbehandling av  
offer med uoppgjorte oppreisningskrav etter grov uaktsomhet i trafikken.
- Etter at vi gikk ut med annonse, har det vært mange henvendelser inn til sekretaria-
tet. Vi har nå syv personer som stiller i søksmålet, sier Oretorp.

 "En skremmende 
og rystende  
holdning"
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Landsforeningen

Av Kjersti Einan
LTN-Ungdomsutvalget

Reisebrev fra en
jordomseiling

"5 kjappe"

Navn: Carina Simonsen
Alder: 32 år
Lag: LTN-Midt-Troms lokallag

1: Hvordan skal vi nå fram til ung-
dommen?
- Jeg tror vi må få til noe som til-
trekker dem, noe attraktivt og gøy....
bruke internett mer f.eks facebook.
 
2: Hva er viktig for ungdom i ditt 
lag?
- Det sosiale og det å treffe andre 
i samme situasjon, og det å ha det 
gøy sammen.
 
3: Hvem er ditt forbilde i LTN?
- Inger Simonsen, fordi hun er der 

når jeg tren-
ger råd og 
hjelp eller det 
bare er noe 
jeg lurer på. 
Hun har be-
standig tid til 
å prate med 
meg uan-
sett.
 
4: Hva er ditt beste Seliusminne?
- Da vi var på en skole og leverte ut 
seliuser til en 1 klasse, elevene var 
utrolig flinke til å stille spørsmål og 
fortelle.
 
5: Hva er din største drøm?
- At målet om nullvisjonen blir nådd. 

Aktivitetskalender:

3-5 september  
– Actionhelg for all ungdom. 
Arrangementet er på Elverum.
 
Nå som høsten er her, så er la-
gene godt i gang igjen. Skjer 
det noe i ditt lag som du vil skal 
stå i aktivitetskalenderen, så 
skriv til oss! 
Har du saker som du ønsker at 
vi skal ta opp i Ungdomsutval-
get, ta kontakt med oss på e-
post:
 ltn-ungdom@ltn.no

Søndag den 3.januar 2010 
startet oppfyllelsen av 
en stor drøm! Jeg har 
lenge hatt lyst til å være 
med seilbåt jorda rundt 
og i første omgang er det 
strekningen fra Tahiti til 
Brisbane i Australia som 
står for tur. 

Sorgenfri.com – en 
portal for langdistan-
seseilere – kunne for-
telle meg at Andreas 
Julseth, kaptein på Afri-
can Innovation, søkte 
nytt mannskap. Dette 
var muligheten jeg had-
de ventet på! Jeg kon-
taktet båten og fikk et-
ter hvert vite at med min 
bakgrunn som sykeplei-
er, var det veldig ønske-
lig å ha meg med som 
mannskap. Jeg har aldri 

vært på en lignende tur som dette 
før, så det var en del forberedelser 
som måtte gjøres og innkjøp av en 
del nytt utstyr.

Klart for avreise
Tirsdag 13.juli var det endelig klart 
for avreise fra Trondheim. Første 
mellomlanding var i Oslo, deret-
ter London før den lange ferden 
over til Los Angeles i USA startet. 

I LA var det en overnatting før flyet 
til Tahiti gikk neste dag. Alt i alt var 
det om lag 25 timer i ren flytid. Ved 
ankomst Tahiti var det mange folk 
som var samlet for å ta imot det nye 
mannskapet på African Innovation 
(AI). Det var mørkt ved ankomst, 
men neste dag våknet jeg til bøl-
geskvulp, palmesus og hvite sand-
strender! 

Landligge på Tahiti
Vi hadde landligge på Tahiti i ni da-
ger før vi endelig begynte med sei-
ling og satte kursen mot Moorea. 
Tahiti var nok mer en typisk turist-
plass enn Moorea. Moorea er en 
stor øy med kjempemessige spis-
se fjell, små tettsteder og trivelige 
folk.  

Jeg ser fram til å seile videre de 
neste månedene og se flere nye og 
eksotiske plasser, og håper å kom-
me tilbake med nye reisebrev i lø-
pet av denne tiden! 
 

Nydelige eksotiske mål har medlem av LTN-Ungdomsutvalg, Kjersti Einan fra Sør-Trøndelag, nådd. Nye mål venter…  

Chill



LTN og If sponser russebussene 
med 500 kroner hvis de skaffer en 
voksen og edruelig sjåfør til feirin-
gen natt til den 1. og 17. mai. Avta-
len er at russen går inn med samme 
beløp for å "lønne" sjåføren. Den år-
lige russeaksjonen er det stadig fle-
re som ønsker å være med på og 
mange LTN-lag har god erfaring et-
ter å ha kjørt kampanjen.

En gavepakke
- Dette er jo en gavepakke til russen, 

og det er stadig flere som ønsker å 
benytte seg av ordningen. Dessu-
ten er tilbakemeldingene fra lagene 
gode. Det er hyggelig å møte ung-
dommen på denne måten. Noen 
lag er ute på skoler for å fortelle om 
"Ticket to ride", mens andre møter 
opp hos Statens vegvesen når rus-
sebilene er inne for kontroll, fortel-
ler Frank Gjelsøy.

God tilbakemelding
LTN får også markedsført seg godt 

hos ungdommen gjennom aksjo-
nen, og tilbakemeldingen fra rus-
sen er god.

- Nå er jo et nytt kull avgangse-
lever på plass på skolebenken, og 
jeg vil oppfordre lagene til allere-
de nå å planlegge vårens aksjon. 
"Ticket to ride" burde ideelt sett 
markedsføres nå i høst, for det er 
nå russen starter planleggingen av 
vårens aktiviteter, avslutter konsu-
lent Gjelsøy.
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Jevn økning for "Ticket to ride"

LTN har over flere år kjørt 
kampanjen "Ticket to ride" 
sammen med If Skadefor-
sikring, og tiltaket er 
populært. - For hvert år 
som går ønsker stadig 
flere avgangselever å 
benytte tilbudet vårt. Det 
er gledelig, sier konsulent 
Frank Gjelsøy i LTN.

- Jeg vil oppfordre lagene om å 
starte planleggingen av "Ticket 
to ride" allerede nå i høst. Det 
er viktig å være ute med infor-
masjonen til avgangselevene i 
god tid, mener konsulent Frank 
Gjelsøy i LTN.

  

  

Landsforeningen

Av Gunn-Elisabeth Almås
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Vi kom nedover på kvelden og fem taxier sto klare for 
oss, dette var ordnet gjennom konsulent Frank Gjelsøy 
på sekretariatet i LTN. 

Ved ankomst Panorama Dreams fikk alle tildelt sine 
nøkler og ble installert seg i leilighetene. Alle var godt 
fornøyd med sine leiligheter og fasiliteter for øvrig.

På shopping
Etter en solfylt onsdag ved bassenget dro vi ut til Nes-
sebar for felles middag og shopping etterpå. Gjennom 
dagene var det masse kos og bading og selvfølgelig 
"sol-sol-sol". Vi hadde omlag 30-36 varmegrader gjen-
nom hele uken. Kveldene besto av shopping, middag 
og prating i baren.

God service
Søndag hadde vi avslutningsmiddag på Hanska Shatra 
med god mat og fin underholdning. Vi vil spesielt rose 
den unge damen i resepsjonen for all god hjelp med 
bestilling av taxier og bord for oss. Hun var hele tiden 
hjelpsom, blid og hyggelig!

Takk til hele gruppen for at de bidro til et vellykket 
opphold.

Ved avreise var det allerede full planlegging av nes-
te sommer og ny tur.
Ja, vi vil tilbake!

Landet Rundt 

Av Thomas Sund Øien
Ungdomskontakt 
LTN-Sør-Trøndelag

Ungdomstur til
Panorama Dreams
  
Tirsdag den 27. juli møttes 10 spente ungdommer og tre foreldrepar på Værnes for å 
reise en uke til Bulgaria. Vi var heldige og fikk midler fra Stiftelsen Sophies Minde. 
Derfor ble det ganske lav egenandel på deltakerne.

En glad gjeng samlet i Bulgaria i sommer! Her ser vi: Ann Karin, Jarl, Silje, 
Jan Ketil, Thorbjørn, Stian, Liv Hege, Steffen, Thomas og Christian (foran). 

Steffen, Stian, Kåre, Thomas, Dag og Christian 
hygger seg på madrass. Her var det flotte bade-
muligheter.

Ann Karin får sin livs største 
opplevelse…
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Landet Rundt 

Av Gunn-Elisabeth Almås

Trafikkskaddes magasin har tidligere skrevet om pro-
sjektet "Rus, russ og villmannskjøring" som har vært 
en stor suksess. Prosjektet har skiftet navn og heter 
nå "Gjør rktige valg i livet". De fokuserer i dag på hvor 
avgjørende det er å gjøre de riktige valgene. De unge 
mennene Martin Hasle og Vidar Løken har vært på utal-
lige skoler og snakket om konsekvensene av rus, vill-
mannskjøring eller å sette seg bak rattet når man er 
trøtt. Nå ønsker de seg en kvinnelig partner som kan 
bidra med sin historie.

Viktig arbeid
Bente Hauger legger ikke skjul på at det kan være tøft å 
stå fram, men at arbeidet gir mye tilbake.

- Både Vidar og Martin er tøffe nok til å innrømme 
at de valgte feil, og det fikk store konsekvenser. Vi er 
nå på jakt etter en kvinnelig trafikkskadd, en som er 
skadet i en rus-sammenheng. Hun kan ha kjørt, vært 
passasjer - eller blitt påkjørt. Det er tøft å fortelle din 
historie, men vi har sett at guttene i prosjektet har 
vokst på å stå fram. Vi håper derfor det finnes en jente 
som vil være med oss, sier Bente Hauger som er pen-
sjonert politiførstebetjent og som har drevet forebyg-
ging i en årrekke. 

Er ettertraktet
Aurskog-gutta, sammen med Bente Hauger, er etter-
traktet som foredragsholdere. Ingen forlater salen uten 
å bli berørt. De sterke historiene, sammen med en di-
rekte og uredd Bente Hauger, gjør sterkt inntrykk. De 
pakker ikke inn problemstillingene, dette er "real life". 

- Vi reiser rundt i Øst-Norge, og det vil derfor være 
en fordel om en ny deltaker i prosjektet kommer fra 
Oslo eller Akershus, sier Nygaard.

Prosjektet har blant annet mottatt støtte fra Gjen-
sidigestiftelsen, og de har laget videofilm om foredra-
get.

- Vi holder foredrag hele året, men høsten og vå-
ren er høysesong. Så - finnes det en jente der ute som 
synes dette høres interessant, så kontakt oss! oppfor-
drer de to ildsjelene.

Interesserte kan nå koordinator Arne Nygaard på tlf: 
90041260
mail: arneneo @online.no

Prosjektet "Gjør riktige valg i livet", med 
Martin Hasle og Vidar Løken fra Aurskog 
i spissen, er på jakt etter en trafikkskadd 
person som kan være med å holde fore-
drag. Og, det er en ung kvinne de gjerne 
vil ha med i prosjektet.
- Vi ønsker å komme i kontakt med en 
kvinne som også har en sterk historie å 
fortelle, sier foredragsholder Bente Hau-
ger og koordinator Arne Nygaard.

Aurskog-gutta
søker
kvinnelig "partner"

Bente Hauger og Vidar Løken er her i aksjon under 
ett av de mange foredragene som er holdt de siste 
årene. (Arkivfoto: Gunn-Elisabeth Almås) 
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Roger Hansen er daglig leder for bedriften som ligger 
på Hvalstad i Asker, og han ivrer for at også bevegel-
seshemmede skal ha samme mulighet til friluftsliv, jakt 
og fiske som alle andre. 

- Ja, jeg vil si det slik at Action Trackchair kan bli en 
liten revolusjon for den som ikke tidligere har kunnet 
kommet seg ut i "ulendt terreng". Dette er en ypperlig 
stol for den som ønsker seg utenfor asfaltkanten. Vi 
har hatt bevegelseshemmede som har testet den nye 
stolen, og tilbakemeldingene har vært svært gode, 
forteller han og legger til at stolen er som en rullestol 
- bare drevet av belter. Den er også stillegående.

Ut i skogen
Hansen sier stolen har en utrolig framkommelighet, og 
er "tøff" å se på. Det er lite som minner om en tradisjo-
nell rullestol.

- Ja, både hytteturer og friluftsliv for øvrig skal 
være mulig for de aller flest å oppnå med denne sto-
len. Det skal svært mye til før den setter seg fast. Jeg 

tenker også på mange unge skadde som har behov for 
litt "action". Bare det å komme seg ned til vannkanten 
på en strand kan by på store problemer i en vanlig 
rullestol, det vet alle som har prøvd. Med denne belte-
stolen er det fullt oppnåelig, sier han ivrig.

Skal vises fram
Etter planen skal beltestolen vises fram under LTNs 
"Actionhælj på Elverum" i perioden 3-5. september. 
Hansen håper å møte mange unge som her vil få an-
ledning til å teste stolen.

- Vi tar imidlertid imot henvendelser her til vårt fir-
ma også. Det er bare å komme på besøk, så skal vi ord-
ne en prøvetur. Mitt ønske er at så mange som mulig 
skal få oppleve dette. Det er trist at mange som ønsker 
det, ikke får oppleve friheten ved å komme ut. Denne 
stolen gir frihet. Det mener jeg oppriktig, sier han.

Ønsker du å lese mer om beltestolen Action Track-
chair, kan du gå inn på: www.cordina.no

Landet Rundt 

Av Gunn-Elisabeth Almås

- Tror Action Trackchair
vil revolusjonere manges liv
  
Cordina AS i Asker er en bedrift som driver innen elektroniske løsninger, og firmaet 
har fått agenturet på den beltedrevne stolen Action Trackchair som daglig leder 
Roger Hansen mener mange bevegelseshemmede vil ha stor glede av.
- Stolen tar seg fram både på snø, på sandstranden og i skogen. Vi har fått svært 
gode tilbakemeldinger fra dem som har testet nyvinningen, sier Hansen.

- Hvorfor skal ikke bevegelseshemmede ha samme mulighet for å ferdes i skog og mark som andre? 
spør daglig leder i Cordina AS som har agentur for beltestolen i Norge, Sverige og Danmark.
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Landet Rundt 

Av Gunn-Elisabeth Almås

Redningsselskapet opplyser at 320 mennesker har 
omkommet ved bruk av fritidsbåt de ti siste årene, og 
det var andre året på rad at "Klar for sjøen" arranger-
te minnemarkeringen ved Honnørbrygga i Oslo. Bak 
kampanjen står Kongelig Norsk Båtforbund, Norges 
Seilforbund, Kongelig Norsk Seilforening, Sjøfartsdi-
rektoratet, Politidirektoratet, Vis Sjøvett, Kystvakten, 
Kystverket, Røde Kors, AV-OG-TIL, Oslofjorden båteier-
union og bransjeforeningen NORBOAT.

LTNs egen båt
En konvoi av båter kom inn til Honnørbrygga for kran-
senedleggelse, og deriblant var LTNs "egen båt". For 
anledningen stilte Per Oretorp sin snekke til disposi-
sjon, og sekretær Hilde Andresen og konsulent Frank 
Gjelsøy la ned krans på vannet ved Honnørbrygga. 
Konvoien bestod av til sammen ti  båter, og LTN lå som 
nummer to i rekken inn mot Honnørbrygga.
- Arrangementet er kommet for å bli, og LTN stiller gjer-
ne opp igjen. Markeringen bar preg av alvor og verdig-
het, sier Oretorp.

LTN med på minnemarkering
over omkomne på sjøen
LTN var invitert til å være med i minnemarkeringen for omkomne på sjøen ved bruk 
at fritidsbåt, og LTNs seniorrådgiver Per Oretorp stilte med egen "LTN-snekke" under 
markeringen på Honnørbrygga i Oslo den 23. juni. 
- Seremonien var høytidelig, og vi setter stor pris på at vi for andre året har blitt 
spurt om å være med, sier Oretorp.

Til sammen 10 kranser ble lagt på vannet til minne 
om de omkomne fra fritidsbåt de 10 siste årene.

LTN-sekretær Hilde Andresen og konsulent Frank 
Gjelsøy stod for nedleggelsen av kransen.

Skipper og eier av snekka som 
ble benyttet under minnemar-
keringen er seniorrådgiver i LTN 
Per Oretorp.



På Honnørbrygga var generalsekretær Marit Andresen (t.v) og as-
sisterende generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad opptatt med å 
dele ut LTN-effekter til forbipasserende. De fikk god respons.

Næringsministeren talte
I år var næringsminister Trond Giske hovedtaler på 
brygga, og han la vekt på at vi i dag har alt for mange 
ulykker på sjøen - tross at teknologien er betydelig for-
bedret de senere årene. Giske påpekte også at det er en 
nær sammenheng mellom ulykker og alkohol. Om lag 
halvparten av dem som har forulykket fra fristidsbåt de 
siste 10 årene har vært påvirket av alkohol.

Sjømannskoret og trompetisten Tine Thing Helset 
var også med og bidro under den høytidige seremo-
nien.
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Landet Rundt

Konvoien er her på vei inn til Honnørbrygga i Oslo.
 Til sammen deltok 10 båter.

- Vi har alt for mange ulykker og 
dødsfall på sjøen i dag, fastslo 
næringsminister Trond Giske 
under talen på Honnørbrygga.

Til tross for vær som vekslet mellom sol og regn var 
det mange som møtte opp. Vi fikk nyte godt av Tore Ju-
stads kokkekunnskaper da han tilberedte både biff og 
spareribs, for å nevne noe av den gode maten som ble 
servert. Svein Nilsen informerte om ulykkesstatistikk, 
dårlig veistandard, trafikkfeller langs veiene og eksem-
pler på medias dekning av saker. Til høsten planlegges 
et nytt medlemsmøte og kurs for medlemmene. 
Takk til alle som stilte opp!

Hyggelig møte
i Mosjøenlaget
Av Unni May Danielsen
Leder LTN-Mosjøen og omegn lokallag

LTN Mosjøen og Omegn arrangerte med-
lemsmøte med grilling på Baågneset i Vefsn 
den 15.juni 2010. Medlemmene fikk med seg 
både faglig påfyll og hyggelig samvær.

LTNerne i Mosjøen fikk også faglig påfyll under møtet. 
Ulykkesstatistikk og veistandard var noen av temaene.

Tross vekslende vær møtte mange fram til et hyg-
gelig medlemsmøte i Mosjøen.



 

LTN- Steinkjer og Namsos lokallag hadde 
sommeravslutning med sosialt samvær 
på Brandheia villmarksleir søndag den 
13. juni. 

Vi møttes klokken 13.00 til kaffe og en liten orientering 
om programmet som besto det meste av sosialt sam-
vær og med noen små aktiviteter inneklemt. 11 med-
lemmer hadde sett seg anledningen til å møte. 

Selv om været ikke glimret med sol, var det heller 
ikke regn som hindret oss i å være ute. Vi hadde en for-
treffelig middag: grillmat med tilbehør. Etterpå gikk vi 
en natursti med 10 poster. 

Under denne turen må der være lov å beundre en-
kelte av deltakerne som trosset sine handikap og gjen-
nomførte med glans. Jeg sikter da til Rolf Saugestad 
og Astrid Hjelde som har store problemer med å fer-
des i ulent terreng, men med litt hjelp går det meste 
bra!
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Landet Rundt 

Av Hellen Solhaug
Nestleder LTN-Oslo fylkeslag

Det var en gjeng på 10-12 personer som møtte opp for 
å ha det hyggelig og spille bowling under årets som-
meravslutning. Lokalene var godt tilgjengelig og for 
bare 50 kroner i egenandel fikk vi brus, pizza, slush/is 
og to runder med bowling. 

Carl-Vidar Haugan klarte å få høyest poengsum og 
fikk overrakt en liten premie mens vi spiste. Vi hadde 
det veldig hyggelig og kvelden var en suksess. Dette er 
ganske sikkert noe vi kommer til å gjenta.

Sommeravslutning for LTN-Oslo fylkeslag fant 
sted på Veitvet Bowling den 4. juni.

Hyggelig avslutning 
for Steinkjer og Namsos
Av Tor Arild Hansen
Leder LTN-Steinkjer og Namsos lokallag

Sommeravslutning 
i Oslo

Carl-Vidar Haugen klarte å få høyeste 
poengsum under sommeravslutningen.

Det ble en hyggelig samling rundt bordet for 
medlemmene i Oslo-laget.

Deltakerne samlet foran Bjørnehiet. Som navnet 
forteller er dette hovedsete for overnatting. Foran 
til venstre ser vi: Tor Arild, Eli, Hanne, Turid, Astrid, 
(bak f.v) Randi, Rolf, Arne, Kjell Aud og Per Gunnar. 

Øksekasting stod også på 
programmet, men ikke alle 
hadde hellet med seg…          



Det er litt trist at vi ikke klarer å få til mer aktivitet 
blant medlemmene, men jeg tenker at målet er å få 
aktiviteten opp - så det kan ikke bli verre i alle fall. 
Som leder har jeg stor tro på at vi skal klare å få det til 
på litt sikt! Likevel, det ble et godt møte. Vi fikk snak-
ket om LTN, om Trafikanten og om hva vi vil fram-
over - og det er et utgangspunkt. Jeg tror det er viktig 
å ikke miste motet, men å gjøre små tiltak ofte slik at 
vi kanskje vekker interessen hos medlemmene våre. 
Så i høst skal vi prøve å få til et eller flere kurs, kan-
skje en tur til elva, skogen eller stranda - og en eller 
to temakvelder! 

Mange temaer 
På medlemsmøtet var vi innom flere temaer, blant an-
net bilbelte og hjelmbruk. Fylkeslaget har hatt flere 
stands på disse temaene tidligere. Det er delt ut hjel-
mer, refleksvester og annet materiell på kjøpesenteret 
her i byen. I tillegg har de også gjort det samme på den 
videregående skolen.

Det er litt forskjellige meninger om bilbeltet har den 
samme "sikkerhetsfunksjonen" for alle sjåfører. En av 
de som var til stede på medlemsmøtet hevder at det er 
skummelt for en trailer/lastebilsjåfør å ha på bilbeltet i 
fall bilen skulle velte mot venstre. Når det gjelder bruk 

av hjelm når man sykler, kjører moped eller skuter, er 
det vel ingen tvil om at den beskytter hodet vårt i til-
felle man skulle bli utsatt for en velt eller kollisjon. 
 
Aktiv høst
Vi hadde egentlig satt en tidsramme på møtet på to ti-
mer, men vi brukte noe mer enn det fordi det var godt 
å møtes å snakke sammen! Jeg håper derfor at riktig 
mange av LTN-Finnmark sine medlemmer møter opp 
til høstens arrangementer. Alle medlemmer er viktige 
og man vokser på å treffe mennesker som har vært ut-
satt for noe tilsvarende som en selv. 

Regionsekretær i Nord, Nils-Gunnar Kristoffersen, 
holdt foredrag under møtet på Rica Alta Hotell.

Rigmor Endresen er valgt 
som leder av LTN-Finnmark 
fylkeslag. Målet er å få bedre 
aktivitet i laget.
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Landet Rundt 

Av Rigmor Endresen
Leder i LTN-Finnmark 
fylkeslag

Medlemsmøte i
LTN-Finnmark
LTN-Finnmark fylkeslag hadde medlems-
møte den 17. juni på Rica Alta Hotell. Det 
var ikke mange medlemmer som kom, til 
tross for annonsering i begge avisene de 
to siste ukene før møtet, og sms til hver 
enkelt som har oppgitt sitt mobilnum-
mer.

Merja, Karl-Erik og Jarl var aktive deltakere under medlemsmøtet i LTN-
Finnmark fylkelag. 
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Grunnen var at arrangørene hadde en bane mindre 
enn for to år siden. Været var bra den første messe-
dagen: Fin sol og høy stemning, der det formerlig 
glitret i nyvaskede transportbiler av alle slag. Høy sol-
brillefaktor var påkrevd: Blanke  biler og glis, og slikt 
får en til å lure hvilket merke tannpasta som var tatt 
i bruk her… var det kanskje Jif bilvask? Det var noe 
av det vi i lokallaget reklamerte for på vår stand. LTN 
i hele landet får som kjent fem koner per solgte fire 
liters dunk.

Mange møtte
Vi møtte ganske så mannsterke opp på vår stand. In-
gen annen stand hadde så mange medarbeidere som 
oss inne på området på en gang! Alle som èn koste 
seg. Vi kikket oss rundt omkring på området, og kom 
som oftest "rikere" tilbake til vår egen stand enn da 
vi dro. Vi fikk av andre utstillere både t-skjorter, caps, 
lekebiler, kopper, penner, lastestropper, sjokolade og 
alt mulig annet. Sjokolade og annet av søtsaker ble 
selvsagt både slukt og konsumert lenge før vi var til-

bake på stand igjen. Godt var det uansett. Kanskje ikke 
for tennene?

Hyggelig middag
Tiden fløy fort, og det ble omsider stengetid. Den første 
dagen da alle de besøkene var gått hjem, ble dagen 
avsluttet med en god middag. Den andre dagen 
var det fint vær. Mange folk kom til vår stand. Den 
godeste "Selius" fikk faktisk bein å gå på! Dette var 
en populær kar å ha med seg på messe. Både barn 
og militær syntes at han var så nusselig! Må vel nevne 
at Selius også sitter til pynt i veggseksjonen hos min 
svigermor på Filippinene også, men som man sier, 
det er en annen historie.

Et regnskyll kom plutselig og gjestet messeom-
rådet. Alt ble brått flyttet innomhus, og publikum 
forsvant også. En times tid før stengetid, pakket vi 
sammen restene av vår innendørs stand, og forlot 
messen vi også. Det gode været var tilbake i byen om-
lag timer etterpå igjen. En slik messe håper vi å få være 
med på igjen, ja flere ganger.

Landet Rundt 

Av Rune Olsen

Transportmessa i 2010, 
var litt mer kompakt og 
så ellers litt mindre ut, 
enn den vi var med på 
for to år siden. Ja du 
verden så fort tiden 
har gått! 

Nord-Norges flotte transportmesse

Selius er en veldig populær og nyttig maskot. I 
LTN- Asker og Bærum har vi startet utdeling av  
Seliuser til barnehager og førsteklassinger. Det skjer i 
vårt nærmiljø. Vi fortsette med dette nå i høst når det 
nye skoleåret har begynt . Lille Kamill (bildet) var svært 
glad for å få sin Selius! 

Seliuser til barn
i Asker og Bærum
Av Turid Dannevig
LTN- Asker og Bærum lokallag

LTNs stand under transportmessen var godt besøkt. Dessuten stilte 
mange LTNere opp de dagene arrangementet varte.
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Nok en gang inviterte vi alle medlemmene til å møte 
opp på handikapstranda på Hove - med egen grillmat 
og drikke. Heldigvis hadde vi værgudene med oss og 
grillen var klar for benyttelse fra klokken 18.00. Selv 
om vi ikke ble så veldig mange, hadde vi det riktig ko-
selig.

Det ble også foretatt trekning på vår sommerbasar, 
og dagens lykkeligste var nok Alise Fossen som vant 
dokka med vogn og klær. Det ble som en ekstra burs-
dagsgave, da hun hadde fylt 6 år dagen før.

Dagens lykkeligste var nok Alise Fossen som vant 
både dokke,vogn og klær.

Grillmester Øystein i her i aksjon, og maten 
smakte fortreffelig! 

Landet Rundt Sommermøte i
LTN- Aust-Agder 
fylkeslag
  

Av Ragni Hofsten

Torsdag den 10. juni var det tid for som-
mermøtet vårt. Det ble et riktig hyggelig 
møte!

Handikapstranda på Hove er et flott sted å møtes. Medlemmene hygget seg ved bordet.



LTN takker for annonsestøtten



LTN takker for annonsestøtten
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SeliusSelius
Håper du har hatt en fin sommer, og at du også 
synes det er greit å begynne på skolen igjen. Jeg 
syntes det var veldig fint å møte klassen min  
etter mange uker med sommerferie. Nå går det 
mot høst og du har sikkert startet med fritidsakti-
vitetene dine. Kanskje du spiller fotball eller driver 
med annen sport? Kanskje du spiller et instrument 
eller synger i kor? Høsten er i alle fall en travel tid 
når det gjelder fritidsaktiviteter, og her jeg bor er 
det mange aktiviteter som barn kan melde seg 
på. I sommer så hørte jeg at det er mange barn 
som ikke får god nok svømmeundervisning. Det 
er kjempedumt, for det er viktig å kunne svømme. 
Hvis du ikke kan svømme så synes jeg du skal un-
dersøke om det er noen kurs i nærheten av der 
du bor. Kanskje du kan bruke vinteren på å bli en 
dyktig svømmer?

Nå når høsten setter inn og det blir mørkere ute, 
så er det viktig at vi er godt synlige i trafikken. LTN 
har noen fine refleksvester for barn, og det er vel-
dig lurt å ha på en sånn. Det er også lurt å ha sko-
lesekk med refleksbånd på. Heldigvis har de aller 
fleste sekkene refleks. Hvis du har mulighet til å 
bruke gang- og sykkelvei til skolen, så er det bra. 
Hvis du er usikker i trafikken, så kan det være lurt 
å ta følge med noen voksne de første gangene du 
går til og fra skolen.

Hilsen
Selius

Fint å møte
klassekameratene

Denne flotte tegningen har vi fått fra Hanna Elisabeth 
Lundberg Wean (8) fra Gjøvik. Hun har tegnet fami-
lien sin - og tante har fått prinsessekrone på hodet. 
Tusen takk, overraskelse kommer i posten!

STOPP!
Hvis du fargelegger alle feltene med en
prikk, får du se hvorfor Mikke må stoppe!

LØSNINGER

STOPP!
En trafikkonstabel
stopper
ham.

FINN 8 FEIL
Disse to bildene er nesten like, men 8 ting skiller dem. Hvilke?

FINN 8 FEILEN LANG
SVØMMETUR!

EN LANG
SVØMMETUR!
Hvilken vei må Mikke svømme
for å komme til stranda?
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SeliusSelius
Per kom hjem fra svømmeunder-
visning:
Mor: - Hvorfor er du så oppskrapet 
og fæl på kroppen?
Per: - Fordi det var så mye klor i  
vannet...

 
- Hva gjør du her? Jeg har da ikke 
bestilt noen pianostemmer!
- Nei, men naboen din ved siden av 
har gjort det!

Det satt to fugler i et tre. Så kom et 
jetfly forbi.
Da sa den ene fuglen: - Han der fløy 
fort!
Så sa den andre: - Hadde ikke du 
også gjort det hvis du hadde ild i 
baken?

Kona: - Hvordan klarte du å  
punktere?
Per: - Jeg kjørte over en flaske.
Kona: - Så du ikke flasken, da?
Per: - Nei, den lå i lomma til en 
mann.

Hva er typisk sykehusmat?
Svar: Egg og bekken.

Det var en gang en mann som var i 
Afrika. Han fikk øye på en mann som 
var spist av en krokodille, bare hodet 
stakk ut. 
Da sa han: - Å, har du fått deg  
LaCoste sovepose?

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: Landsforeningen for trafikk-
skadde, Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo. Merk konvolutten 
”Selius”. Du kan også bruke mailadressen: gunn.almas@ltn.no

LABYRINTEN
Kan du hjelpe Eta Beta
gjennom labyrinten, til
utgangen i den andre
enden?

FINN 7 FEIL
Disse to bildene er
tilsynelatende like,
men sju små ting
skiller dem. Hvilke?

LØSNINGER:

LABYRINTEN

PLASK!
Langbein liker å hoppe i

sølepytter... To av sølepyttene
er helt like, kan du se hvilke?

1
2

3

4

5

6

7 8

9

10 11

FINN 7 FEILPLASK!
Nummer 4 og
11.
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FINN 7 FEILPLASK!
Nummer 4 og
11.

STOPP!
Hvis du fargelegger alle feltene med en
prikk, får du se hvorfor Mikke må stoppe!

LØSNINGER

STOPP!
En trafikkonstabel
stopper
ham.

FINN 8 FEIL
Disse to bildene er nesten like, men 8 ting skiller dem. Hvilke?

FINN 8 FEILEN LANG
SVØMMETUR!

EN LANG
SVØMMETUR!
Hvilken vei må Mikke svømme
for å komme til stranda?

Løsning:
 FINN
 8 FEIL

Løsninger



Lokal- og fylkeslag, regionsekretærer
LTN-Akershus fylkeslag
v/ Sissel Andersen
Strømborg 6, 2005 Rælingen
T. 63 83 85 72 • M.414 19 285
sishar@online.no
Konto 0540.17.60077

LTN-Asker og Bærum ll.
v/ Turid Dannevig, c/o Dannevig
Solstadveien 71, 1395 Hvalstad
M. 941 83 941
ltn-askerogbarum@ltn.no
Konto: 0530.19.96065

LTN-Aust-Agder fylkeslag
v/ Målfrid Bjorvatn Helle
Postboks 10, 4862 Eydehavn
T. 37 03 10 31 • M. 907 80 830,
Fax 37 03 10 31,
ltn-austagder@ltn.no 
Konto: 2840.31.22035

LTN-Buskerud fylkeslag
v/ Marianne Nyland
Pikerfoss stasjon, 3614 Kongsberg
T. 917 35 791
ltn-buskerud@ltn.no 
Konto: 1644.07.24667

LTN-Finnmark fylkeslag
v/ Rigmor Endresen
Sildreveien 2, 
9516 Alta 
Tlf 901 49 925
lovisa_suhr@hotmail.com                
Konto: 7575.10.90307

LTN-Follo ll.
v/ Brit Jenni Rasmussen
Postboks 270,1401 Ski
T. 926 76 652 • M. 932 03 535
ltn-follo@ltn.no 
Konto:7114.05.43998

LTN-Gjøvik og omegn ll.
v/ Marianne  Hagen
Engelstadvei 12,2840 Reinsvoll
T. 61 19 74 23 • M. 907 52 580
Ltn-gjovikomegn@ltn.no 
Konto 250.09.23696

LTN-Harstad og omegn ll.
v/ Stein Håvard Kristensen
Fauskevåg, 9419 Sørvik
T. 915 87 535
ltn-harstadomegn@ltn.no
Konto 4730.30.95825

LTN-Hordaland fylkeslag
v/ Eva Dahle
Mannsverket 4, 5094 Bergen
T. 954 29 238
ltn-hordaland@ltn.no
Konto 9521.16.45335

LTN-Lillehammer og omegn ll.
v/ Espen Andreassen
Ekromskogen 27 B 
2624 Lillehammer 
T. 930 39 816
ltn-lillehammeromegn@ltn.no
Konto 1604.11.82559

LTN-Lofoten ll.
v/ Jan Kristiansen             
Storgt. 24, 8370 Leknes
T. 76 08 94 70 • M. 908 48 538
ltn-lofoten@ltn.no 
Konto 8961.15.99979

LTN-Midt/Nord Hedmark ll.
v/ Lydia Marki                      
Kaldbekkhagen 3, 
2380 Brummenddal
T. 971 58 243 • M. 951 41 623
Ltn-hedmark@ltn.no 
Konto: 1822.16.97622

LTN-Midt-Troms ll.
v/ Carina Simonsen
Øyjordveien 2, 9310 Sørreisa
T. 77 86 34 70
ltn-midttroms@ltn.no
Konto 0531.45.01847

LTN-Mosjøen og omegn ll.
v/ Unni May Danielsen Båthølen 
8659 Mosjøen
T. 996 07 457
ltn-mosjoenomegn@ltn.no 
Konto 4530.29.90461

LTN-Nord-Gudbrandsdal ll.
v/ Håvard Nørstegård
2666 Lora 
T. 908 39 684
ltn-nordgudbrandsdal@ltn.no
Kontonr.: 1604.11.53540.

LTN-Nordland fylkeslag
v/ Remi Olsen 
Leilighetsbygget 4, 
8432 Alsvåg
T. 901 77 211
ltn-nordland@ltn.no
Konto 8961.16.02627

LTN-Nordmøre og Romsdal ll. 
v/ Svein Inge Bjerkan
Postboks 411, 6501 Kr.sund
M. 924 60 766
ltn-nordmoreromsdal@ltn.no
Konto 3930.23.40955

LTN-Nordre Vestfold ll.
v/ Harry Rønningen
Utsikten 32, 3911 Porsgrunn
T. 35 51 05 73 M. 901 87 474
ltn-nordrevestfold@ltn.no
Konto: 2535.40.08648

LTN-Ofoten ll.
v/ Turid Henriksen
Risnakken 2, 8520 Ankenesstrand
T. 76 95 70 15 • F. 76 95 6 43
ltn-ofoten@ltn.no
Konto 4520.07.18678

LTN-Oppland fylkesllag
v/ Per-Arne Mauseth
Kirkevn. 7, 2819 Gjøvik
T. 61 17 13 18 • M. 901 69 399
ltn-oppland@ltn.no
Konto: 2050.04.51697

LTN-Oslo fylkeslag
v/ Sandra Træland
Sletteløkka 18a, 0597 Oslo
T. 997 91 414
ltn-oslo@ltn.no 
Konto 1602.58.32101

LTN-Rana og omegn ll.
v/ Eva M. Soløy                          
Bjørkevn. 13, 8646 Korgen
T. 75 19 08 36 • M. 970 75 415
ltn-ranaomegn@ltn.no  
Konto 4516.12.94202

LTN-Regionssekretær Midt
M. 975 11 131
region.midt@ltn.no

LTN-Regionssekretær Nord
Nils-Gunnar Kristoffersen
Galnåsmyra 23 B, 8022 Bodø
M. 915 66 516
region.nord@ltn.no

LTN-Regionssekretær Sør 
Wenche Solløst
Vækerøveien 26 B, 0282 Oslo
M. 957 00 534
region.sor@ltn.no 

LTN-Regionssekretær Vest
M. 416 22 094
region.vest@ltn.no

LTN-Regionssekretær Øst 
Karin Bjørnødegaard
Rolf Lundsvei 5, 2613 Lillehammer
M. 482 47 402
regionost@ltn.no

LTN-Rogaland fylkeslag
v/ John B. Ottøy
Austmannavn. 11, 5537 Haugesund
T. 52 71 77 60 • M. 977 92 571
F. 52 71 77 61
ltn-rogaland@ltn.no
Konto: 3240.06.19041 

LTN-Romerike ll.
v/ Silje Ugelstad
Pb 9, 2011 Strømmen
T. 930 39 816
ltn-romerike@ltn.no
Konto: 1637.45.57797

LTN-Salten ll. 
v/ Rolf Brekke 
Brekka 4 
8200 Fauske 
T. 413 06 486
ltn-bodoomegn@ltn.no
Konto: 8902.19.15824

LTN- Sogn og Fjordane fylkeslag
v/ Hanne K. M. Ljotebø
6995 Kyrkjebø
T. 57 71 11 49 • M. 970 94 164
ltn-sognfjordane@ltn.no
Konto:3700.15.69504

LTN-Solør/Odal omegn ll.
v/ Ann-Kristin Thommesen
Steinrud, 2120 Sagstuen
T. 62 97 12 10 • 917 42 247
roseringen@hotmail.com
Konto: 1870 31 14756 

LTN-Sortland/Andøya ll.
v/ Arne Magne Andreassen
Myrlandsvei 8, 8400 Sortland
T. 76 12 24 03 • M. 976 93 012
ltn-andoya@ltn.no
Konto: 8982.10.35911 

LTN-Steinkjer- Namsos ll.
v/ Tor Arild Hansen
Furukroken 11, 7750 Namdalseid
T. 934 39 444
ltn-steinkjernamsos@ltn.no
Konto: 4410.12.25698

LTN-Stjør- og Verdal ll.
v/ Toralf Hjelde
Øster Hallen, 7650 Verdal
M. 906 50 736 / 958 12 569
ltn-stjorverdal@ltn.no
Konto 4459.80.03243

LTN-Søndre Vestfold ll.
v/ Grethe Nilsen
Postboks 73, Sentrum,3251 Larvik
T. 33 18 10 22 /33 18 84 03  
ltn-sondrevestfold@ltn.no
Konto: 2540.07.12045

LTN-Sør-Trøndelag fylkeslag
v/ Brit Lund
Lian rehab., Vådanvegen 39, 
Postboks 3422,
7425 Trondheim
T. 928 33 612 
ltn-sortrondelag@ltn.no 
Konto: 4200.24.64246

LTN-Søre Sunnmøre ll.
v/ Sissel Blomvik
6095 Bølandet
T. 962 30 747 • F. 70 08 98 92
blummen@online.no
Konto: 3910.24.93692

LTN-Telemark fylkeslag
v/ Nils Tore Johnsen
Fjellhøyveien 4, 3920 Porsgrunn
T. 908 21 339
ltn-telemark@ltn.no 
Konto 0540.55.88740

LTN-Troms fylkeslag
v/ Jan Gunnar Simonsen
Øyjordvn.2, 9310 Sørreisa
T. 916 09 528
Ltn-nordtroms@ltn.no
Konto 4750.27.02064

LTN-Tromsø og omegn ll.
Postboks 254, 9253 Tromsø
T. 995 84 843
Ltn-tromsoomegn@ltn.no
Konto 0532.15.42737

LTN-Valdres ll.
v/ Per Moen
2900 Fagernes
T. 901 25 990 • M. 907 40 985
ltn-valdres@ltn.no
Konto 1604.11.87135

LTN-Vest-Agder fylkeslag
v/ Mikael Gare
Riskestien 18B, 4635 Kristiansand
M. 901 17 290
ltn-vestagder@ltn.no
Konto 3000.14.92108

LTN-Vesterålen ll.
v/ Astrid Olsen
Postboks 497, 8439 Myre
M. 416 74 628 • M. 470 60 449
F. 76 11 99 51
astrid.olsen@vkbb.no
Konto 8983.10.03236

LTN-Vestfold fylkeslag
v/ Signe Liv Haugen
Bryggeveien 3, 3075 Berger
T. 33 77 56 28 • M. 915 67 278
si-liv-h@online.no
Konto 2540.07.10476

LTN-Østfold fylkeslag
v/ Astrid Johansen
Olsokveien 24
1727 Sarpsborg
T. 941 41 735
ltn-ostfold@ltn.no
Konto: 1503 07 57952

LTN-Ålesund og omegn ll.
v/ John Magne Johansen
Svemorka, 6200 Stranda
M. 416 90 840
ltn-alesundomegn@ltn.no
Konto: 3900.35.04607
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LTN kryss
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: 
12. september

Løsning 
sendes til: 
Landsforeningen 
for trafikkskadde, 
Postboks 
4258, Nydalen, 
0401Oslo 

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
Sommer og sol 
er herlig

Vinnerne er:
Nils Magne 
Mikkelsen 
Røstum, 
Melhus
Lillian Jensen, 
Kløfta
Turid Egset, 
Volda

Kryssordforfatter: Ragni Maria Hafsten – e-post: ragni@skrivesmurfen.no eller lillesmurf@2i.net – Hjemmeside: http://www.skrivesmurfen.no

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

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

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

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

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

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

PIKE - 
NAVN

ELV ANGÅ - 
ENDE

FJERN - 
SYN

SKOR - 
STEIN

FISK
FOR - 

FRISK - 
NING

TAMP VISNE

PIKE - 
NAVN

SANG
EGEN

TRE BÆR NEDBØR
VÅPEN

STRØM SPANIA SIFFER
I  ALTA
27. - 29. 
AUGUST

VAL - 
BJØRK

ODDE
MUSIKK - 
STYKKE
FARTØY

OFRER

LIKE PUSSE
SKY

ARTIK - 
KEL

TONE
LUKE

SKJØN - 
NER

VASKE

AMERI - 
KANSK
DEL - 
STAT

BORDER ALDER KRYD - 
DER

RISE
BUKT

PERM ELV SPAR - 
KET

KORT
BEVEGE

MÅ
KOMMU - 
NENE FÅ

SOMME SMYKKE-
STEIN

SLAG - 
STED

ARGON
TALL

STRUTS
PLAGG

TRENER
RYGG - 

MARGS - 
SKADDE

BYGGET NORGE

BYRDE KRIGS - 
GUD

TØRR
BYGE

UKJENT
RÅTTEN

NY BRO - 
SJYRE

I
ORDEN

SKUE
FRIE

BIBEL - 
NAVN
DYR

HODE - 
PLAGG

BYGGE - 
KLOS - 

SER
SVAR

DRETT

SKIKKE - 
LIG

PRO - 
NOMEN

HAST
BRUK - 

KET
REKKE I  ÅRET

KARAK - 
TER

LØP
OVER - 
GANG

HJEMME
PLANTE

TALL
TROLL - 
KJER - 

RINGER

STILLHET
TANKE

RADI - 
KAL

PROV ELE - 
VATOR

TALL LIKE HÅN VA - 
LØREN

PLATE
GRØNN - 

SAK
PYTT

PRE - 
STERER
" SNØ - 
MANN "

BRUTAL

KJEMME HANN - 
DYR

PIKE - 
NAVN

DRIKKE BAK - 
VERK

KORN - 
BAND

PUSSIG

LEGEME STI REDE
LEGE

DATA - 
MASKIN

PADLE FYR STEMME ARTER LIKE TUTE

HALTE
SUNN
DRIKK

INVI - 
TERTE
KNOLL

TELE
FOR - 

FØLGE

PUKKEL-
OKSE
TALL

HEST

FOR
UNGDOM

3. - 5. 
SEPT.

HELLIG KRIBLE BØNN
GUDINNE

DYR ORDNE
SMERTE

PULS - 
ÅRE

UKE - 
BLAD

BUTIKK - 
KJEDE
SIVBÅT

EKSI - 
STERER

LYTE PRO - 
NOMEN

KJEDE - 
LIG

SMÅTT

ÅP - 
NINGEN

KOS FUGLEN

Ann - Karin
Grønvold

Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten   e-post: ragni@skrivesmurfen.no   Hjemmeside:http://www.skrivesmurfen.no 
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Tips magasinet!
Har du en sak du brenner for og som du gjerne vil vi skal ta opp? Har du et nyhetstips? 
Ring Trafikkskaddes magasin Tlf: 970 01 965 
Eller på mail: gunn.almas@ltn.no

Meld fra om adresseendring
Har du flyttet på deg og ikke lengre mottar Trafikkskaddes 

magasin eller post fra LTN? Da har du trolig ikke meldt dette 
til oss.  Send inn din nye adresse til:

medlemmer@ltn.no   •   Tel: 22 35 71 00Landsforeningen for t raf ikkskadde



Rådfør deg med LTN sentralt før du velger advokat

§
Kco
A D V O K A T E R

 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

 

Haakon VIIs gt. 2 ❘ PB 1371 Vika ❘ N-0114 OSLO
Tlf +47 22 42 42 42 ❘ Telefaks +47 22 42 42 44
Mail: advokat@ladv.no ❘ www.langsethadvokat.no

LANGSETH Advokatfirma DA har særlig 
kompetanse innen disse fag feltene og har 
allsidig erfaring med råd givning og prosedyre 
innen erstatnings- og forsikringsrett. Kontakt en 
av våre partnere for en uforpliktende samtale.

Arv og gaver
Generasjonsskifte
Testamenter
Ektepakter
Samboerjus
Overdragelse av familiehytter

•
•
•
•
•
•

LANGSETH Advokatfirma DA har solid kompetanse og bred erfaring med rådgivning 

og tvisteløsning innen disse fagfeltene og bistår  deg gjerne hva gjelder praktiske og 

juridiske spørsmål. Kontakt en av våre partnere for en uforpliktende samtale.

Se for øvrig vår webside www.langsethadvokat.no

Har DU spørsmål 
i forbindelse med

Botolf 
Botolfsen

Karoline 
Henriksen

Harald 
Ramm

Nina 
Reiersen

Else-Marie 
Merckoll

Haakong VII`gt 2, 7 etasje, PB 1371 - Vika 0114 Oslo Tlf 22424242 faks 22424244 E-Post advokat@ladv.no
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Else-Marie Marckoll Karoline Henriksen Nina Reiersen

Hva har DU krav på?
Har du vært utsatt for en ulykke, eller er 
påført tap eller skade på annen måte, vil 
du kunne ha krav på erstatning under flere 
forskjellige regelsett.

Som legmann kan det være vanskelig, for ikke 
å si umulig, å få full oversikt over dette.

• Yrkesskade
• Trafikkskade
• Pasientskade

• Legemiddelskade
• Profesjonsansvar
• Voldsoffererstatning

Torget 8, Pb 223,
3251 Larvik
Telefon 33 13 83 60
Telefax 33 13 83 68
www.advokatdrangeid.no

SVEIN DRANGEID
Mobil 952 75 305
post@advokatdrangeid.no

• Personskade
• Yrkesskade
• Pasientskade
• Trygd

Bred erfaring og
gode resultater

C. J. Hansens vei 3 A, 2007 Kjeller • Tlf. 64 84 00 20 • post@ohco.no

Vi har bred erfaring i å bistå skadelidte i erstatningssaker.
Våre 7 advokater fokuserer på rask oppfølging, 

høyt faglig nivå og gode resultater.

Kontakt: Owe Halvorsen, Thomas Wangen (H) eller Sandra Træland for

GrATis VurderinG
www.ohco.no

• trafikkskade 
• trygd

• yrkesskade 
• forsikring

• pasientskade
• prosedyre

Velkomen til Balestrand !
LTN-Sogn og Fjordane fylkeslag vil med dette invitere deg til foredrag/kurs 
fredag 17. og laurdag 18. september på Kviknes Hotel i Balestrand. Veit du 
om nokon som ikkje er medlem, så er desse og hjarteleg velkomne.

TEMA er fylgjande:
• LTN-rådgjevar for hodeskader Ann-Karin Grønvold vil m.a. snakke om kva ein hodeskade er, 
 korleis påvise ein hodeskade, rehabilitering etter skaden, kva skjer på det medisinske fagområdet i Noreg
 Ho kan ta imot deg for ein prat etter lunsj på laurdag viss du ynskjer det.

• Nestleiar i Landsstyret i LTN  Liv Solveig Einan vil snakke om det å vere pårørande og etterlatt. 
 Ho er ein av dei som held likemannskurs for lagene.

Vi håpar og trur at dette er aktuelle tema, og vi har vore heldige å få desse 
to dyktige damene til å ta turen til oss.

Når du melder deg på må du oppgje kva du vil delta på:
Lunsj, middag, overnatting, foredrag, evt. samtale med Ann – Karin Grønvold.

Påmelding til: 
Hanne Kristin Meek Ljotebø
6995 Kyrkjebø

Tlf. 577 11 149 (p) • 970 94 164 (mobil)
E – post: ltn-sognfjordane@ltn.no  eller:  hannekml@hotmail.com



DATA SUPPORT
SM DATA har inngått en utvidet samarbeidsavtale med 
Landsforeningen for Trafikkskadde og vil yte service og 
support til foreningens lokal- og fylkeslag. 

Selskapet har oppdragsgivere både i bedrifts- og 
privatmarkedet, og arbeider løsningsorientert og effektivt med 
små og store problemstillinger.

Vi bistår blant annet med:
• Installasjon av programvare og hardware
• Trådløst nettverk
• Virusangrep
• Spionprogrammer
• Rekonstruksjon av tapt data
• Backup av data
• Salg av IT-produkter

Vi ønsker å tilby service på et personlig plan og legger vekt på 
å ha nok tid til hver enkelt kunde.

Vi imøteser det kommende samarbeidet.

SM DATA, Fjordveien 10, 0139 Oslo Tlf.support 934 57 300 

B–BLAD
Returadresse:
LTN
Postboks 4258 Nydalen
0401 Oslo

personskade
trafikkskade
yrkesskade

pasientskade
forsikringsrett

bolig- og eiendomsrett
arbeidsrett

barnerett/-vern
arve- og familierett
alminnelig praksis

STO GOT

CPH OSL

www.nordialaw.com

ERSTATNING
NORDIA er et skandinavisk advokatfirma med kontorer i Oslo,  
Stockholm, Göteborg og København. Vi har mangeårig erfaring fra 
alle typer av personskader: Trafikkskader, yrkesskader, idrettskader, 
pasientskader, voldsoffererstatning, forsørgertap.

Vi bistår med skadesaker i Norge og på tvers av landegrensene og 
samarbeider med ledende advokatfirmaer over hele verden gjennom 
Organisasjonen for Europeiske erstatningsrettsadvokater (PEOPIL)

Vi har også erfaring fra større katastrofer som flyulykker, passasjer-
skip, offshoreskader m.v.

Kontaktpersoner: adv. Christian Venge Tollefsen og  
adv. Alf-Erik Vollen.

Advokatfirmaet Nordia DA  
Olav V`s gate 6  
Postboks 1807 Vika  
0123 Oslo  
Tlf 23 10 30 00


