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Etter noen måneders drift viser det seg at
mange velger å melde seg inn på nettet!

Gå inn på www.ltn.no og klikk 
på”Innmelding” på venstre side, 

der ligger alt som trengs for innmelding; 
priser, medlemsfordeler, brosjyren 
”sentrale spørsmål om erstatning” 

og advokatvalgskjema.

Innmeldingen gjøres direkte på nett,
og den som melder seg inn får en bekreftelse
og beskjed om at faktura sendes med post.

Hvis det er noen som heller ønsker 
innmeldingsskjema tilsendt i posten, 
er dette også mulig å krysse av for.

De som ikke bruker nettet kan 
ringe oss på telefon 22 35 71, 

så sender vi innmeldingspapirene
i posten som før!

Vi gjør oppmerksom på at ungdoms-
medlemskapskontingenten er nå på kr 200.-

Hilsen sekretariatet

Mange unge mennesker er rammet 
av tragedien den 22. juli. Vi vil derfor 
minne om at vi har brosjyren 
”Ungdom og sorg” som vi håper 
kan være til hjelp for noen. 

Ønsker dere å motta denne brosjyren 
så send oss en mail: sekretar@ltn.no

LTN har 

sorg-brosjyre

Meld deg inn 

via nettet
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Landsforeningen

Av Svein Ove Langeland

Norge har vært rammet av terror-
handlinger som vi alle er berørt av. 
Den 22.juli går inn i historien som 
den mørkeste dagen siden andre 
verdenskrig. Et ufattelig stort an-
tall ungdommer fra hele landet ble 
drept, og ansatte i regjeringskvar-
talet ble også brutalt rammet. Ung-
dommene som overlevde infernoet 
på Utøya vil alltid ha angrepet med 
seg i sin bagasje. Både etterlatte 
og overlevende vil trenge støtte og 
hjelp i lang tid fremover. Vi vet at 
støtte- og kriseapparatet fungerer i 
de aller fleste kommunene og at de 
berørte blir ivaretatt. Likevel er det 
den enkelte som må bære de gru-
somme opplevelsene og sorgen 
med seg i all fremtid. Vi vil preges.

De etterlatte og overlevende et-
ter 22. juli får stor oppmerksomhet 
og kommunene er satt i beredskap. 
Som organisasjon har LTN daglig 
henvendelser fra mennesker som 
føler seg alene om sin ulykke, sin 
smerte og sorg. Mange føler at hjel-
peapparatet er fraværende og man-
ge sliter med å få den erstatningen 
de har krav på. Dette er de ulykke-
ne som blir små notiser i avisene, 
men som rammer den enkelte med 
like stor kraft som ved større ka-
tastrofer. Som organisasjon skal vi 
ivareta disse. Som medmennesker 

og LTNere har vi en forpliktelse til å 
stille oss sammen med dem.

LTN er en partipolitisk uavhen-
gig organisasjon. Media forteller 
oss at det vil bli stor valgdeltakel-
se i år. Vi har ved tidligere kommu-
ne- og storingsvalg oppfordret våre 
medlemmer til å bruke stemmeret-
ten for å synliggjøre hva vi mener 
er viktig å sette på dagsorden. Vi 
oppfordrer våre medlemmer om å 
gjøre det samme ved høstens valg.

Den 10. og 11. september skal vi 
avvikle landsmøte, og mange vik-
tige saker skal både debatteres og 
avgjøres. Vi i landsstyret setter pris 
på både engasjement og debatt. Vi 
kan være uenig i sak, det viser at vi 
er en levende organisasjon og at 
også demokratiske spilleregler gjel-
der. Det skal være takhøyde i LTN. 
Mitt store ønske, ikke minst med 
tanke på alle dem som har mistet li-
vet fordi de stod opp for verdier de 
trodde på, er at vi møter forberedt 
og at innholdet i det vi legger frem 
er godt gjennomtenkt. Et bren-
nende engasjement og uenighet i 
sak må aldri komme i veien for det 
medmenneskelige.

Hilsen 
Svein Ove Langeland
Landsleder

Den tunge tiden etterpå
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Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås

- Det skulle bare mangle, her må 
vi som LTNere hjelpe til! sa Stefan 
Sareussen  fra LTN da han tilfeldig-
vis fikk kontakt med Hege Løkken 
og hennes barn under ferieturen i 
midten av juli. Hege var fortvilet. 
Hun og familien hadde leid en lei-
lighet i et leilighetskompleks som 
slett ikke var tilpasset bevegelses-
hemmede. Fortvilelsen var stor 
over at Hege måtte ha hjelp til å 
bære datteren sanne opp og ned 
trapper, samt at selve leiligheten 
ikke var tilpasset rullestol.

- Vi ble forsikret om at rullestol 
ikke var noen hindring og hadde 
sett frem til en fin ferie sammen. Så 
ble det hele bare trist. Vi gråt rett 
og slett, forteller Hege. 

Sanne ble syk
Den 14. januar i 2010 ble Sanne 

rammet av en betennelse i hjer-
nen. Det var et sjokk at den topp-
trente idrettsjenta i løpet av timer 
mistet førligheten i kroppen. Tilfel-
let er dessuten sjeldent og lokalsy-
kehuset har ikke kunnet gi noen be-
handling. Spørsmålene er mange.
- Vi har fått beskjed om bare å 
vente og se, og det har vært vel-

dig frustrerende. Sanne blir sendt 
videre til Oslo den 12. september. 
Det føles som en lettelse. Vi ønsker 
naturligvis den beste ekspertise for 
Sanne, sier Hege Løkken.

Ble en glede
Familien har hatt mye å bære si-
den Sanne ble syk, og derfor så de 

- Fantastisk at LTN stilte opp for oss
Hege Løkken med barna 
Sanne og Gard fra 
Lillehammer fikk en flott 
sommerferie i Bulgaria 
takket være LTN. Familien 
hadde leid seg leilighet i 
leilighetskomplekset som 
ligger ved siden av Pano-
rama Dreams hvor LTN 
eier leiligheter. Sanne er 
avhengig av rullestol og 
tilgjengeligheten var ikke 
som beskrevet av privat-
personen som leide ut. 
Ferien stod i fare for å bli 
en stor nedtur for familien, 
men LTN visste råd... 

På Panorama Dreams kom Sanne seg rundt på egenhånd. Det var en 
lettelse.

"Klart vi måtte 
hjelpe"
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fram til et Bulgaria-eventyr med 
sol og avslappende fine dager. Slik 
ble ikke de første feriedagene.

- Det var bare helt utrolig at 
vi kom i kontakt med LTNere her 
nede og at de med en gang satte 
i gang et apparat for å hjelpe oss, 
sier en svært glad mamma fra  
Lillehammer.

Stefan tok kontakt med LTN sen-
tralt og forklarte situasjonen. Han 
var snart på tur hjem med familien, 
og forlot dermed en rullestoltilpas-
set leilighet som ikke skulle leies ut 
uka etter. Dermed ga LTN grønt lys:
- Hege og barna kan leie den!

Flott uteområde
En solbrun Sanne smiler og treffer 
andre ungdommer på Panorama 
Dreams. Hun ”triller seg” en tur 
og kjøper solkrem selv. Bassenget 
benytter hun jevnlig. Hun har fått 
seng som kan heves og senkes, og 
det er personløfter i leiligheten. In-
gen dørstokker hindrer henne i å 
bevege seg rundt i leiligheten. Li-
vet er så godt som det kan være 
akkurat nå.

- Det er så godt at uteområdet 
er tilpasset bevegelseshemmede. 
Jeg ønsker jo å klare med selv, ikke 
være avhengig av at mamma skal 
følge meg over alt, sier en glad 
Sanne som er elev ved Åretta ung-
domsskole på Lillehammer.

Den tidligere sprinteren og sko-
leflinke jenta har målet klart:

- Jeg blir stadig bedre og har 
fått igjen mer førlighet. I dag kla-
rer jeg meg ikke uten rullestol, men 
jeg skal opp på beina igjen. Det skal 
jeg, helt sikkert, sier hun bestemt.

- Vi kan trygt si at LTN reddet 
ferien vår, sier mamma Hege 
Løkken.

"Fikk en flott 
ferie til slutt"

Mange stiftet nye bekjentskaper under sommerferien.

- Det har vært noen flotte uker her i Bulgaria, og vi skal tilbake hit 
igjen, sier samboerparet Gunn-Hilde Frystad Pedersen sammen med 
Stefan Sareussen.
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Landsforeningen

Av sekretariatet i LTN

Prisene i Bulgaria er lave.
2 av leilighetene er spesielt tilpas-
set rullestolbrukere (D6 og D7).

Hva koster leilighetene å leie?
Leilighetene er godt tilrettelagt for 
bevegelseshemmede. Dersom man 
har et stort assistansebehov så pas-
ser de største leilighetene best.

Prisen pr. uke pr. leilighet varie-
rer fra kr 500 til kr 1500, avhengig 
av størrelsen

Det er heis der. Alle leilighetene 
har bad, de 2 største leilighetene 
(B6 og D7 har 2 bad).

Når er det fint å være der?
Sesongen starter 1. juni og varer 
ut september. Temperaturen svin-
ger fra 31 grader i sommerhalvåret 
til rundt 5 grader vinterstid.

Transport
•  Fly
De reisende bestiller flybilletter 
selv. Alle turoperatørene + Nor-
wegian flyr til Burgas i sesongen. 
Flytiden fra Oslo til Burgas er ca. 
3,5 time. Fra Burgas til Panorama 
Dreams tar det ca. en halv time 
med taxi.

Eller man kan fly til Varna. Flyti-
den er den samme som til Burgas, 
men det tar ca. halvannen time 
med taxi fra Varna til Panorama 
Dreams.

•  Taxi 
Det er taxier rett utenfor inngan-

gen til flyplassen i Burgas. Be tax-
ien kjøre til Panorama Dreams; St. 
Vlas (Sveti Vlas).

Turen koster ca. 70 leva fra Bur-
gas, og ca. 140 leva fra Varna.

Pass på alltid å forhåndsavtale 
pris før dere setter dere inn i taxien! 
Fastpris er viktig, ellers så risikerer 
man å bli lurt!

Prisen varierer litt avhengig 
hvor god man er til å prute. Men 
dra den ikke for langt.

NB! Det finnes ingen drosjer 
som har plass til store elektriske 
rullestoler. For vanlige rullestoler 
går det greit.

LTN er behjelpelig med å for-
håndsbestille drosje fra flyplassen 
hvis ønskelig. Dette fylles ut på et 
skjema ved bestilling av leiligheta.
Taxi fra Panorama Dreams til:
• Sunny Beach koster 30 - 40 leva
• Nessebar koster ca. 40 leva
• Sveti Vlas ca. 10 leva
• Leiebil.
 Kjør forsiktig! Mye trafikk!
• Buss.

Det er buss-stopp like ovenfor 
Panorama Dreams. Her går det 
buss til Sunny Beach og Nesse-
bar. Stoppestedene står på engelsk 
og bulgarsk nede på høyre siden i 
frontruta. Spør eventuelt sjåføren .

Hva er leilighetene utstyrt med?
Alle leilighetene har kokemulig-
heter og godt med kjøkkenutstyr, 
sengetøy og håndklær. NB! Hånd-
klærne kan ikke bringes ut av lei-

ligheten, så håndklær for bruk på 
stranda og ved bassenget må gjes-
tene medbringe selv. Enkel ren-
gjøring og skifte av håndklær/
sengetøy annenhver dag.

Alle leilighetene er utstyrt med 
airconditon.

Safe kan leies i resepsjonen for 
6 leva pr. døgn.

Hva mer finnes i 
leilighetskomplekset?
I tillegg til lege og sykepleier er 
det butikk, trimrom, frisørsalong 
og fysioterapi i 1. etasje.

På området er det en restaurant 
som serverer alt fra frokost til mid-
dag. I tillegg finnes en egen bar.

Det er et treningssenter hvor 
man kan trene styrke. Muligheter 
for massasje. Senteret leier ut syk-
ler til de som vil ut på egenhånd. 
Tennisbane for utleie og med 
mulighet til å leie tennisinstruktør.

Like ved anlegget er det både 
butikker og restauranter.

Helse og forsikringer
Husk å tegne reiseforsikring før du 
reiser!

Husk også å ha med deg eu-
ropeisk helsetrygdkort. Dette får 
du ved henvendelse til Helfo        
(Helseøkonomiforvaltningen). Kor-
tet bestilles ved å gå inn på inter-
nett :www. helse.no, 
eller ring (0047)33 51 22 80.

Bulgaria er medlem i EU.

Alle LTNs medlemmer får leie 
supre ferie-leiligheter i Bulgaria
LTN eier 6 leiligheter i feriekomplekset Panorama Dreams, nærmere bestemt i 
St. Vlas (Sveti Vlas) som ligger ca. 3 kilometer fra områdets største badeby Sunny 
Beach! LTN tilbyr sine medlemmer muligheter til en rimelig ferie i et godt klima og 
med mye vakker natur! Bulgaria er kjent for en vakker kystlinje, flotte skoger og fjell. 
Og med muligheter til mange forskjellige opplevelser. Sunny Beach er et deilig sted 
å være også for de som ikke ønsker å reise rundt.
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Vann fra krana frarådes å drikke. 
Kjøp drikkevann i butikken.

Hvis dere får behov for lege-
hjelp i Bulgaria, så kontakt eget for-
sikringsselskap hjemme før dere 
drar til legen.

For rullestolbrukere
Det er ca. 1 km fra leilighetene til 
strandpromenaden. Med ledsager 
er dette en fin tur, eller ta drosje . 
På promenaden er det lagt ut lem-
mer og det går greit å forflytte seg 
med rullestol. 

Noen steder er det mulig for rul-
lestolbrukere å bade; spør på hotel-
let !

Steder som er verdt å se
Sunny Beach er den største bade-
byen i området og ligger ca. 3 km 
fra Panorama Dreams.

I Sunny Beach finner du masse 
butikker og boder som selger klær, 
sko, solbriller og alt annet en kan 
tenke seg og drømme om. Stedet 
har et stort antall restauranter og 
puber. Liker en shopping og mye 
folk så er dette det rette stedet å 
være. Det viktigste vil for mange li-
kevel være stranden, som er lang. 
Er man sosial kan det være en idè 
å legge seg mot midten der det 
er flest solsenger, og hvor det er 
trangest. Liker man å ha litt privat-
liv kan det være lurt å legge seg ut 
mot endene av stranden. 

For å få seg en plass i solen midt 
på stranden må man være tidlig 
ute, mens en kan vente til litt len-
ger ut på dagen på endene.

Taxi fra Panorama Dreams til 
Sunny Beach koster 30 – 40 leva. 
Det går også buss.

Sveti Vlas er den nærmeste byen til 
Panorama Dreams. Den ligger ca. 
1 000 meter fra leilighetskomplek-
set. Turistene er levebrødet også 
i denne byen, men stemningen er 
roligere enn på Sunny Beach. Her 
kan en handle, spise og sole seg 
på stranden som ligger nedenfor 
byen. Stranden her er et godt alter-
nativ til Sunny Beach. Trenger dere 
å fylle opp kjøleskapet med daglig-
varer finnes det også en bra dag-
ligvarebutikk her.

Nessebar er en kulturhistorisk idyll 
med kronglete smug. Nessebar er 
med på UNESCOs verdensarvliste. 

Den er derfor ikke så veldig frem-
kommelig for rullestolbrukere. Øn-
sker du å ta et bad finnes det små 
viker i nærheten eller du kan reise 
en halv mil lenger nord til Sunny 
Beach.

Som resten av området er det 
mange salgsboder som innbyr til 
shopping. Restaurantene er abso-
lutt å anbefale der en sitter med 
panoramautsikt ut over Svarteha-
vet. Mest av alt å oppleve her er de 
trange smugene og særpregede 
husene som folk kommer for å se. 
Anbefaler å komme sjøveien med 
en av båtene som går jevnlig fra 
Sunny Beach. En kan også ta taxi 
eller kjøre buss.

Badeland
Det er to badeland i området: ett i 
Nessebar og ett på Sunny Beach. 
Her kan det være fint å sysselset-
te barna i vannsklier og bassenger. 
Transport til og fra er gratis hvis 
man betaler inngangsbilletten til 
badeland på minibussen.

For den reiselystne
Bulgaria grenser til Tyrkia, og for 
den som har tid og liker å oppleve 
noe nytt er det mulig å komme seg 
til Istanbul. Flere reiseoperatører 
på Sunny Beach og Sveti Vlas ar-
rangerer turer til Istanbul.

Her kan en velge mellom å kjøre 
buss eller å ta bil. Turene varer fra 
en til to dager.

Det er også utallige muligheter 
for andre typer opplevelser; seiltu-
rer, fjellsafari osv.

Restauranter
Mat er billig i Bulgaria, og antallet 
restauranter er enormt. 

På Sunny Beach er utvalget 
stort, men kvaliteten er varierende. 
Det kan være lurt å få noen tips fra 
hotellet eller folk som kjenner ste-
det.

Nessebar har også mange spi-
sesteder. Gå en tur rundt i byen og 
se litt før dere bestemmer dere.

Uansett så vil vi anbefale å be-
nytte muligheten til å spise på en 
av restaurantene som har utsikt 
over Svartehavet.

Sveti Vlas er en liten by som 
ligger i gå-avstand fra Panorama 
Dreams. Byen er roligere enn på 
Sunny Beach, og har flere bra re-
stauranter. Vi anbefaler også en 

tur ned til marinaen for fritidsbåter. 
Her er det flere fine restauranter 
med god mat. Prisene er litt høyere 
enn de andre stedene, men ikke av-
skrekkende.

Leilighetene er en del av ferie-
komplekset Panorama Dreams. 
De ligger ca. 3 kilometer fra Sunny 
Beach

LTN har seks leiligheter til utleie 
for medlemmer: En studioleilighet, 
tre toromsleiligheter og to treroms-
leiligheter. En av toromsleilighe-
tene og en av treromsleilighetene 
er spesielt tilpasset rullestolbruke-
re. Det er enkel adkomst til anleg-
get og de to bassengene, samt alle 
våre leiligheter. 

På anlegget er det en restaurant 
som serverer alt fra frokost til mid-
dag. I tillegg finnes det en egen bar. 

Det er mulig å få tak i de mest 
nødvendige matvarer og dagligva-
rer fra anleggets egen dagligvare-
butikk. 

Anlegget har eget helsestudio 
der en kan trene styrke. Det er også 
mulig å få massasje.

Senteret leier ut sykler for de 
som ønsker å komme seg rundt på 
egen hånd. 

I tillegg er det fotballbane og 
tennisbane til utleie. Her er det 
også mulig å få tennistimer med 
trener. 

Bestilling av leiligheter kan 
gjøres ved henvendelse til LTN 
sekretariatet på e-post; 
sekretar@ltn.no

Noen av leilighetene er spesielt 
tilrettelagt for rullestolbrukere, og 
har også pasientløfter.
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Fra retten

Av Per Oretorp, 
seniorrådgiver LTN

Skadelidte utviklet akuttsympto-
mer og oppsøkte lege samme dag 
som ulykken skjedde. Trygdekon-
toret godkjente skaden som en yr-
kesskade og beskrev denne som 
”slag mot hodet med påfølgende 
smerter i nakken”. 

Et og et halvt år etter ulykken 
trakk trafikkforsikreren – her Gjen-
sidige – i tvil om det var årsaks-
sammenheng mellom biluhellet 
og skadefølgene. Derfor ble det 
engasjert fagkyndige, som ingeni-
ørfirmaet Rekon. De utredet hen-
delsesforløpet, herunder de kref-
tene som var involvert i ulykken. 
Gjensidige ønsket også å utrede 
skadelidtes medisinske plager. 
Selskapet engasjerte professor dr. 
med. Tryggve Lundar. Han konklu-
derte i sin spesialisterklæring med 
at det ikke forelå sannsynlighetso-
vervekt for at det var årsakssam-
menheng mellom uhellet og ska-
delidtes medisinske plager. Mot 
den bakgrunn avslo forsikrings-
selskapet erstatningskravet.

Utredet på nytt
Også NAV fant det nødvendig å 

innhente en spesialisterklæring. 
Den skadelidte kvinnen ble utredet 
på nytt, hos spesialist i nevrologi 
dr. med. Johan Petter Hesselberg. 
Han konkluderte med at det var 
sannsynlighetsovervekt for årsaks-
sammenheng mellom trafikkuhel-
let og skadefølgene, og at kvinnen 
hadde en ulykkesutløst varig me-
disinsk invaliditet (ofte forkortet: 
vmi) på 10 prosent. NAV fastsatte 
yrkesmessig uføregrad til 55 pro-
sent (= noe annet enn medisinsk 
invaliditet). 

Ble ikke akseptert
Forsikringsklagenemnda (i dag Fi-
nansklagenemnda) ga skadelidte 
medhold i at det 
var årsakssam-
menheng mel-
lom bilulykken 
og skadefølgene. 
Dette ble ikke ak-
septert av Gjen-
sidige, og saken 
ble brakt inn for 
domstolene. Oslo tingrett avsa 
dom i juli 2010. Skadelidte vant 
frem med sitt krav.  Selskapet an-
ket dommen til Borgarting lag-
mannsrett. Saken ble etter hvert 
overført til Frostating lagmanns-
rett, som avsa dom i april med et 
annet resultat en tingretten.

Nakkesleng-mekanisme
Til tross for at skadelidte ikke had-

de vært utsatt for en nakkesleng-
mekanisme («whiplash»), hevdet 
trafikkforsikreren at det var natur-
lig å ta utgangspunkt i ”de fire vil-
kårene”. Det vil si de fire kriteri-
ene som er oppstilt i blant annet 
Lie-dommen i Rt. 1998 side 1565. 

Selskapet viste også til Rekons be-
regninger som tilsa at hodet til ska-
delidte ikke kunne ha truffet baga-
sjehyllen med stor kraft og hevdet 
at innvendninger fra sakkyndig vit-
ne Arvid Aakre, trafikkforskere ved 
NTNU, ikke var egnet til å reise tvil 
om Rekons beregninger. Det frem-
går for øvrig av dommen at Rekon 
ikke hadde undersøkt minibussen. 
Videre viste man til Lundars forkla-
ring (som ikke tok utgangspunkt 
i nakkeslengmekanisme, men i 
sammenstøt mellom hode og ba-
gasjehylle) at det var snakk om et 
såkalt «lavenergitraume» uten til-
strekkelig skadevoldende evne, at 
akuttsymptomer uansett var ”be-

skjedne” og bro-
s y m p t o m e n e 
”ikke signifikan-
te nok”. Selv om 
saksforholdet her 
synes å skille seg 
vesentlig fra fak-
tum i Ask-saken 
i Rt. 2010 side 

1547, refererer selskapet implisitt 
til denne dommen da de anfør at 
skaden uansett må ”anses som en 
inadekvat følge av en udramatisk 
trafikkhendelse”.

Lagmannsrettens vurdering
Lagmannsretten innleder sin vur-
dering med å vise til Ask-dommen. 
Etter min oppfatning legges det 
dermed et feilaktig utgangspunkt 
til grunn for den videre vurderin-
gen – fordi det da feilaktig likestil-
ler hodeskader med alminnelige 
nakkeplager påført ved en nakke-
slengmekanisme (=tilfellet i Ask-
saken). Etter LTNs syn savnes her 
en større vektlegging av de prinsip-

I kjølvannet av Ask
Frostating lagmannsrett avsa 7. april (LF-2010-156465) en sak der en passasjer i en 
taxi/minibuss ble utsatt for et hodetraume. Dette skjedde da skadelidte slo hodet mot 
overhengende bagasjehylle i forbindelse med at minibussen kjørte over fartsdemper.

"Feilaktige tolkninger 
av Ask-dommen fri-
finner selskapene fra 
erstatningsansvar"
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Fra retten

Av Ingeborg Dahl-Hilstad
Assisterende generalsekretær i LTN

pene som Nakkeprolaps-dommen 
i Rt. 2007 side 1370 fremhever, der 
Høyesterett påpeker at årsakskrite-
riene fra nakkeslengdommen ikke 
uten videre kan overføres til andre 
skadetyper. Den «lojale» oppføl-
gingen lagmannsretten ellers har 
til høyesterettspraksis ses det ikke 
like mye til her. Til tross for at ska-
den i minibuss-saken besto i et ho-
detraume, tar lagmannsretten ut-
gangspunkt i de fire vilkårene (som 
primært ikke er utviklet ut fra den-
ne skadetypen).  Med bakgrunn i 
sivilingeniør Aakres sakkyndigutta-
lelse – vurdert i lys av opplysninger 
om symptomutvikling – konklude-
rer Lagmannsretten under tvil med 
at ulykken hadde skadevoldende 
evne. Også kravet om akuttsymp-
tomer ble ansett som oppfylt. Når 
det gjelder brosymptomene, følger 
lagmannsretten selskapets og pro-
fessor Lundars syn – at det ”bare 
foreligger svake brosymptomer". 
Også her blir det vist til Ask-dom-
men og den ”biopsykososiale for-

klaringsmodellen”. Gjensidige blir 
frifunnet.

Feilaktige tolkninger
Etter min – og LTNs – oppfatning 
føyer minibuss-dommen seg inn i 
en rekke avgjørelser som – på bak-
grunn av feilaktige tolkninger av 
Ask-dommen, frifinner selskapene 
fra erstatningsansvar. 

Minibuss-dommen er illustre-
rende for et viktig poeng: LTN og 
skadelidtsiden står overfor en vik-
tig oppgave i å vise ovenfor dom-
stolene, spesialister og øvrig aktø-
rer innenfor erstatningsretten at 
forsikringsselskapenes innfortolk-
ninger i Ask-dommen er unyan-
sert. Det har vært diskutert hvor-
vidt det medisinske grunnlaget 
som ble forelagt Høyesterett var 
representativt og i samsvar med 
«allment akseptert medisinsk vi-
ten», og dermed hvilke slutninger 
som kan trekkes av dommen. Når 
Ask-dommen i tillegg anvendes 
slik at de nyansene som dommen 

faktisk gir uttrykk for viskes ut un-
der veis i underrettsbehandlinger, 
står man etter LTNs oppfatning 
overfor et rettssikkerhetsproblem 
på erstatningsrettens område. 

Avsluttende refleksjon
Det kan synes som skadevoldersi-
den for tiden bruker sine mest er-
farne advokater for å prøve å få 
Ask-dommen å nå så langt inn 
som mulig på andre saksforhold. 
I LTN har vi det siste halvåret hørt 
og sett mange eksempler på at 
dommen tolkes «skjevt» av aktø-
rer på alle sider av erstatnings-
retten; skadevolder, skadelidtad-
vokter, utredende spesialister og 
domstoler. LTN vil fortsette sitt 
arbeide for at alle skadde skal sik-
res spesialisert juridisk bistand på 
høyde med de spesialister som 
behandler disse saker for selska-
pene, og at alle høyesterettsavgjø-
relser på personskadeerstatnings-
retten formidles og anvendes på 
en nyansert måte. 

Familien er lettet etter at Oslo ting-
rett nå har plassert ansvaret for 
ulykken på gårdeieren, og man har 
fått fastslått hvor isblokken faktisk 
kom fra. Dommen sier klart fra at 
det også ligger erstatningsansvar 
hos Gjensidige som har ansvarsfor-
sikringen. 

I dommen heter det at gårdeier 
og ansvarlig for vedlikehold idøm-
mes henholdsvis 75 og 60 dagers 
fengsel for grov uaktsom legems-
beskadigelse, samt å betale Robin 
en oppreisning på 500 000 kroner. 

LTN er fornøyd med at dommen 
plasserer et klart ansvar for ulykken 
hos gårdeier, og er spesielt glad for 
at man i dommen argumenterer for 
den strenge straffen med allmenn-
preventive hensyn. Man skal ta det 
ansvaret man er pålagt som grunn-
eier. Vi håper at dette fører til en litt 
tryggere vinter for alle, og at ikke 
andre skal komme i samme situa-
sjon. Men om de skulle gjøre det 
håper vi at de slipper å gå opp den 
lange veien som familien har vært 
tvunget til å gå. 

Gårdeier må ta
ansvar

Robin Vedvik Helmersen ble den 16. mars 2010 truffet 
av massiv isblokk som falt ned fra et tak. Han ble hardt 
skadet etter ulykken. Nå er gårdeieren dømt til fengsel, 
selskapet er ilagt bot og Robin får 500 000 i oppreisning.
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Dersom du tar høyere utdanning, 
det vil si mer enn videregående 
skole, så kan du få lån fra Låne-
kassen for å fi nansiere studiene 
dine. De har hjemmesidene www.
lanekassen.no, der du fi nner infor-
masjon om søknadsprosessen og 
stønader.

Nytt fra høstsemesteret 2011 
er at studenter som ikke kan jobbe 
ved siden av studiet kan få støtte 
for 12 måneder i stedet for 10 som 
er vanlig. Dette fordi man ikke kan 
ha vanlig sommerjobb. For å få 

støtte må du sende inn dokumen-
tasjon fra lege eller spesialist på at 
du ikke kan jobbe, og ikke ha inn-
tekt (ytelser fra NAV) eller formue 
over en viss sum.

Dersom man kan dokumente-
re at man ikke kan jobbe ved si-
den av studiene og på sommeren 
kan man også få kr 3 200 ekstra 
i måneden. Dette blir også be-
hovsprøvd i forhold til inntekt og 
formue. 

Hvis lærestedet eller læresitu-
asjonen er slik at du blir mer enn 
60 studiepoeng forsinket på grunn 
av funksjonshemmingen din, kan 
du få dekket forsinkelsen av Låne-
kassen. Da blir grunnstøtten om-
gjort til stipend. Stipendet er ikke 
behovsprøvd, men du kan ikke 
motta trygdeytelser som skal dek-
ke livsopphold samtidig. For å få 
denne stønaden må du sende inn 
dokumentasjon fra lærestedet på 
at det ikke var tilpasset, samt fra 
NAV for å vise at du ikke mottok 
stønader.

Støtte fra Lånekassen

Av Ingeborg Dahl-Hilstad
Assisterende generalsekretær i LTN
 

Chill

"5 kjappe"

Navn: Bjørn Wold
Yrke: Distriktsleder i Utryknings-
politiet i Sør-Trøndelag

1: Hva vet du om LTN?
LTN kjenner jeg best gjennom lo-
kallaget her i Sør-Trøndelag. De 
gjør mye bra for trafi kkskadde. 
Hvert år holder de en minneguds-
tjeneste for drepte i trafi kken. Jeg 
vet også at det fi ns lokallag over 
hele landet og at LTN jobber aktivt 
med skaddes rettigheter.

2: Hvordan nå fram til ungdom 
med holdningsskapende arbeid?
Vi må misjonere i hvert vårt fagfelt 
og det er ALDRI lov til å gi opp! Vi 
må stå på for å fremme budskapet 
vårt.

3: Hvilke utfordringer møter du i 
kontakt med ungdom?
Det er å få de til å forstå farene. 
Ungdom har ofte en evne til å tro 
at de er udødelig, det skjer bare 
alle andre, ikke meg. 

4. Hva mener du er viktig for ung-
dom du møter i ditt yrke?
De må ta ansvar for egne valg og 
handlinger, tenke bevisst på kon-
sekvenser og få økt forståelse for 
fare/risiko ved det de gjør.

5. Hva er din største drøm?
Det er å ha 0 skadde og 0 drepte i 
trafi kken. Jeg har sett altfor man-
ge unge gutter bli hardt skadet el-
ler drept i ulykker.  

Også mennesker som trenger ekstra tilrettelegging 
skal få støtte fra Lånekassen. Dersom du ikke kan 
jobbe ved siden av studier eller er forsinket på grunn 

av at lærestedet ikke er til-
rettelagt, har Lånekassen 
egne ordninger. 

Søknadsfrist: 15. november 
For mer informasjon om ordningene, 
se http://www.lanekassen.no/nedsattfunksjonsevne

LTN ungdom arrangerer forenklet likemannskurs på 
Rica Hell hotell (Værnes, Trondheim lufthavn) 28.-
30.oktober. Vår foredragsholder Liv Solveig Einan 
har holdt dette kurset for mange lokallag rundt om 
i Norge sammen med to andre damer. Det har vært 
gode tilbakemeldinger, både på selve kurset og på 
foredragsholderne, så vi gleder oss!

Likemannskurs og -arbeid er for folk som kan 
tenke seg å bruke sin egen erfaring som skadd el-
ler pårørende til å hjelpe andre å komme seg videre 
etter en ulykke. Det er et veldig givende arbeid hvor 
man møter mange ulike mennesker og historier.
Påmelding innen 1. oktober til ltn-ungdom@ltn.no 
Vi ser frem til å møtes!

Likemannskurs for ungdom!
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Av Gunn-Elisabeth Almås

Det er en dreven organisasjons-
mann som stiller til gjenvalg. Lan-
geland var i arbeid som yrkessjåfør 
da en ulykke satte stopper for hans 
daglige virke. I 1995 ble han med-
lem i LTN. Han har mange perioder 
i landsstyret bak seg og takket ja 
til å ta på seg ledertrøya da Hen-
ning Bjurstrøm gikk av ved forrige 
landsmøte.

- Opp gjennom årene har jeg sit-
tet i de fleste utvalgene og det var 
en nyttig erfaring å ha med seg da 
jeg ved siste landsmøtet takket ja til 
ledervervet. Jeg ser med glede på 
perioden vi legger bak oss. Vi har 
hatt en fin tone innad i styret og 
som team føler jeg vi har fungert 
godt, sier Langeland.

Mange verv
Svein Ove ofrer mye av fritiden for 
saker han brenner for. Blant annet 
sitter han i det kommunale rådet for 
funksjonshemmede i Haugesund. 
Han er også medlem av det loka-
le trafikksikkerhetsutvalget og er 
nestleder i samarbeidsutvalget for 
funksjonshemmede i Haugesund. 
Foruten å lede LTN er han leder av 
økonomiutvalget og han leder også 
sosialpolitisk utvalg.

- Økonomien er en utfordring 
for alle frivillige organisasjoner og 
LTN er ikke noe unntak.  En riktig 
disponering av våre midler er av-
gjørende. Vi må tenke langsiktig 
hvis vi skal være til nytte for nye 

medlemmer. Bærekraft er et stikk-
ord, sier Langeland på spørsmål 
om hva ha ser som en av de største 
utfordringene for LTN.
 
Politisk kraft
Det er snart kommunevalg, og Lan-
geland mener det er viktig at LTNs 
lokale lag øver politisk press i saker 
de brenner for.

- Jeg vil oppfordre lagene om 
å være på offensiven. Det er viktig 
å bruke media og å si fra i lokalpo-
litiske saker der vi kan påvirke. Når 
det gjelder de sentrale politiske sa-
kene så er jeg svært opptatt av Bru-
kerstyrt Personlig Assistanse (BPA) 
som jeg mener må være en opplagt 
rett for alle med et hjelpebehov. Det 
handler om at funksjonshemmede 
får styre sitt eget liv. Dette er viktig 
med hensyn til å komme ut i arbeid – 
og ikke minst at mennesker får delta 
i det sosiale liv. Vi vet at mange funk-
sjonshemmede er ensomme, og 
spesielt trist er dette for de unge. Det 
er mange av våre medlemmer som 
dette angår, slår Langeland fast.

Rogalendingen er opptatt av 
LTNs omdømme og at organisasjo-
nen nå har blitt en betydelig aktør 
når det gjelder å ytre seg. LTN har 
kraft, mener han:

- LTN har stått for lovendringer 
og vi har vært en viktig aktør i kam-
pen for at skadde skal få den erstat-
ningen de har krav på etter en ulyk-
ke. Her har vi sett en god utvikling.

Bedre behandlingstilbud
Langeland mener veien til et bedre 
liv etter en ulykke handler om en 
god rehabilitering. Han er ikke im-
ponert over rikets tilstand.

- Det er mange som ikke får det 
tilbudet de burde få, eller har krav 
på.  Rehabilitering er blant gjen-
gangerne når vi sender våre inn-
spill til statsbudsjettet. Rehabilite-
ringstilbudet må få et kraftig løft, 
sier han bestemt og fortsetter: 

- LTN hadde fra starten på 
80-tallet, og i mange år fremover, 
erstatning som sin hovedsak. Dette 
er naturligvis et viktig område for 
oss, men vi har blitt en organisa-
sjon som også ser på forebygging 
som et satsningsområde. Vi ønsker 
ikke at andre skal komme i samme 
situasjon som oss selv. Det er gle-
delig at LTN har med ungdommer 
som bruker seg selv og sine erfa-
ringer i det forebyggende arbeidet. 
Det er de som skal føre LTNs arbeid 
videre, sier han.

Han har familien i ryggen når 
han nå sier seg villig til å ta en ny 
periode som leder. Kona Gunn 
Margareth arbeider i Nordsjøen 
med to uker ute og fire uker hjem-
me i Steinhaugbakkane i Vormedal. 
Barna begynner også å bli store.

- Jada, alt er klarert med fami-
lien når jeg nå stiller meg til dispo-
sisjon, smiler han lunt som bare ro-
galendinger gjør.

Landsleder Langeland tar gjenvalg

Hvis medlemmene ønsker 
at Svein Ove Langeland 
skal fortsette som LTN-
leder etter landsmøtet den 
10.-11. september, så stiller 
han seg til disposisjon. 
- Familien har gitt grønt 
lys for at jeg kan ta 
gjenvalg, sier den blide 
rogalendingen.

- LTN har blitt en viktig aktør på mange områder, og jeg trives som 
leder av foreningen, fastslår Svein Ove Langeland.
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Martin Berg
(46)

LTN-Ålesund og omegn lokallag

Martin Berg er av valgkomiteen 
foreslått som nytt medlem i lands-
styret. Det er seks år siden Martin 
meldte seg inn i LTN, og han har 
vært aktiv i lokallaget i en årrekke. I 
dag har han nestledervervet i LTN-
Ålesund og omegn lokallag og Mar-
tin betegnes som en engasjert og 
positiv person.

- Jeg synes det er viktig at vi 
som lokallag har aktiviteter som 
fenger flest mulig. Jeg er spesielt 
opptatt av rehabilitering. Det å gå 
en tur sammen, lage mat sammen, 
binde blomster, eller bare den gode 
samtalen kan være helsefremmen-
de. Det er ikke bare kurs med fag-
lig tyngde vi skal tilby. Bare det å 
komme ut av isolasjon er viktig. 
Gjennom LTN har vi mulighet til å 
hjelpe andre. Vi har selv vært gjen-
nom en vanskelig prosess, og det 
er fint å kunne bruke egne erfarin-
ger i møte med andre skadde, sier 
Martin Berg.

Martin Berg fikk en hodeskade 
for syv år siden, men fungerer i dag 
godt. Han jobber i familiebedriften 
og har et helt greit hverdagsliv.

- I dag kjører jeg bil, står på ski 
og nyter livet ved fjord og fjell, ja alt 
fungerer fint. Jeg har kjent på krop-
pen hvor viktig rehabilitering er, og 
det er kanskje derfor jeg brenner for 
den saken, forklarer han.

Hvis Martin Berg skulle bli valgt 
inn i landsstyret, så representerer 
han et stort område.

- Ja, jeg ser det som at både 
Sogn-og Fjordane, Kristiansund, 
Søre Sunnmøre og mitt eget distrikt 
i tilfelle vil få en representant. Disse 
lagene samarbeider godt og vi hå-
per derfor på at det blir valgt inn en 
representant fra vår del av landet 
også, avslutter han.

Hilde Valberg
(39)

LTN-Stjør- og Verdal lokallag

Hilde har vært tre perioder i lands-
styret og er nå kandidat til å ta over 
som nestleder i LTN. Trønderkvin-
nen har hatt en rekke tillitsverv i 
foreningen siden hun ble medlem 
i 1993. Hun var leder for lokallaget 
i 10 år, men trådte til side da hun 
ble valgt inn i landsstyret. Hun sit-
ter imidlertid som nestleder i lokal-
laget.  Hilde har også vært en pådri-
ver i ungdomsarbeidet i LTN og har 
også sittet i utvalget for markeds- 
og media. Etter at dette utvalget ble 
slått sammen med økonomi, ble 
hun med der. 

- Jeg er også med i likemanns-
utvalget og har vært med på å ut-
arbeide LTNs likemannskurs. Når 
det gjelder likemannsarbeidet er 
jeg leder for pårørende-utvalget og 
mener dette arbeidet er svært vik-
tig. Jeg trives med å holde kurs, og 
vil gjerne fortsette med det, fortel-
ler Hilde.

Hilde er også leder for det nye 
barneutvalget som blant annet står 
for sommerleir for LTN-barn.

- Jeg mener det er spesielt vik-
tig å trekke fram barn som pårøren-
de. Jeg brenner for denne gruppen 
barn. Disse barna fortjener å være 
synlige, sier hun engasjert.

Den nå foreslåtte nestlederen i 
styret stortrives med å sitte sentralt 
plassert i LTN. Hvis medlemmene 
skulle velge hennes som nestleder, 
så får de en nestleder med bred er-
faring.

- Det er med ydmykhet jeg har 
sagt ja til å stå som kandidat til job-
ben som nestleder. Nestledervervet 
er en utfordring, men jeg har lyst på 
oppgaven hvis landsmøtet ønsker 
det, avslutter hun.

Ansatte i LTN har også Hilde Val-
berg som representant i styret.

Jarl Vian
(67)

LTN-Finnmark fylkeslag

Jarl Vian legger bak seg fem perio-
der i landsstyret og det er dermed 
en erfaren tillitsvalgt som valgkom-
teen forestår skal fortsette. Jarl har 
økonomi som sitt spesialområde 
og dette er et saksområde den tidli-
gere bedriftslederen er godt kvalifi-
sert til å arbeide med. 

- Jeg ser det som avgjørende 
at LTN tar vare på midlene sine, at 
de investeres både fornuftig og rik-
tig. Egenkapitalen i foreningen har 
vokst de siste årene, og dette har 
vært moro å få være med på. At vi 
gjør riktige vurderinger og disposi-
sjoner, er noe som kommer fram-
tidige medlemmer til gode. LTN 
er inne i mange segmenter og det 
mener jeg er riktig. Vi må ha flere 
bein å stå på. Som forening er det 
dessuten viktig at vi tenker langsik-
tig, at vi ikke løper for stor risiko. I 
november 2010 vedtok landsstyret 
enstemmig en investeringsplan slik 
at LTN har retningslinjer på hvor-
dan de skal investere pengene sine. 
Landsstyret har vært et godt team 
og jeg føler vi har samarbeidet godt 
den perioden vi nå legger bak oss, 
sier den blide finnmarkingen.

Jarl Vian er opptatt av at LTN 
skal kunne drive god service over-
for sine medlemmer. Medlemmene 
skal få hjelp når de har behov for 
det.
- Det er også med glede vi kan se 
at erstatningsnivået har økt betyde-
lig de siste årene. Her har det vært 
en god utvikling. Også med hensyn 
til lovendringer så har LTN gjort en 
meget god jobb. Det at vi kan være 
til hjelp for så mange mennesker, 
synes jeg er svært tilfredsstillende, 
avslutter han.

Disse er foreslått til landsstyret:
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Inger 
Simonsen
(59)

LTN-Sortland og Andøy lokallag 

Inger Simonsen har vært medlem 
av landsstyret i en periode og sier 
hun gjerne fortsetter hvis lands-
møtet vil gi henne ny tillitt. Inger 
har flere hjertesaker, men hun har 
vært spesielt opptatt av å få unge 
mennesker ut av alders- og syke-
hjem. I løpet av 12 år har hun fått 
tre personer inn i en verdig bolig-
situasjon, og hun er i gang med å 
hjelpe ytterligere to unge personer. 
Inger er kjent for å stå på for det hun 
brenner for, og gir seg ikke når hun 
føler urettferdighet. Hun tar rett og 
slett ikke et nei for et nei før alle 
muligheter er prøvd.

- Jeg sitter i dag som nestleder i 
lokallaget og sentralt har jeg vervet 
som leder for utvalget som jobber 
med trafikksikkerhet og yrkessjåfø-
rer. Jeg ble skadet som landpost-
bud i 1988, så det var naturlig å en-
gasjere seg i dette utvalget. Vi har 
fått til mye de siste årene, og på-
gangen fra ulike instanser øker. Vi 
er spesielt fornøyd med at vi i dag 
har innpass på ulike transportmes-
ser, og samarbeidet med andre yr-
kessjåfør-aktører blir stedig tettere. 
Vi blir svært godt mottatt, forteller 
Inger Simonsen.

Som kjent har også LTN en hjel-
petelefon for yrkessjåfører, og Inger 
forteller at pågangen stadig øker.

- Vi ser det som positivt at også 
helsepersonell henviser sjåfører til 
vår hjelpetelefon. Vi besvarer hen-
vendelser fra hele landet, og setter 
vedkommende i kontakt med en li-
kemann i sitt nærområde. Dette er 
likemannsarbeid på sitt beste, me-
ner den aktive LTNeren som også 
gjennom årene har vært med å 
starte flere lag i Nord-Norge.

Leif A. Ranglo
(47) 

LTN-Solør/Odal lokallag

Leif A. Ranglo er foreslått som nytt 
medlem til landsstyret. Med Ranglo 
er også det tykkeste innlandet re-
presentert. Leif arbeidet som lang-
transport-sjåfør og ble skadet i en 
dramatisk ulykke i 2007. Han meld-
te seg inn i LTN i 2009, og har lenge 
ivret for å få opp aktiviteten i foren-
ingen. Han synes det derfor er hyg-
gelig at aktiviteten i lokallaget har 
tatt seg opp den senere tiden. 

- Med min bakgrunn så brenner 
jeg spesielt for arbeidet i trafikk- og 
sikkerhetsutvalget. Jeg synes det 
er meget bra at LTN har en hjelpe-
telefon for sjåfører og jeg er også 
opptatt av det forebyggende arbei-
det for denne gruppen. Jeg bren-
ner veldig for å gjøre LTNs arbeid 
på dette feltet mer synlig og mener 
vi må markedsføre oss slik at alle 
etater, som trer inn ved en ulykke, 
kjenner til LTN. Det er også viktig at 
vi markedsfører oss bedre overfor 
sjåførene. De skal vite at vi finnes. 
Etter min ulykke så gikk jeg tre må-
neder før jeg fikk profesjonell hjelp 
til å bearbeide det jeg hadde vært 
involvert i. Det er ikke holdbart, me-
ner han.  

Ulykken, som skjedde i Sverige, 
satte en stopper for 20 år lang farts-
tid på veien. Etter ulykken utdannet 
Leif seg som logistikkøkonom. I dag 
er han usikker på fremtiden med 
hensyn til jobb og arbeidskapasitet.

- Jeg tror i alle fall at min bak-
grunn som logistikkøkonom kan 
komme landsstyret til gode. Stra-
tegisk planlegging og strømlinje-
formet informasjonsflyt er mitt felt. 
Å bli foreslått til landsstyret synes 
jeg var veldig hyggelig og jeg går 
til oppgaven med stor entusiasme, 
forteller Leif A. Ranglo.

Elisabeth 
Bøen-Johnsen
(35)

LTN-Midt/Nord Hedmark lokallag

Elisabeth Bøen-Johnsen har lagt 
en periode i landsstyret bak seg, og 
fortsetter gjerne hvis landsmøtet 
ønsker det. Elisabeth har vært med-
lem siden 1995 og det var i form av 
et familiemedlemskap. I 2001 var 
hun selv involvert i en ulykke, og 
tegnet da eget medlemskap.

- Jeg har engasjert meg i at LTN 
skal få et bredere samarbeid med 
ulike idrattsorganisasjoner. Her er 
det faktisk mange muligheter. Man-
ge idrettsorganisasjoner har mann-
skap som kan stille på ulike arran-
gementer, og det er noe LTN kan ha 
stor nytte av. Dette har blant annet 
vist seg når vi har arrangert aktivi-
tetshelg på Elverum for unge LT-
Nere.  Disse samlingene har vært 
en suksess. Neste arrangement blir 
i Tromsø, noe vi ser fram til. Fy-
sisk aktivitet er imidlertid like viktig 
blant voksne som unge. Jeg er der-
for generelt opptatt av denne pro-
blemstillingen, forteller Elisabeth.

Ved juletider pakket familien sa-
kene sine og flytter til Nøtterøy. Den 
tidligere hedmarkingen har imidler-
tid valgt å opprettholde medlem-
skapet sitt i lokallaget.  Elisabeth ar-
beider som overingeniør i Statens 
vegvesen og det er trafikksikkerhet 
og forebygging som er hennes felt.

- Jeg håper at LTN kan dra nyt-
te av min bakgrunn. Jeg er opptatt 
av forebygging, og dette er jo også 
et av områdene som LTN ønsker å 
fokusere på. Som organisasjon har 
også LTN utfordringer, og jeg trives 
med å få være med å påvirke.  Jeg 
mener at samkjøring mellom orga-
nisasjon og administrasjon er en 
viktig sak. Det å få en kraftfull for-
ening er noe av de viktigste som 
landsstyret kan jobbe med, mener 
Elisabeth Bøen-Johnsen.

Disse er foreslått til landsstyret:
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Brannsjefen i Oslo Jon Myroldhaug (i midten) var meget godt fornøyd med arrangementet. Til venstre står 
feierinspektør Ivar Eriksen fra brannmuseet. Til høyre brannmester Lars Grimsgård fra vaktstyrken. 
Foto Ada Grimsgård

Landet Rundt 

Av Helge Viken brannmann 
og trafikkskadet

Veteranbrannbiltreff med 
brann og trafikksikkerhetsdag på 
Rådhusplassen i Oslo
Lørdag den 4 juni opprant med strålende sol fra skyfri himmel, for den som er glad i 
sola kunne ikke været vært bedre.

I år er det 150 år siden: ”Christia-
nia faste bandkorps trådte i virk-
somhet” dette ble behørig markert 
i sommer. Brannmuseet i Oslo ar-
rangerte veteranbrannbiltreff som 
samlet neste 50 gamle brannbi-
ler. Brann og redningsetaten i Oslo 
(BRE) arrangerte samtidig en brann 
og trafikksikkerhetsdag. 

Veteranbrannbilene kjørte fra 
Domkirken og Stortorget til Råd-
husplassen der de stilte opp til ut-
stiling. Fra festningen ble det skutt 
brannskudd. Dette var signalet til 
det gamle borgerbrannkorpset om 

mobilisering. Fra Domkirken ble 
det hengt ut et rødt flagg som anga 
retningen til brannen.
 
Hurtig frigjøring
Nede på Rådhusplassen ble det de-
monstrert hurtigfrigjøring fra bil-
vrak og redning ved bil i vannet. 
Brann og redningsetaten i Oslo har 
et godt og nært samarbeid med Po-
litiet og ambulansetjenesten i Oslo.
To brannbiler ble kjørt fram på hver 
side av bilvraket. En wire ble festet 
fra hver av brannbilene fram til bil-
vraket. Grovt sagt så drar man vra-

ket fra hverandre med vinsjer, godt 
hjulpet av hydraulisk klippeverktøy. 

Postløp for barn
For barna ble det laget et postløp 
med spørsmål om brann og trafikk-
sikkerhet. Som belønning ble det 
delt ut branncapser fra BRE og re-
fleksvester fra trafikkskaddes for-
ening. Vi hadde laget enkle spørs-
mål med tre svar alternativer. Målet 
var at barn og voksne skulle lære 
brann- og trafikksikkerhet. 

Et av spørsmålene var:
En halvliter med brus veier ca. ½ 
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kg. Hvis en full brusflaske ligger på 
hattehylla bak i bilen vil denne fly 
framover i bilen ved en bråstopp. 

Hvis man kjører i 80 km/t, hvor 
tung vil brusflaska være hvis den 
kommer flygende framover i bilen?
 1)  Lettere fordi den flyr.
 2)  Like tung (½ kg.)
 3)  ca 12 ½ kg.
For å vise hvor tung en brusflaske 
er så hadde vi fylt en ½ litersflaske 
Farris med vann. 

For de voksne hadde vi fått låne 
noen kollisjonsvekter fra NAF som 
anga ens egen vekt når man kjører i 
40 km/t og får en brå stopp. Spørs-
målet på denne posten var: hva blir 
vekten/kraften man har hvis farten 
blir doblet?  
Her er alternativene: 
 1)  Den er den samme.
 2)  Vekta dobles 
 3)  Vekta firedobles 
Riktig svar er alternativ 3. (dette var 
det vanligste svaralternativet.) 

Til en av de siste postene hadde 
vi fått låne promillebriller fra Mot-
orførernes Avholdsforbund (MA) 

Spørsmålet for barna: 
Hvor mye alkohol kan man drikke 
før det ikke er lov til å kjøre bil i 
Norge?
 1) Så mye man orker, eller 
 til man nesten besvimer.
 2) Bare 10 alkoholenheter. 

 Det vil si 10 flasker med øl, 
 eller 10 glass med vin. 
 3) Ingen ting (så godt som). 

De voksne fikk muligheter til å 
prøve promille brillene. Vi hadde 
limt opp en linje som man skulle 
prøve å gå etter. Posten med vek-
tene og promillebrillene hadde vi i 
nærheten av start og mål, dette for 
å ha en viss kontroll med det spesi-
elle utstyret. Det greide vi ikke, det 

var mye folk og vi var underbeman-
net. Vi hadde fått 120 refleksvester, 
disse ble delt ut i løpet av de to før-
ste timene. Totalt ble det delt ut 300 
branncapser til de barna som gjen-
nomførte postløpet. Til slutt gikk vi 
tom, så vi måtte ettersende caper i 
posten. Da vi skulle rydde opp var 
vi spent på om det var noe som var 
borte. Det eneste vi savnet var Far-
ris flaska, den var det vel en flaske-
samler som hadde ryddet opp.

Det var mange som hadde funnet veien til Honnørbrygga da det ”tilfeldigvis” var en bil som kjørte utenfor 
brygge kanten. Noen fikk raskt ringt 110 og fortalt Hvem som ringer, Hva som hadde skjedd og Hvor dette 
hadde skjedd. Froskemennene fra Brann- og redningsetat kom raskt til stede og fikk reddet det som reddes 
kunne. Foto Roy Larsen. 

Oslo og rådhuset viste seg fra sin beste side. Solen skinte fra en skyfri 
himmel hele dagen. Veteranbrannbilene tok en æresrunde på Rådhus-
plassen før de svingte opp til utstilling på sjøsiden ved honnørbrygga. 
Treffet samlet nesten 50 veteranbrannbiler fra Danmark, Sverige og 
Norge. Foto Roy Larsen.
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Landet Rundt 

Av Elisabeth Bøen-Johnsen
Spania – en symbiose

av rekreasjon og kultur

50 minutter med buss fra flyplassen i Alicante ligger 
Albir i Alfaz del pi kommune. Området i Alfaz sies å 
være det beste i Spania på grunn av klimaet som ska-
pes av de høye fjellene og kysten. Dette er det sikreste 
området for godt vær og sol i hele Spania. Albir ligger 
ved middelhavet, Costa Blanca i Alicanteprovinsen i 
fylket Valencia. Byen har 14.000 innbyggere hvor 7.500 
er fastboende registrerte utlendinger. 4000 av disse er 
norske. I Albir finner du også Den norske sjømannskir-
ken samt Den norske klubben.

Fysiakos – Kristiansen fysioterapi 
Fysiakos er et norskeid og norskdrevet fysikalsk insti-
tutt som holder til i Albir i Spania med offentlig god-
kjenning i Spania og Norge. Instituttet ble etablert i 
oktober 2003. På instituttet jobber det norske fysiotera-
peuter med lang erfaring både fra Norge og Spania. I 

opplegget gis det tilbud om bassengtrening samt styr-
ketrening både i grupper og individuelt, all aktivitet føl-
ges opp av fysioterapeutene.  Utenom fysioterapi tilbyr 
også klinikken flere velværebehandlinger. 

Etter ny lov om behandling i utlandet som trådde 
i kraft fra årsskifte 2011 er det slik at vi fortsatt må ha 
med oss henvisning fra fastlege til fysioterapi i utlan-
det. Derimot så er det ikke nødvendig å få denne god-
kjent av HELFO før avreise. Videre så må vi nå legge 
ut for alle behandlingene vi mottar. Fysiakos er be-
hjelpelig med å fylle ut nødvendige skjemaer som må 
sendes HELFO når vi kommer hjem, dette for å få re-
fundert utgiftene til behandling. Hvor mye man får re-
fundert er individuelt.

Hotel La Colina
Fysiakos holder til i flotte lokaler i hotel La Colina. La 

Mange av våre medlemmer har et godt utbytte av kort eller lengre opphold i varme 
strøk kombinert med fysikalsk behandling og trening. Flere av LTN sine lokallag har 
tradisjon om å samarbeide om slike behandlingsturer, og reiser fast hver høst. I tillegg 
er det flere lokallag som ønsker å kunne tilby sine medlemmer et behandlingsopphold 
i utlandet, men har vanskeligheter med å få organisert en slik tur.

Det er mulig for LTNs lokallag å få møte representanter fra Fysiakos. De er behjelpelig med å skreddersy 
helsereiser.
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Det var totalt sett et flott arrangement selv om det var 
noe lite publikum, men så hadde det heller ikke vært ar-
rangert et slikt arrangement før. 

LTN ble godt markert på skjerm med sirkulerende 
reklame og informasjon på den. Det blåste såpass at 
vi fikk ikke opp mer reklame rundt vår stand. Alle opp-
stilte biler fikk hver sin Selius, noe som sjåførene satte 
stor pris på.

Alle sjåfører fikk LTNs maskot Selius, noe de satte 
stor pris på. 

LTN-Ofoten lokallag har hatt stand i 
Skiptvet, og LTN ble markedsført godt.

LTN-Ofoten lokallag
arrangerte stand
Av Kjersti Bredal, Leder LTN-Ofoten lokallag

Colina er et lite koselig hotell med hyggelig atmos-
fære. Å komme hit er som “å komme hjem”. Perso-
nalet er skandinavisktalende, så språkproblemer fin-
nes ikke.  I hotellets restaurant serveres det enkel og 
velsmakende mat. Hotellet er godt kjent for sin tor-
skeaften på onsdager samt for grillmiddag med lev-
ende musikk på lørdager. Det er fullt mulig å bestille 
opphold både med og uten pensjon, leilighetene er 
godt utstyrt med kjøkkenredskap. Det er å få leid lei-
ligheter med to soverom samt studioleilighet med 
dobbeltseng. 

Hotellet ligger bare 400 meter fra stranden i Albir, 
i tillegg er det svært nær både til matforretninger og 
byens hovedgate. 300 meter fra hotellet går det bus-
ser hvert kvarter både til Benidorm og Altea.

På hotellets område er det basseng både inne 

og ute. I tillegg er det muligheter for å leie minisa-
fe, vaske klær og det er trådløst nettverk på hotellet 
som er gratis. Mer informasjon er å finne på www.
lacolinabeach.es

Fysiakos – helse og fritidsreiser
Fysiakos er behjelpelig med å organisere og skred-
dersy helsereiser som er tilpasset LTN sine medlem-
mer. I tillegg samarbeider de med lokale turoperatører 
for utflukter og underholdning under oppholdet. For 
mer informasjon ta kontakt via post@fysiakosreiser.
com eller på telefon 913 92 490. Informasjon er også å 
finne på www.fysiakosreiser.com.

Fysiakos har egne representanter i Norge som mer 
enn gjerne kommer og forteller om sine reiser på et 
eventuelt styremøte eller medlemsmøte i lokallagene. 

LTN ble svært godt markedsført på storskjerm.
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Landet Rundt 

Av Per Erling Aasen

Hedmark 4H samarbeidet med
LTN-Midt- og Nord-Hedmark

Ole Petter Venstad , Sporty 4H,Våler var vår kontakt-
person. Dette ble grundig og godt forberedt i samar-
beid med LTN- Midt- og Nord-Hedmark, ved Lennart 
Marius Kristmoen. Lennart Marius ble sponset med fri 
med lønn fra sin arbeidsgiver, MAXBO, Elverum for 
å delta på arrangementet 24. juni. Et eksempel til et-
terfølgelse for andre arbeidsgivere i samme situasjon 
Han la et godt opplegg sammen med Venstad.

Det ble bestilt materiell fra LTN sentralt og vi fikk 
tilsendt kulepenner og sykkellykter til 400 barn som 
deltok på 4H-leiren. Takk til sekretariatet for velvil-
lig bistand. Fredag 24. juni kom og det ukjente opp-
legget for 4H ungdommene skulle presenteres. En 
ulykke ble arrangert på Vålerbanen, der 2 person-
biler frontkolliderte. Ambulanse og utrykning med 
redningsbil og mannskaper fra brannvesenet i Midt-
Hedmark deltok også.

Uhyggelig smell
Krasjet ble utført når bilene holdt 40 km hastighet og 
det ble en skikkelig smell med store skader på begge 
bilene. Deretter kom det først ambulanse og deretter 
brann-og redningsbil i full utrykning med blålys og 
sirener. Øvelsen ble meget troverdig med uttak av 
skadde personer fra vrakene av ambulansepersonell 
og brann-og redningsmannskapene viste hvordan 
man åpner et vrak for å få ut forulykkede. Dette ble 
demonstrert ved at man fjernet vinduer, klippet av 
dører, vinduer, brukte vinsjer for lettere å få ut foru-
lykkede. Til slutt fjernet man taket på bilen ved hjelp 
av hydrauliske sakser. 

Etter ulykke/redningsoperasjonen stilte vårt 
medlem Petter Naustvik, opp og fortalte om konse-
kvensene av en trafikkulykke. Dette gjorde Petter på 
en glimrende måte og 4H- medlemmene hørte på 
med stor innlevelse etter den arrangerte ulykken. 
Det gjorde nok også inntrykk at Petter var så ung og 

hadde havnet i rullestol. En stor takk til Petter, som 
hadde tatt turen til Våler fra Cato-senteret.

Presenterte LTN
Vår regionsekretær Karin Bjørnødegaard presenterte 
LTN som organisasjon og hvilke funksjoner LTN kan bi-
stå medlemmene med. Hun snakket også om samar-
beid LTN har med Sunnaas, Ullevål og Cato-senteret. I 
tillegg snakket hun om holdninger og virkemidler hos 
ungdom for i størst mulig grad unngå å bli involvert i 
trafikkulykker.

Arrangementet ble ledet av personell fra Våler-ba-
nen og ble gjennomført av en sikker og dyktig arran-
gørstab. Arrangementet ble avsluttet med utdeling av 
sykkellykter, kulepenner, vester og noen LTN- vesker 
til ungdommene fra 4 H.

Et meget vellykket arrangement som LTN og 4H 
kan være stolte av. En stor takk til alle som deltok i ar-
rangementet og gjorde det vellykket. 

LTN- Midt- og Nord-Hedmarks leder Per Erling 
Aasen organiserte opplegget sammen med Lennart 
Marius Kristmoen.

LTN-medlem Petter Naustvik stilte opp og fortalte 
om konsekvensene av en trafikkulykke. Det gjorde 
nok også inntrykk at Petter var så ung og hadde 
havnet i rullestol.

LTN- Midt- og Nord-Hedmark lokallag ble invitert til å delta på et arrangement 24. juni 
i forbindelse med fylkesleiren for 4H som ble arrangert i Våler 22.-26. juni. 

Redningsmannskap, med både 
ambulanse,-brann og rednings-
bil, stilte opp til en demonstra-
sjon som ble gjennomført svært 
realistisk.
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Da vi skulle ha vårt ekstraordinære årsmøte brukte vi 
vårt vanlige møtelokale denne gang. Vi regnet med at 
dette var stort nok. Men der tok vi skammelig feil. Våre 
medlemmer i laget er svært interessert i hva som skjer 
og hvordan laget blir drevet. Det møtte opp til sammen 
20 medlemmer og vi hadde et nært og fint møte som 
ble ledet i havn av leder Marianne Nyland.
  
Her er sekretær Toril (t.v), leder Marianne og 
nestleder Sissel i arbeid under det ekstraordinære 
årsmøtet.

LTN-Nord/Vest-Buskerud lokallag hadde 
ekstraordinært årsmøte i Hokksund den 
31. mai 2011.

Ekstraordinært møte i Buskerud
Av Britt Sofie Østheim

Landet Rundt

Foto:Toralf Hjelde 
og Jorid Pettersen

Lokallaget fikk anledningen til informere om LTN både 
lokalt og sentralt og vi delte ut Ticket to Ride og masse 
infomateriell. Etter en presentasjon om LTN bruker vi 
å fortelle om hvordan vi selv ble skadet og hvilke kon-
sekvenser en ulykke kan ha selv om en ikke er skyld i 
ulykken selv.

 Vi sitter igjen med en god følelse om å ha nådd ut 

med nytting informasjon til mange på kort tid etter tre 
dager på videregående skoler (ca 460 elever).

 I juni var vi med på Verdalsmartnan med stand der 
alle frivillige lag i Verdal kommune hadde muligheten 
til å være med. Også der var det en del interesserte 
og vi fikk delt ut litt infomateriell og en del Seliuser til 
barn. 

LTN- Stjør og Verdal 
besøkte russen
I april og mai besøkte LTN-Stjør og Verdal lokallag tre videregående skoler (Stjørdal-
Levanger-Verdal) i anledning russens trafikkdag.

Jorid Pettersen ved standen på Verdal Videre-
gående.

Toralf Hjelde og en gruppe russ ved Ole Vig 
(Stjørdal).
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Laget delte blant annet ut seliuser, noe som er 
svært populært blant de minste. Det er mange 
som vil ha LTNs maskot.

Ingrid, Marianne og Anne delte ut informasjons-
matereiell og mange stoppet opp for å høre hva 
LTN stod for.

Endelig viste været seg på den rette siden denne da-
gen. Om natta regnet det så det sprutet, men når 16 
feststemte medlemmer inntok plassen ved vannet 
denne fine ettermiddagen, var det bare å begynne å 
grille. Komiteen hadde vært tidlig ute og hadde fyret 
opp. I år hadde Sundhaugen Vel satt opp en eksklusiv 
blank rund grill med flere grillhøyder, alle tiders! Etter 
bare en times tid dukket plutselig sola frem og smilet 
og humøret bare steg. Når grillmaten var fortært var 
det fram med kaffen og gode kaker som Geir hadde 
laget. Det er ”ingen sak” når vi har en konditor i laget. 
Til kaffen tok Ulf fram trekkspillet og spilte mange fine 
sanger utover kvelden.

Yngste deltager var Louise på syv som spilte på sin 
hjemlagde fløyte. Vi har bestandig leker/spill og denne 
gangen vant leder Marianne en pose smørbukk.

Etter flere timers koselig samvær dro hver til sitt.

LTN-Nord/Vest Buskerud lokallag hadde sommertreff 
på Sundhaugen i Vestfossen den 25. juni. Det ble en 
hyggelig sammenkomst.

Landet Rundt 

Av Britt Sofie Østheim

Fredagen skulle noen av oss sette opp standen vår, 
men det regnet for mye til det. Lørdagen kom med 
bedre vær så vi fikk satt opp partyteltet og det som 
skulle til, men etter en stund høljet det ned igjen. 
Etter skura lysnet det til igjen og vi hadde en alle ti-
ders dag hvor vi fikk delt ut mange seliuser, reflekser 
og brosjyrer. Det var mange som stoppet opp for å 

høre om hva LTN stod for. Flere som var skadd i en 
ulykke kom bort og ville fortelle om seg selv.

Vi hadde musikk og sang fra både musikkorps og 
sangere hele dagen. Barna hadde sine egne handle-
torg hvor de solgte forskjellige småting mens andre 
stekte vafler.

LTN-Nord/Vest Buskerud lokallag var med på Hokksund- Dagene 2011 16.-18. juni.

Godt frammøte under
Hokksund-Dagene

Sommertreff med 
trekkspill og hygge

Ulf spilte trekkspill til stor glede 
for alle som møtte fram på som-
mertreffet.

Alle var i godt humør da LTN-Nord/Vest Buskerud 
lokallag møttes på Sundhaugen.



   nr. 7 – 2011 • Tm 21

Roger Mikalsen er driftsleder i Boreal Nord, avd. Harstad.

Dette er en sak som LTN Harstad har frontet. Oppstart 
for anbudsperioden var 1. mai 2011. Da var Veolia døpt 
om til Boreal Transport Nord.

Harstad har kjøpt inn 32 nye busser med spesifik-
ke krav fra fylkeskommunen. De er blant annet som 
følger: 27 busser med laventre og rullestol rampe og 
med belter. 5 tilbringer/distriktsbusser med rullestol-
heis og med belter. Alle er også utstyrt med alkolås. 
Alle har videoåvervåking og så er de også utstyrt med 
siste nytt innen dieselmotorer – Euro 5.

Ypperlig valg
Kravet fra fylket er at alle busser som skal trafikkeres 
innenfor bysonen skal være bybusser med laventre, 
der blir det brukt busser som tilfredsstiller fylkets krav 
og ikke har belter. Mens de bussene som skal kjøre 
utenfor bysonen må ha belter. Det er mange busser 
som ferdes i blandingsruter – byruter og distriktsru-
ter – og de er derfor utstyrt som både laventre og med 
belter. Dette er et ypperlig valg for da slipper vi å bytte 
buss for å kjøre byrutene.

Heis og belter 
Til sist har vi de rene distriktsbussene som ikke brukes i 

byen og som dermed har høyere terskel, men er utstyrt 
med heis og belter.

Når skolen startet opp i høst var bussene klare 
til bruk etter litt innkjøringsproblemer. Problemene 
bestod i for sent leverte billettmaskiner fra fylkes-
kommunen.
 

 
Stein Håvard Kristensen, leder av LTN Harstad og 
omegn er en av pådriverne og tok opp problem-
stillingen med belter i skolebussen på siste lands-
møte i LTN. Saken ble dermed satt på dagsorden.

Landet Rundt

Av Bjørn Solli
 LTN-Harstad og omegn lokallag

Belter i buss 
etter lokal innsats

Da Veolia Transport Nord (avd. Hålogaland Buss, Harstad) vant anbudspossessen for 
busstransport i Sør-Troms høsten 2010, var det endelig lagt tilrette for “Belter i Skole-
bussen”.



Leserinnlegg

Vi har i den senere tid fått opplys-
ninger om at landstyret/administra-
sjonen i LTN Norge ønsker å frem-
me forslag om å avvikle ordningen 
med regionsekretærer på førstkom-
mende landsmøte.

Dette forslaget mener vi er en 
helt feil strategi for LTN, da se-
kretærenes funksjon er og blir en 
svært viktig støttefaktor for våre 
lokallag i dag og i fremtiden. Med 
de skader og vanskeligheter man-
ge av våre tillitsvalgte har, er det 
nødvendig med tett oppfølging og 
stimulering når det gjelder aktivitet 
og rådgivning i driften av våre 
lokallag- både faglig og moralsk.

Vi i lokallagene ser regionsekre-
tærene som en betydelig ressurs 
for oss og krever at ordningen med 
regionsekretærene består. 

Husk at organisasjonen er for 
medlemmenes interesser, og her 
gjør regionsekretærene en meget 
god jobb.

Dersom funksjonen blir borte re-
gionalt, vil avstanden mellom orga-
nisasjon bli svært stor og tungrodd 
for lokallagene, man mister oppføl-
gingen fra sentralt hold. En ny sen-
tralt plassert organisasjonsekretær 
vil ikke makte å ha tett nok kontakt 
med alle lokallagene som i dag.

Regionsekretærene kjenner or-
ganisasjonen begge veier og har 
også en funksjon til å gi adminis-

trasjon og ledelse informasjon og 
innspill om hva som rører seg på 
grasrota og i lokallagene.

Landstyret og administrasjon 
må snarest droppe planene om å 
nedlegge regionsekretærfunksjo-
nen, og ansette nye regionsekre-
tærer i de ledige stillingene. Der-
som sekretærene forsvinner er vi 
redd aktiviteten ogseriøsiteten blir 
borte i organisasjonens arbeid for 
medlemmene, noe som vil være 
veldig ødeleggende for medlems-
oppslutning og aktiviteten i lokal-
lagene.

Når vi ser på dekningen av lo-
kal- og fylkeslag finner vi mange 
områder, hvor Ltn trenger å etable-
re både lokallag og fylkeslag. Dette 
er en naturlig arbeidsoppgave for 
regionsekretærene. Her trengs det 
aktivt arbeid av dyktige organisa-
sjons-byggere – noe regionsekre-
tærene skal være og er.

Vi må sørge for å styrke LTN,- 
ikke svekke organisasjonen, slik vi                  
er redd det foreliggende forslaget 
innebærer.  

Samtidig er vi forundret over at 
landstyre/administrasjon fremmer 
en så omfattende organisatorisk 
endring i LTN uten å ha utredet og 
innhentet uttalelser fra alle lokalla-
gene før forslaget fremmes til av-
gjørelse på landsmøtet i høst.

Slike saker bør sendes ut på hør-

ing og drøftelse i lokallagene, før 
en avgjørende stemmegivning på 
landsmøtet.

Dette er en så viktig sak for LTN 
at alle kort og momenter må på 
bordet.

Det er vel LTNs og medlem-
menes beste som er intensjonen i 
landstyrets, administrasjonens og 
lokallagenes arbeid. Derfor må vi 
alle spille med åpne kort for å kom-
me fram til den beste løsningen for 
våre medlemmer.

Hvis ikke- er det fare på ferde 
for organisasjonens seriøsitet og 
framtid.

Vårt budskap til alle medlem-
mer, lokallag og fylkeslag er at vi 
må stå opp for å ta vare på vår or-
ganisasjonsstruktur/regionsekre-
tærfunksjonen og styrke den.

Vi anmoder alle medlemmer, 
lag- og ikke minst utsendingene til 
landsmøtet om å diskutere og be-
handle denne saken grundig i lokal-
lagene.

I den forbindelse er det viktig at 
alle utsendinger til landsmøtet på 
Gardermoen 2011, stemmer for å 
bevare styrken i vår organisasjon, 
og stemmer mot eventuelle forslag 
om å si opp regionsekretærene.

Per Erling Aasen
Leder LTN-Midt/Nord Hedmark 
lokallag

Regionsekretærenes framtid 
og LTNs behov
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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
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Skjervøy
kommune

Kultur- og
Undervisningsetaten

www.skjervoy.kommune.no

Trygt på skoleveiene

Stranda
kommune

www.stranda.kommune.no

Stavanger
kommune

Park og vei
www.stavanger.kommune.no

Trafikk og
Parkeringsseksjonen
www.rana.kommune.no

Namsos
kommune

Namsos bydrift
www.namsos.kommune.no

Sirdal
kommune

www.sirdal.kommune.no

Rissa
kommune

www.rissa.kommune.no

Frogn
kommune

www.frogn.kommune.no

Bodø
kommune

Parkeringsenheten
www.bodo.kommune.no

Saltdal
kommune

www.saltdal.kommune.no

Gol
kommune

www.gol.kommune.no

Ålesund
kommune

www.alesund.kommune.no

Hægebostad
kommune

www.haegebostad.kommune.no

Frosta
kommune

www.frosta.kommune.no

Brannvern
www.austrheim.kommune.no

Fet
kommune

www.fet.kommune.no

Hol
kommune

www.hol.kommune.no

Bremanger
kommune

www.bremanger.kommune.no

Tvedestrand
kommune

www.tvedestrand.kommune.no

Vefsn
kommune

www.vefsn.kommune.no

Tjøme
kommune

www.tjome.kommune.no

Sør-Varanger
kommune

Kultur og Oppvekst
www.sor-varanger.kommune.no

Sarpsborg
kommune

www.sarpsborg.kommune.no

Skien
kommune

www.skien.kommune.no

Modalen
kommune

www.modalen.kommune.no

Stavanger
kommune

Park og vei
www.stavanger.kommune.no

Stryn
kommune

www.stryn.kommune.no

Samnanger
kommune

www.samnanger.kommune.no

Hornindal
kommune

www.hornindal.kommune.no

Åfjord
kommune

Sektor Oppvekst
www.afjord.kommune.no

Ringebu
kommune

www.ringebu.kommune.no

Lesja
kommune

www.lesja.kommune.no

Evje og Hornnes
kommune

www.evje-og-hornnes.kommune.no

Kvam Herad
www.kvam-herad.kommune.no

Masfjorden
kommune

www.masfjorden.kommune.no www.radoy.kommune.no

Bamble
kommune

Enhet for
Grunnskolen

www.bamble.kommune.no

Salangen
kommune

www.salangen.kommune.no

Verran
kommune

Skolekontoret
www.verran.kommune.no

Hamar
kommune

www.hamar.kommune.no

Mandal
kommune

www.mandal.kommune.no

Namdalseid
kommune

www.namdalseid.kommune.no

Engerdal
kommune

www.engerdal.kommune.no

Hvaler
kommune

www.hvaler.kommune.no

Aure
kommune

www.aure.kommune.no

Sigdal
kommune

www.sigdal.kommune.no

Stange
kommune

www.stange.kommune.no

Forsand
kommune

www.forsand.kommune.no

Namsskogan
kommune

www.namsskogan.kommune.no

Trondheim
kommune

Trondheim Bydrift
www.trondheim.kommune.no

Ringsaker
kommune

www.ringsaker.kommune.no

Jevnaker
kommune

www.jevnaker.kommune.no

Sel
kommune

www.sel.kommune.no
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LTN takker for annonsestøtten

Høst og mørkt… bruk refl eks



LTN takker for annonsestøttenLTN takker for annonsestøtten

Kamås
Transport AS

Ringv 201
3205 SANDEFJORD

Tlf. 33 47 74 20

Brødrene
Hole Transport AS

Tunhovd
3540 NESBYEN
Tlf. 32 74 41 01

Fløtten Transport
Kjensliv 9

1911 FLATEBY
Tlf. 90 09 67 92

Kjelsås
Bilverksted AS

Kjelsåsv. 140
0491 OSLO

Tlf. 22 15 06 88

RSA Bil Ski
Ensjøv 15 B
0655 OSLO

Tlf. 23 24 20 40

Johnny Larsen
Transport
Lerdalsv. 14 C

1263 OSLO
Tlf. 92 85 57 17

NT Last og
Buss AS

Arve Skjeflos v 6
7713 STEINKJER
Tlf. 74 16 08 80

Rosten
Bilverksted AS

Øvre Flatås v 4 B
7079 FLATÅSEN
Tlf. 72 84 89 90

Billakkering
Kokstad AS
Kokstadvegen 42
5257 KOKSTAD
Tlf. 55 91 40 10

Ekra Gartneri
Leinstrand

7083 LEINSTRAND
Tlf. 72 59 42 20

Sørhaug Transport
Lyngv 6 Fosser
1963 FOSSER
Tlf. 922 37 459

Caravan &
Bilskadesenteret AS

Vesterålsg 42
8400 SORTLAND
Tlf. 76 12 03 40

Grimstad Maxi Taxi
Staales Bakke 4
4876 GRIMSTAD
Tlf. 37 00 47 00
Mobil 915 65 319

Kjører rullestol transport

Industriv 14
4879 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 88 50

Tvedestrand
Maxi Taxi

Tjennav. 35
4900 TVEDESTRAND

Tlf. 950 33 211

Klosterg. 33, 3732 SKIEN
Tlf. 35 53 46 02

Maxeta AS
Amtmand Aalls g 89

3717 SKIEN
Tlf. 35 91 40 00

Maskinentreprenør
Per-Ole Moen

Heisholtv. 55
3830 ULEFOSS
Tlf. 916 97 001

Svidals Minibusser
og Turbilservice
Erik Hansensvei 12
3430 SPIKKESTAD

Tlf. 932 17 770

RSA bil Romerike
Hvamsvingen 7
2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 12 00

Orkdal Bil AS
Bårdshaug Vest

7300 ORKANGER
Tlf. 72 47 11 00

Arne Pettersen
Fyringsteknikk

Storgaten 121
3060 SVELVIK
Tlf. 970 88 598

Myhre Transport
Hønefoss

Pålerudbyen 84
3516 HØNEFOSS
Tlf. 91 56 29 62

Dagligvarehandelen
Trade Press AS

Rosenholmv 20
1252 OSLO

Tlf. 22 62 91 90

Holtan Last AS
Stansev. 12
0975 OSLO

Tlf. 22 91 70 70

Tyrifjord Bil
Tyrifjordv. 25
3530 RØYSE

Tlf. 32 15 86 10

Øya Bil AS
Skansen 28
2670 OTTA

Tlf. 61 23 81 50

Gumpens Auto
Mandal AS
Sommerkrov 1
4515 MANDAL

Tlf. 38 27 29 50

Torsbudalen
Bilelektro AS

Molandsv. 60
4846 ARENDAL
Tlf. 37 09 88 90

KRS Transport
Gjelsmov. 18
4619 MOSBY

Tlf. 40 01 39 39

Partor Transport AS
Rosshauen

4639 KRISTIANSAND S
Tlf. 90 51 00 32

GD Transport AS
4791 LILLESAND
Tlf. 90 61 17 30

Norsk Scania AS
avd. Kløfta

Prestmoen
2041 KLØFTA

Tlf. 22 06 45 00

Jan Sigve Herredsvela  Transport
Fuglestad, 4363 BRUSAND

Tlf. 900 75 500

HORDALAND

Drotningsvik
Janaflaten 20, 5179 GODVIK..........Tlf. 24 03 14 00

Minde
Kanalv. 3, 5068 BERGEN...............Tlf. 24 03 13 00

OPPLAND

      Gran
Mohagalia 2, 2770 JAREN...............Tlf. 24 03 37 50

www.moller.no

Solberg Regnskap- og Bedriftstjenester
Sjukehusv. 1, 5416 STORD

Tlf. 53 41 18 33

6893 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 86 50

Brattbakken 10, 4580 LYNGDAL
Tlf. 38 34 50 90

Oltedal Bilverksted
Bygdav 116, 4333 OLTEDAL

Tlf. 51 61 66 20

Aas Transport AS
3630 RØDBERG
Tlf. 977 27 200

DVC Budbiler AS
3003 DRAMMEN
Tlf. 917 13 779

Flage Transport AS
Skomakerberget 6

9517 ALTA
Tlf. 97 13 45 47

Indre Agder
Transport

Hornes Næringspark
4737 HORNNES
Tlf. 37 93 00 00

www.iat.as

3850 KVITESEID
Tlf. 35 06 87 00

Tvemo Transport DA
Nannestadv. 1
2034 HOLTER

Tlf. 97 57 90 01

Merdev. 6
3676 NOTODDEN
Tlf. 35 02 51 00

Storbilskolen
Fredrikstad

Brog 17
1608 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 31 03 53

G Nedrebø  Transport AS
Skogstien 6

6443 TORNES I ROMSDAL
Tlf. 91 36 93 35

Sverre Solberg AS
Anleggsdrift
2635 TRETTEN
Tlf. 61 27 66 84

Bergmann
Diagnostika AS

Jogstadv 21
2007 KJELLER
Tlf. 63 83 57 50

Solregn AS
Industriv 5, 1481 HAGAN

1483 SKYTTA
Tlf. 67 06 73 00
www.solregn.no

Østre Rosten 98 B
7075 TILLER

Tlf. 72 90 09 00

Fosen
Verkstedservice AS

7260 SISTRANDA
Tlf. 72 44 63 18

Østre Aker vei 24
0581 OSLO

Tlf. 21 95 16 00

Mekonomen
Hamar AS

Disenstrandvegen 2
2321 HAMAR

Tlf. 62 51 25 40

Jahr Bilservice
Jarv.  3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 56 08

Stord Bilteknikk AS
Vabakkjen 10
5411 STORD

Tlf. 53 40 32 00

Granlund
Opplæring AS

Markadompa 5
2760 BRANDBU
Tlf. 61 33 56 48
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Waldemar Thranesg 98 B
0175 OSLO

Tlf. 23 23 47 50

A. Hønsen Sjåførskole AS
Vestvollv 8 b, 2019 SKEDSMOKORSET

Tlf. 64 83 62 62
Fax. 64 83 62 61

TRAFIKKFORUM AS:
-en fagkjede for trafikkskoler hvor opplæring,

trivsel og kvalitet settes i sentrum
for våre trafikkskoler

BUSKERUD
Kongsberg Trafikkskole A/S
Nymoens Torg 11, 3611 KONGSBERG..................................Tlf. 32 73 55 90

NORDLAND
Lofoten Trafikkskolesenter A/S
Sjøveien 7, 8370 LEKNES...................................................Tlf. 76 08 25 55

OSLO
Odd Torp Trafikkskole
Linderud T-banestatsjon, 0594 OSLO...................................Tlf. 906 10 909

ROGALAND

Vågsgjerdv 6, 4306 SANDNES.............................................Tlf. 51 66 00 27
Klasse A, B, T og BE

SØR-TRØNDELAG

Fosen Trafikkskole A/S
Brekstad                                                                           Tlf. 72 51 54 10
Bjugn                                                                               Tlf. 73 19 52 90
Rissa                                                                               Tlf. 73 85 85 15
Åfjord                                                                               Tlf. 72 53 07 40
E-post: heimdal@heimdaltrafikkskole.no    -     www.fosen-trafikkskole.no

Heimdal Trafikkskole A/S
          Tlf. 72 89 59 30

Heimdal
Byåsen
Midtbyen
www.heimdaltrafikkskole.no

Røros Aut. Trafikkskole
Gymbygget, BM Mullersv 10, 7374 RØROS..Tlf. 72 41 12 64 - Mobil 915 74 450

Veien til førerkortet
- Bruk en ATL-skole!

Organisasjonskart for Redningstjènesten

Justisdepartementet Rednings- og beredskapsavdelingen
Akersg. 42, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo

Tlf.: +47 22 24 53 21   Faks.: +47 22 24 51 64

Hovedredningssentralen
Sør-Norge

Sikringsbygget
4050 Sola

Tlf.: +47 51 64 60 01
Faks.: +47 51 65 23 34

Lokale redningssentraler
(LRS)

identisk med politidistriktene

Hovedredningssentralen
Nord-Norge
Postboks 1016

8001 Bodø
Tlf.: +47 75 58 07 45

Faks.: +47 75 52 42 00

Lokale redningssentraler
(LRS)

identisk med politidistriktene
og Svalbard

- ATL-skolene støtter
Trafikkskaddes Magasin

AKERSHUS

Torggata 1, 1440 DRØBAK.......................................................Tlf. 64 90 91 00

BUSKERUD
Advokat Atle Roll- Matthiesen
Kong Rings gate 16, 3502 HØNEFOSS.................................Tlf. 32 12 10 53

Advokat Magnulf Aurvåg
Kvartal 48, 2302 HAMAR..........................................................Tlf. 62 52 92 25

HEDMARK
Advokat Magnulf Aurvåg
PB 273, 2302 HAMAR..............................................................Tlf. 62 52 92 25

SOGN & FJORDANE
Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn AS
PB 570, 6802 FØRDE..............................................................Tlf. 57 83 39 00

SØR-TRØNDELAG
Advokat Jostein Reinås
PB 260, 7301 STJØRDAL.......................................................Tlf. 41 26 72 22

NORD-TRØNDELAG
Advokatene Hustad og Sørvig AS
PB 500,7801 NAMSOS..........................................................Tlf. 74 22 66 77

Advokat Trond P. Nilsen
PB 233,7601 LEVANGER.......................................................Tlf. 74 08 28 11

TELEMARK
Advokat Jan Erik Granmo
Lietorvet, 3717 SKIEN............................................................Tlf. 35 50 54 20

NAFs juridiske konsulenter
Konsultasjon og utvidet juridisk bistand inngår i medlemskapet.

RING FOR INFORMASJON

AKERSHUS
Bilia Follo
Myrfaret 1, 1406 SKI......................Tlf. 64 97 78 00

Bilia Haslum
Nesv. 13, 1344 HASLUM................Tlf. 67 10 88 90

Bilia Jessheim
Brannmannsv 2, 2050 JESSHEIM....Tlf. 63 92 79 50

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

ØSTFOLD
Bilia Moss
Varnav. 43 d, 1526 MOSS..............Tlf. 69 26 24 00

OPPLAND

Dombås...................................Tlf. 932 42 099

Jørn’s Bil og
Brems AS
Østre Aker v 68

0581 OSLO
Tlf. 22 64 88 50
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VED FØRSTE ØYEKAST
Dole vil blåse mer enn femten bobler før
noen av dem sprekker, kan du, ved første
øyekast, se om han har lykkes? 
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SeliusSelius
Jeg håper også du har hatt en fi n ferie. Nå er vi 
godt i gang med skolen, og det var fi nt å møte 
klassekameratene mine igjen. Vi har dessuten fått 
en ny lærer i år og hun er veldig grei. Kanskje du 
startet i første klasse i år? I tilfelle så kan det være 
lurt at noen voksne følger deg til skolen den første 
tiden. Jeg vet at enkelte barn som bor i samme 
område tar følge til skolen og det er jo fi nt. Det er 
koselig å ha noen å prate med når man går til sko-
len. Bare husk at dere ikke går i bredden på smale 
fortau. Når det blir mørkere ute er det også vel-
dig lurt at dere bruker refl eksvester når dere går til 
skolen. Det er viktig å være synlig i trafi kken

Mange barn har lang vei til skolen og må kjøre 
buss. Hvis det er sikkerhetssele i bussen du kjø-
rer, så må du bruke den. Det hender dessverre at 
busser kjører av veien, og da er det viktig at man 
er godt sikret. Hvis bussen får en bråstopp så er 
det veldig nyttig å ha på sele. Lov meg at du har 
den på! 

Hvis kommunen din bruker busser som ikke 
har seler, så synes jeg du skal snakke med de 
voksne om det. Jeg synes vi barn har krav på å 
bli fraktet til og fra skolen i busser som har sik-
kerhetsutstyr. 

Jeg ønsker meg forresten fl ere barnetegnin-
ger. Hvis du har tid så setter jeg stor pris på å få 
en tegning av deg. Dessuten kommer det en over-
raskelse i posten når tegningen har vært på trykk.

Ha en fl ott september måned!

Hilsen
Selius

Nytt skoleår

Dette fi ne rom-
skipet er tegnet av 
Iver Dahl-Hilstad 
(4 ½). Tusen takk 
Iver. Overraskelse 
kommer i posten.



VED FØRSTE ØYEKAST
Dole blåser 17 bobler.

TRE OG TRE

Løsninger

TRE OG TRE
Kan du hjelpe Mikke med å finne tre blomster og tre blader som
er helt like? 
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SeliusSelius
En barnehage besøkte badeland. 
Etter en liten stund kom lille 
Ole løpende til barnehagetanten. 
Han hadde vært ved boblebadet, 
og ropte:
- Tante, tante, de koker gamle 
 damer her!

Badevakten sier strengt til Petter:
- Det er ikke lov å tisse i bassenget.
- Ja, men alle tisser jo i bassenget…
- Det kan godt være, men ikke fra 
 stupebrettet.

- Min far selger egg.
- Er han grossist?
- Nei, han er egoist.

- Min far er begynt på bakerkurs, 
 i går lærte de å bake boller.
- Ble bollene gode?
- Kjempefine. Vi spilte bordtennis 
 med dem hele kvelden.

Mor: - Hvem ga deg det blå øyet?
Per: - Ingen ga meg det, jeg måtte 
slåss for det.

- Hvor gammel er du, lille venn?
- 14 år.
- Jasså. Ja, da skal du vel snart 
 konfirmeres da?
- Ja, og hvor gammel er De da?
- Jeg er 89 år jeg, lille venn.
- Jasså. Da skal De vel snart 
 begraves da?

- Skal vi gå i svømmehallen, 
 bestemor?
- Hvorfor det?
- Jo, pappa sier at 
 vi komme til å 
 bli rike når 
 du stuper.

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



LTNs lokal- og fylkeslag
LTN-Akershus fylkeslag
v/ Sissel Hugan Andersen
Strømborg 6, 2005 Rælingen
Tlf. 63 83 85 72/414 19 285
ltn-akershus@ltn.no
Konto: 0540.17.60077

LTN-Asker og Bærum lokallag
v/ Julie Kvamme
Haslum terrasse 10 A, 1344 Haslum
Tlf. 941 83 841
ltn-askerogbarum@ltn.no
Konto: 9680.36.38583
Organisasjonsnr.: 988015547

LTN-Aust-Agder fylkeslag
v/ Målfrid B. Helle
Trygve Næssvei 2, 4810 Eydehavn
Tlf. 37 03 10 31/907 80 830
Fax: 37 03 20 31
ltn-austagder@ltn.no 
Konto: 2840.31.22035
Organisasjonsnr.: 894104422

LTN-Drammen og omegn lokallag
v/ Tonje A. Trogstad
Bekkedalsveien 1, 3030 Drammen
Tlf. 954 23 456
ltn-drammenomegn@ltn.no 
Konto: 1503.19.77220
Organisasjonsnr.: 996352153

LTN-Finnmark fylkeslag
v/ Rigmor Endresen
Sildreveien 2, 9516 Alta 
Tlf. 901 49 925
ltn-finnmark@ltn.no               
Konto: 7575.10.90307
Organisasjonsnr.: 996078868

LTN-Follo lokallag
v/ Kjell Einar Skrikerud
Postboks 270, 1401 Ski
Tlf. 926 76 652
ltn-follo@ltn.no 
Konto:7114.05.43998
Organisasjonsnr.: 981024818

LTN-Gjøvik og omegn lokallag
v/ Oddvar Kristiansen
Lillokneika 18, 2850 Lena
Tlf. 61 16 09 57/908 65 800
gjovikomegn@ltn.no 
Konto: 2050.09.23696

LTN-Harstad  og omegn lokallag
v/ Stein Håvard Kristensen
Fauskevåg, 9419 Sørvik
Tlf. 915 87 535
ltn-harstadomegn@ltn.no
Konto: 4730.30.95825
Organisasjonsnr.: 985756376

LTN-Hordaland fylkeslag
v/ Eva C. Dahle
Mannsverk 4
5094 Bergen
Tlf. 926 71 333/954 29 238
ltn-hordaland@ltn.no
Konto: 9521.16.45335
Organisasjonsnr.: 983529038

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

LTN-Lofoten lokallag
v/ Jan Kristiansen
Postboks 11, 8377 Gravdal
Tlf. 75 80 02 27/908 48 538
ltn-lofoten@ltn.no 
Konto: 8961.15.99979
Organisasjonsnr.: 883892402

LTN-Midt/Nord Hedmark lokallag
v/ Per Erling Aasen
Ellefsætervegen 470
2380 Brumunddal
Tlf. 971 58 243/917 43 558
ltn-hedmark@ltn.no 
Konto: 1822.16.97622
Organisasjonsnr.: 993948136

LTN-Midt-Troms lokallag
v/ Carina Simonsen
Øyjordveien 2, 9310 Sørreisa
Tlf. 922 53 623/934 09 561
ltn-midttroms@ltn.no
Konto: 0531.45.01847
Organisasjonsnr.: 995506173

LTN-Mosjøen og omegn lokallag
v/ Unni M. Danielsen
Båthola, 8659 Mosjøen
Tlf. 996 07 457
ltn-mosjoenomegn@ltn.no
Konto: 8935.11.74154
Organisasjonsnr.: 984280912

LTN-Nordland fylkeslag
v/ Remi Andrè Olsen
Leilighetsbygget 4
8432 Alsvåg
Tlf. 901 77 211/76 13 14 12
ltn-nordland@ltn.no
Konto: 8961.16.02627

LTN-Nord-Gudbrandsdal lokallag
v/ Joachim Eide Dahl
Brekkevn. 117, 2682 Lalm
Tlf. 481 33 776
ltn-nordgudbrandsdal@ltn.no
Konto: 1604.11.53540

LTN-Nordmøre og Romsdal lokallag 
v/ Svein Inge Bjerkan
Postboks 411, 6501 Kr.sund
Tlf. 934 60 766/ 71 68 59 88
ltn-nordmoreromsdal@ltn.no
Konto: 3930.23.40955

LTN-Nord/Vest Buskerud lokallag
v/ Marianne Nyland
Pikerfoss stasjon, 3614 Kongsberg            
Tlf. 917 35 791
ltn-buskerud@ltn.no
Konto: 1644.07.24667
Organisasjonsnr.: 984257198

LTN-Nordre Vestfold lokallag
v/ Einar Aarum
Wistingsvei 43 C, 3182 Horten            
Tlf. 913 82 163
ltn-nordrevestfold@ltn.no
Konto: 2535.40.08648
Organisasjonsnr.: 996352153

LTN-Ofoten lokallag
v/ Kjersti Bergvik Bredal
Lyngveien 21, 8514 Narvik
Tlf. 952 29 806
ltn-ofoten@ltn.no
Konto: 4520.07.18678
Organisasjonsnr.: 983977197

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

LTN-Oslo fylkeslag
v/ Andrè Berg Johansen
Marcus Thranesvei 63
1472 Fjellhamar
Tlf. 920 15 574
ltn-oslo@ltn.no 
Konto: 1602.58.32101
Organisasjonsnr.: 894524952

LTN-Rana og omegn lokallag
v/ Eva M. Soløy                          
Bjørkevn. 13, 8646 Korgen
Tlf.  971 75 415
ltn-ranaomegn@ltn.no  
Konto: 4516.12.94202

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

LTN-Romerike lokallag
v/ Silje Ugelstad
Postboks 9, 2011 Strømmen
Tlf. 995 22 618/970 222 82
ltn-romerike@ltn.no
Konto: 1637.45.57797
Organisasjonsnr.: 991853235

LTN-Salten lokallag 
v/ Rolf Brekke 
Brekka 4 , 8200 Fauske 
Tlf. 413 06 486
ltn-salten@ltn.no
Konto: 8902.19.15824
Organisasjonsnr.: 983367968

LTN-Sogn og Fjordane fylkeslag
v/ Hanne Kristin Meek Ljotebø
6995 Kyrkjebø
Tlf. 57 71 11 49/970 94 164
ltn-sognfjordane@ltn.no
Konto: 3700.15.69504

LTN-Solør/Odal omegn lokallag
v/ Ann-Kristin Nordby
Sollia, 2120 Sagstua
Tlf. 917 42 247
ltn-solorodalomegn@ltn.no
Konto: 1870.31.14756 

LTN-Sortland og Andøy lokallag
v/ Arne Magne Andreassen
Myrlandsveien 8, 8400 Sortland
Tlf.  76 12 24 03/976 93 012
ltn-andoya@ltn.no
Konto: 8982.10.35911
Organisasjonsnr.: 993761745 

LTN-Steinkjer- Namsos lokallag
v/ Tor Arild Hansen
Furukroken 11, 7750 Namdalseid
Tlf. 934 39 444/ 917 07 433/74 27 83 44
Fax: 74 27 81 30
ltn-steinkjernamsos@ltn.no
Konto: 4410.12.25698
Organisasjonsnr.: 983450709

LTN-Stjør- og Verdal lokallag
v/ Toralf Hjelde
Øster Hallem 9, 7650 Verdal
Tlf. 906 50 736
ltn-stjorverdal@ltn.no
Konto: 8601.30.07057
Organisasjonsnr.: 894884002

LTN-Søndre Vestfold lokallag
v/ Grethe Nilsen
Postboks 73, Sentrum, 3251 Larvik
Tlf. 33 18 10 22/975 70 301  
ltn-sondrevestfold@ltn.no
Konto: 2540.07.12045

LTN- Søre Sunnmøre lokallag
v/ Sissel Blomvik
6095 Bølandet
Tlf.  962 30 747
Fax: 70 08 98 92
ltn-soresunnmore@ltn.no
Konto: 3910.24.93692
Organisasjonsnr.: 994069810

LTN-Sør-Trøndelag fylkeslag
v/ Brit Lund, Lian rehab.
Postboks 9246 Byåsen
7424 Trondheim
Besøksadresse: Lian rehab., 
Vådanvn. 39, Trondheim
Tlf. 928 33 612/930 02 672  
ltn-sortrondelag@ltn.no
Konto: 4200.24.64246
Organisasjonsnr.: 984017677

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

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

LTN-Tromsø og omegn lokallag
v/ Britt Ballovarre
Postboks 254, 9253 Tromsø
Tlf. 995 84 843
ltn-tromsoomegn@ltn.no
Konto: 0532.15.42737
Organisasjonsnr.: 984913508

LTN-Valdres lokallag
v/ Trine Lundstein
Rute 541, 2890 Etnedal
Tlf. 61 12 00 25
ltn-valdres@ltn.no
Konto: 2325.15.14534

LTN-Vest-Agder fylkeslag
v/ Asbjørn Olaussen
Blåsmoen 4 A, 4640 Søgne
Tlf. 913 67 624
ltn-vestagder@ltn.no
Konto: 3000.14.92108
Organisasjonsnr.: 996247015

LTN-Vesterålen lokallag
v/ Astrid Olsen
Postboks 497, 8439 Myre
Tlf. 950 47 268/76 13 14 12
ltn-vesteralen@ltn.no
Konto: 8983.10.03236
Organisasjonsnr.: 983045235

LTN-Vestfold fylkeslag
v/ Eline Dalen
Sophus Buggesvei 35 A
3259 Larvik
Tlf. 906 60 292
ltn-vestfold@ltn.no
Konto: 2540.07.10476

LTN-Østfold fylkeslag
v/ Hege Hansen
Varteigvn. 66, 1734 Hafslundsøy
Tlf. 69 16 85 15/917 14 167
ltn-ostfold@ltn.no
Konto: 1503.07.57952
Organisasjonsnr.: 994030507

LTN-Ålesund og omegn lokallag
v/ Martin Berg
Apotekergata 19 B, 6005 Ålesund
Tlf. 908 66 079
ltn-alesundomegn@ltn.no
Konto: 3900.35.04607
Organisasjonsnr.: 893745912      
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LTN kry� 

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

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

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

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

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

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

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

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. september

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

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
Nå er det 
sommerferietid

Vinnerne er:
Per Arne Røsok, 
Skodje

Kjell-Anskar 
Tellefsen, 
Drammen

Gudrun M. 
Sivertsen, 
Oslo
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LTN takker for annonsestøtten

Aabys gate 4
3041 DRAMMEN

Tlf. 05060

Eiker Husbygg AS
Anemoneveien 5

3050 MJØNDALEN
Tlf. 906 87 311

Sibelco Nordic AS
6146 ÅHEIM

Tlf. 70 02 49 00

Lillestrøm
videregående skole
Henrik Wergelandsg. 1

2003 LILLESTRØM
Tlf. 63 89 06 00

BUSKERUD
Vikersund................................Tlf. 995 42 803

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

NORDLAND

Mo i Rana................................Tlf. 75 13 22 22
Reipå.....................Tlf. 75 75 18 76 / 958 54 114

SØR-TRØNDELAG

Melandsjø...............................Tlf. 72 44 49 30

Tlf.  02 222

Nohres
Transportservice AS

Tømmerv. 5
1479 KURLAND
Tlf. 934 48 963

Eikerbladet
Nedre Torgg. 18

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 87 20 23

Hommersåk Bil AS
Essev 2

4311 HOMMERSÅK
Tlf. 51 97 75 50

Bilxtra Askim
Haugomg 4
1811 ASKIM

Tlf. 69 88 84 00

G. Leer & Sønner AS
3358 NEDRE EGGEDAL

Tlf. 913 28 521

Sundbrei
Transport

Klevi Næringspark
3570 ÅL

Tlf. 481 71 721

Stensgård & Co
Bilforretning AS

Jørstadmov. 641
2625 FÅBERG

Solveien Bil A/S
Solvegen 22
1533 MOSS

Tlf. 69 25 08 90

Tlf. 51 62 22 00

Eidsvoll
Trafikkskole A/S

Lars Tønsagers v 2
2080 EIDSVOLL
Tlf. 63 96 47 20

Lyngseidet
Bilverksted A/S

Skolev. 1
9060 LYNGSEIDET

Tlf. 77 71 01 55

Gausdal
Fysioterapi

2653 VESTRE GAUSDAL
Tlf. 61 22 35 26

Langestrand
Fysioterapi

Vestreg. 28
3251 LARVIK

Tlf. 33 18 11 22

Høyanger Bil A/S
Einar Ramslis g 29
5900 HØYANGER
Tlf. 57 71 32 77

Lilleborg AS
avd. Ello

Bytesteinen 1
6517 KRISTIANSUND N

Tlf. 71 56 56 00

Litleåsv. 65
5132 NYBORG
Tlf. 55 39 30 30

Røra Bilverksted
Hyllav. 4

7670 INDERØY
Tlf. 74 15 60 60

Tannlege
Tor Frost Nielsen

Strandg. 19
5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

Hvalsmoen 127
3514 HØNEFOSS

Skarnes
Drosjesentral

2100 SKARNES
Tlf. 62 96 12 65

Hafstad
vidaregåande skule

Hafstadv. 49
6800 FØRDE

Tlf. 57 72 13 00

Rå
videregående skole

Laskenveien 3
9475 BORKENES
Tlf. 77 78 94 00

Skoglund
Transport AS

Tamokdalen
9334 ØVERBYGD
Tlf. 77 72 38 43

Mo og Jølster
vidaregåande skule

Mo, 6800 FØRDE
Tlf. 57 65 64 40

0605 OSLO
Tlf. 02 694

Voss Olje
Strandav. 62
5700 VOSS

Tlf. 56 51 34 50

2500 TYNSET
Tlf. 62 48 05 68

Coop Mega
Hønefoss
Industrig. 1

3515 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 18 40

Østlandske
Vindu AS

2219 BRANDVAL
Tlf. 62 82 52 21

Riksheim Fisk AS
8312 HENNINGSVÆR

Tlf. 76 06 84 00

Prosgrunn AS
Rolighetsvegen 1 C
3933 PORSGRUNN

Tlf. 35 54 83 00
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Det vil bli avholdt kurs for likemenn, 
hode og nakkeskade, på Gardermoen 
lørdag 12. og søndag 13. november. 

Kurset fokuserer på muligheten for å komme i jobb 
igjen etter en skade. Ny utlysning av kurset finner du 
i neste nummer av Trafikkskaddes magasin.

Påmeldingsfrist den 10. oktober. 

Påminnelse om kurs



Rådfør deg med LTN sentralt før du velger advokat

Meld fra om adresseendring
Har du fl yttet på deg og ikke lengre mottar 
Trafi kkskaddes 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 00

Landsforeningen for t raf ikkskadde

§
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 Advokatfi rma 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
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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 fl ere 
forskjellige regelsett.

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

• Yrkesskade
• Trafi kkskade
• Pasientskade

• Legemiddelskade
• Profesjonsansvar
• Voldsoffererstatning

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

Landstyret har vedtatt å øke kontingenten for ungdomsmedlemskap til kr. 200.- 
Vi vil presisere at ungdomsmedlemskap gjelder inntil fylte 20. I henhold til LTNs vedtekter 3.2.2. 
Noen medlemmer har overskredet denne alderen og vil bli fl yttet over til enkeltmedlemskap. 
De vil motta et brev om dette. 

Retningslinjene sier: 

(Ref.til§3.2.2) Ungdomsmedlemskap inntil fylte 20 år.
(Ref.til§ 3.2.3) Familiemedlemskap omfatter ektefelle eller samboer og barn inntil fylte 20 år. 

Ungdomsmedlemskap er ment for ungdom som fl ytter ut, 
og er et billigere alternativ for de under 20 år med egen husstand. 
Hjemmeboende ungdom vil inngå i et familiemedlemskap inntil de er 20 år. 

Etter fylte 20 år må man ha enkeltmedlemskap. 

Hilsen 
sekretariatet

Kontingent for LTN-ungdom



Advokatfirmaet Ness Lundin DA
firmapost@nesslundin.no
www.nesslundin.no
Medlemmer av 
Den Norske Advokatforeningen

Oslo:
Lakkegata 3
0187 Oslo
Tlf.: 23 29 90 00
Faks: 23 29 90 01

Trondheim:
Gryta 2 A 
7010 Trondheim
Tlf.: 72 87 02 50
Faks: 23 29 90 01

Lillestrøm:
Kirkegt. 11
2000 Lillestrøm
Tlf.: 63 89 20 20
Faks: 23 29 90 01

Haugesund:
Haraldsgt. 140 
5527 Haugesund
Tlf.: 52 72 30 80
Faks: 23 29 90 01

Tromsø:
Seminarbakken 4 
9008 Tromsø
Tlf.: 77 66 73 30
Faks: 23 29 90 01

Vi har fått nytt navn.
Nå har Ness & Co advokatfirma DA (stiftet 1991) endret navn til:

Advokatfirmaet Ness Lundin DA

For deg betyr navneskiftet lite, vi vil fortsatt ha en 
variert praksis, med hovedvekt på personskadeerstatning, 
yrkesskader og pasientskader. Vi vil fremstå akkurat slik  
du kjenner oss fra før.

NESS LUNDIN er et av lan-
dets ledende firmaer innen 
erstatnings- og forsikringsrett. 
Firmaet består av 4 partnere, 
Jan Gunnar Ness, Erik Johnsrud, 
Christian Lundin og Tom Sørum. 

Vi har prosedert en rekke  
prinsipielle saker for norske  
og internasjonale domstoler, og 
bistår skadelidte i hele landet, 
i saker etter ulykker.

I tillegg kan vi bl.a. tilby bistand 
innenfor følgende rettsområder: 
fast eiendoms rettsforhold,  
familie- og arverett, og straffe-
rett, herunder oppdrag som 
bistandsadvokat.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!

personskade
trafikkskade
yrkesskade

pasientskade
forsikringsrett

bolig- og eiendomsrett
arbeidsrett

barnerett/-vern
arve- og familierett
alminnelig praksis

M
iljø

trykksak fra Trykkp
artn

er G
ryttin

g
 A

S.       Lisen
sn

r. 241 823        Sertifikat n
r. 1638 

Rådgiverne svarer
på spørsmål

LTN-rådgiver Ann-Karin Grønvold 
har kontortid hver torsdag mellom 
klokken 10.00-14.00. 
Hun svarer på spørsmål angående 
kognitive skader. 
E-post: kognitiv@ltn.no

 Hun er å treffe på 
 LTNs telefon: 
 22 35 71 00

  

Avsender: 
LTN 
Postboks 4258 Nydalen
0401 Oslo




