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KJØKKEN
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Astec AS  -  Tlf. 2272 2355  -  post@astec.no  -  www.astec.no

Ditt favoritt kjøkken
Enten du skal ha nytt eller rehabilitere 
ditt eksisterende kjøkken, - vi har 
kunnskapen og heissystemene!

Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS er et av landets ledende advokatfirmaer 
med kompetanse på de fleste saksområder. Vår personskadeavdeling i Oslo 
har siden 1980-tallet bistått skadelidte i alle typer personskadesaker, og i 
dag har vi et av de største fagmiljøene på dette området. Våre advokater 
har inngående kjennskap til oppgjørpraksis, rettspraksis og de medisinske 
spørsmål som oppstår i personskadesakene. 

Vår kompetanse omfatter alle typer personskadesaker. Hovedtyngden av 
sakene gjelder trafikkskader, yrkesskader og pasientskader, men vi har  
også betydelig erfaring med håndtering av saker etter andre typer ulykker, 
med voldsoffersaker og med oppdrag som bistandsadvokater.

Ta kontakt for gratis førstekonsultasjon.

Personskade

Stein Chr. Hexeberg (H)
Tor Kielland (H)
Marte Randen
Ellen Abrahamsen

Per Erik Bergsjø (H)
Øyvind Vidhammer
Benedikte Poulsen

Roald Amundsens gt. 6, Pb. 1503 Vika, 0117 Oslo
Tlf. 22 31 32 00, fax. 22 31 32 01 
 
E-post: personskade@vogtwiig.no

personskadeadvokat.no

HVA GJØR DU HVIS ULYKKEN ER UTE?
Advokatrma Tor Erik Hjertøy 

Mer enn 30 års erfaring med personskadesaker. 
Gratis førstekonsultasjon.  

www.advokathjertoy.no

Trakkskader - Yrkesskader - Pasientskader

Rosenkrantzgate 7, 0159 Oslo
Tlf: 22 33 69 50  -  Fax: 22 33 69 51  
E-post: torerik@advokathjertoy.no
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Landsforeningen

Av Kjell Silkoset

Gratulerer LTN med et velgjennom-
ført landsmøte. Den positive og løs-
ningsorientere stemningen som alle 
deltagerne viste gir trygghet og ener-
gi til en nyvalgt leder. Her sitter jeg 
kun dager etter avsluttet møte og skal 
sette ned noen velvalgte ord til vårt 
glimrende medlemsblad. Ha derfor 
forståelse for en ydmyk og motivert 
leder med mange løse tanker kort 
tid etter valget. Vi har som nytt styre 
ennå ikke konstituert oss og sekreta-
riatet er i en overgang med ny gene-
ralsekretær. Gratulerer Ingeborg - og 
takk til Marit. Vi ønsker vår avtroppen-
de generalsekretær tillykke med en ny 
epoke i livet.

Nok en gang må jeg få takke for til-
liten og forventningene dere viser 
meg. Men jeg er ikke alene. Jeg vet 
at hele LTN-famillien vil følge med på 
hva vi landsstyret vil arbeide med og 
hva vi vil foreta oss. Og, akkurat den 
”familiære omsorgen” er LTN sin 
styrke. Vi skal ha takhøyde og trygg-
het til og komme med våre ytringer 
og meninger, populære som upopu-
lære. At LTN i dag er en solid organi-
sasjon må jeg få takke mine forgjen-
gere for - Svein Ove Langeland med 
de andre avtroppende i landsstyret. 
De gir stafettpinnen videre i en orga-
nisasjon som fungerer godt. På vegne 
av oss i det nye styret takker jeg for 
den tilliten og tiltroen dere viser oss 
- og lover at vi skal gjøre vårt ytterste 
for å styre LTN på en best mulig måte. 
Sammen med dere skal vi viderefø-

re og videreutvikle organisasjonen 
fremover.
 
Det å sitte her og skrive denne lede-
ren før vi som et samlet nytt styre har 
konstituert og summet oss, gir meg 
noen tanker om hvor viktig det er med 
sakene og handlingsplanen vi vedtar 
på landsmøtet. Handlingsplanen gir 
jo retningen vi som organisasjon skal 
ha på dagsorden fremover. Vi har det 
rene pengemessige som skal forval-
tes og overvåkes, samfunnsoppgave-
ne, organisasjonsansvaret med mer. 
Men uten medlemmer og aktive en-
gasjerte tillitsvalgte mister vi grunn-
muren som LTN er bygget på. Akkurat 
på dette området ønsker jeg som le-
der og kunne utgjøre en forskjell, jeg 
ønsker og kunne bidra til at tillitsvalg-
te og lokal/fylkeslag holder sin moti-
vasjon og engasjement oppe. Detaljer 
og handlinger vet jeg at dere forstår vi 
må komme til etter hvert. Det skal skje 
når jeg har fått en oversikt over det 
organisasjonsmessige, når dere har 
kommet med innspill om hva dere 
ønsker og forventer fremover.
 På vegne av resten av landstyret tak-
ker jeg for tilliten og forventningene 
fra dere. Jeg gleder meg til møtene 
og samtalene med dere! Vi er verken 
bedre eller dårligere en vi gjør hver-
andre. Medisinen er åpenhet, respekt 
og toleranse for hverandre.

Hilsen
Kjell Silkoset
Landsleder

Et godt gjennomført landsmøte
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Landsmøte 10.-11.09

Av sekretariatet i LTN

Engasjerte tillitsvalgte
møttes til landsmøte
LTNs landsmøte ble arrangert på Radisson Blu hotell på Gardermoen 10. – 11.  
september. LTNere fra fjern og nær fikk et hyggelig gjensyn, og gjennomførte  
landsmøtet i løpet av lørdagen. Landsforeningen for trafikkskadde startet søndagen 
med ny leder Kjell Silkoset. 

De tillitsvalgte måtte flere ganger frem med stemmeseddelen. 
Flere saker vakte engasjement.
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Avtroppende nestleder Liv 
Solveig Einan fra LTN-Sør-
Trøndelag fylkeslag ble over-
rasket med hederstegn.
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Landsmøte 10.-11.09

Avtroppende leder Svein Ove 
Langeland åpnet møtet med ett  
minutts stillhet for de som har om-
kommet i ulykker i løpet av årene 
som har gått. Videre oppsummer-
te han hva som har skjedd, seire 
og utfordringer vi står overfor, før 
han etter hvert ga klubben over til 
de stødige møtelederne Målfrid B. 
Helle og Erik Fredriksen som loset 
oss gjennom resten av dagen. 

Etter en relativt rask gjennomgang 
av styrets beretning, handlings-
plan og regnskap, var det videre til 
innkommende saker. En av sakene 
som hadde kommet inn, var LTN-
Aust-Agders forslag om å åpne for 
at man kan tegne livstidsmedlem-
skap også for familiemedlemmer. 

Med dette vedtaket håpet lagene  
å beholde flere medlemmer som  
er ferdig med saken sin. De fleste 
endringene i vedtektene var små 
endringer, i noen tilfeller kun kos-
metiske. 

Også temperatur
Den saken som skapte mest tem-
peratur, var forslaget som hadde 
kommet fra to lokallag og landssty-
ret om å legge ned stillingene som 
regionsekretær. Landsstyret hadde 
tilføyd i sitt forslag at de ønsket å 
styrke sekretariatet i Oslo. Debatten 
gikk heftig fra talerstolen og saken 
skapte tydelig engasjement. Lage-
ne hadde forskjellige meninger og 
erfaringer med sin regionsekretær, 
og når saken til slutt gikk til avstem-
ning falt forslaget.
Det var også temperatur rundt fle-
re andre saker, men som avtrop-
pende landsstyreleder påpekte så 
er det et sunnhetstegn med gode 
diskusjoner i en organisasjon. Med 
stram regi fra møteledernes side, 
gikk sakene igjennom relativt raskt, 
og for først gang i historien klarte 
LTN å gjennomføre også valget på 
lørdagen. Det gikk med mye papir, 
da det kom motkandidater fra salen 

i de fleste av valgene. Sekretariatet 
måtte kopiere opp stemmesedler 
flere ganger. 

Valg av landsstyre
Valg av nytt landsstyre endte med 
at leder ble Kjell Silkoset fra LTN-
Romerike lokallag. Med seg fikk 
han Hilde Valberg fra LTN-Stjør 
og Verdal som nestleder, og sty-
remedlemmene Jarl Vian fra LTN-
Finnmark fylkeslag, Carina Simon-
sen fra LTN-Midt-Troms lokallag og 
Inger Simonsen fra LTN-Andøya/
Sortland lokallag. Varamedlemmer 
ble Leif Ranglo fra LTN-Solør/Odal 
lokallag og Martin Berg fra LTN-Åle-
sund og omegn lokallag. 

Ble hedret
Etter at komiteene var valgt, ble 
avtroppende nestleder Liv Solveig 
Einan fra LTN-Sør-Trøndelag fyl-
keslag overrasket med hederstegn 
og hilsen fra Johan Selvåg fra fyl-
keslaget. I tillegg ble Turid og Jack 
Henriksen fra LTN-Ofoten lokal-
lag og Signe Liv Haugen fra LTN-
Nordre Vestfold lokallag utropt til 
æresmedlemmer også til stående 
applaus. Og sist, men ikke minst, 
hadde endelig sekretariat og lands-

”Et tydelig  
engasjement fra  
medlemmene”

Liv Solveig Einan og Jarl Vian er veteraner i LTN-sammenheng.  
Vian fortsetter i styret mens Einan trådte ut. 
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styre klart å holde noe skjult for 
generalsekretæren. En overrasket 
Marit Andresen fikk sitt æresmed-
lemskap for de 13 årene hun har 
brukt på LTN. Landsstyret ønsket 
også å gi henne en avskjedsgave, 
og overrakte et reisegavekort som 
hun kan benytte seg av nå som hun 
får litt mer tid. 

Seniorrådgiver Per Oretorp fikk 
æren av å avslutte det hele, han 
snakket varmt om frivilligheten i 
LTN og takket Marit Andresen for å 
ha vært en flott leder i de årene han 
har jobbet i LTN. 

Signe Liv Haugen fra LTN-Nordre 
Vestfold lokallag var en av fire 
som ble utropt til æresmedlem-
mer. Det skjedde til stående 
applaus.

”Mange fikk heder 
for innsatsen”

Hilde Valberg (t.v) ble valgt til nestleder i LTNs landsstyre. 
Elisabeth Bøen-Johnsen stilte ikke til gjenvalg.

Møtelederne Målfrid B. Helle og Erik Fredriksen loset landsmøtet 
gjennom en travel lørdag.



Ærespris til avholdt
generalsekretær

8 Tm • nr. 8 – 2011

Landsmøte 10.-11.09

Av Svein Ove Langeland

Marit Andresen begynte som ge-
neralsekretær i LTN 1. juni 1998, 
og kom fra stillingen som general- 
sekretær i Norges bryteforbund. 
Kjell Rune Groa fra LTN hentet hen-
ne den gang inn. Han hadde fortalt 
Marit at livet i Landsforeningen for 
trafikkskadde var roligere, og hun 
trodde på det. Det var siste gan-
gen styret klarte å ”lure” henne. 
Marit ble generalsekretær i en or-
ganisasjon med et par millioner i 
underskudd og et sekretariat i opp-
løsning. Det sittende styret hadde 
startet en solid opprydning, og de 

fleste fikk med nød og neppe gjen-
valg på landsmøtet i 1999. Skulle 
styret klare overgangen fra ad hoc 
frivillighet til bærekraftig organisa-
sjon? Med Marit på laget utviklet 
LTN seg til å bli en viktig aktør. Hun 
har bygget opp et godt og stabilt 
sekretariat. De ansatte blir, de liker 
å jobbe for LTN. Og Marit ble også. 
Hun skulle prøve det i et par år, men 
det ble spennende og utfordrende 
og hun ble i stillingen i 13 år.

Klarte oppgaven med glans
Som generalsekretær samlet hun 
et lag rundt seg. Tom Eitvet var på 
plass fra begynnelsen, de ble nære 
venner og kolleger. Hun hentet med 
seg Elsie Frøhol fra Bryteforbundet, 
og Elsie var også en del av oppryd-
ningen. Etter hvert kom flere til, og 
sekretariatet begynte å snu seg til å 
jobbe også politisk. LTN hadde klart 
overgangen, og er i dag en aktør 
som blir tatt seriøst i alle sammen-

henger. Det hadde ikke vært mulig 
om ikke snuoperasjonen hadde blitt 
fullført.

Har mange venner
Flere som deltok på landsmøtet 10.-
11 september var med på Marits 
første landsmøte i Bergen i 1999. 
Hun referer ofte til det, og sier at 
hun lurte på hva i all verden hun 
hadde begitt seg inn på. Heldigvis 
har ting gått framover. Det er gjer-
ne uenighet i en organisasjon, men 
det må det også bli med så mange 
mennesker og meninger. Marit har 
mange venner blant de frivillige i 
LTN, og det er mange som har fulgt 
henne fra starten. 
I LTN er det mange som er glad i ge-
neralsekretær Marit Andresen. LTN 
er takknemlig for hennes stødige 
hånd i opprydningen og ikke minst 
oppbygningen av organisasjonen. 
Hun vil bli savnet. 

Henning Bjurstrøm fra LTN er 
representert i det nyopprettede 
brukerrådet til Deltasenteret.
(Foto: Gunn-Elisabeth Almås)

FFO ga innspill på 
framtidige prioriteringer
Av Anette Skomsøy, FFO

Første møte i det nyopprettede brukerrådet til Delta-
senteret ble avholdt denne uken. Rådet vil være sentralt 
i utviklingen av en strategi for Deltasenterets arbeid og  
prioriteringer de neste årene. 

Marit Andresen går over i pensjonistenes rekker etter 
13 år som generalsekretær i Landsforeningen for  
trafikkskadde. Under landsmøtet på Gardermoen  
vanket det både gaver og gode ord. Det er mange som 
er glade i henne og setter pris på henne.

Avtroppende landsleder Svein 
Ove Langeland stod for utde-
ling av gaver og ga heder til en 
avholdt generalsekretær Marit 
Andresen. Hun nå blir pensjonist. 
Andresen ble også utnevnt til 
æresmedlem.
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- Det er med noe skrekkblandet 
fryd jeg overtar etter Marit Andre-
sen, men jeg gleder meg veldig til 
å jobbe med alle de flotte mennes-
kene som finnes i LTN, både tillits-
valgte og kolleger som jeg har lært 
å kjenne gjennom flere år. Marit 
har vært en meget dyktig general-
sekretær, så det er ”store sko” jeg 
skal fylle. Jeg er naturligvis spent 
på hvordan overgangen går, og jeg 
føler jeg har litt å leve opp til, sier 
Ingeborg Dahl-Hilstad etter lands-
møtet hvor ansettelsen ble kjent.

En utfordring
Dahl-Hilstad har imidlertid hatt stil-
lingen som assisterende general-
sekretær de siste to årene, så helt 
ukjent terreng beveger hun seg ikke 
inn i.

- Jeg har hatt et godt og tett 
samarbeid med Marit Andresen så 

jeg kjenner jo oppgavene som ven-
ter meg. Det blir likevel spennende, 
og jeg gleder meg til å ta fatt på ar-
beidet, forteller hun.

Ingeborg Dahl-Hilstad er gift og 
har to barn på fem og to år. De sis-
te årene har derfor hobbyene fått 
ligge til fordel for familieliv og jobb.

- Jeg har en mann som støtter 
meg fullt ut, så dette er klarert på 
”høyeste hold”, sier hun smilende.

Lang fartstid
Dahl-Hilstad startet som vikar i LTN 
i 2004, og hun har hatt en rekke 
oppgaver innen foreningen. Hun 

vokste opp i Ålesund, men dette ut 
til å være en godt bevart hemmelig-
het. Dialekten røper ikke det. Dahl-
Hilstad har Mastergrad fra Univer-
sitetet i Aalborg, og fra Universitet 
i Oslo i European studies of scien-
ce society and technology. Hun har 
også grunnfag russisk og vært på 
russisk kurs i St Petersburg to gan-
ger.

Av rådets åtte medlemmer er det 
tre som representerer FFO. Dette 
er Atle Lunde fra Norges Blinde-
forbund, Henning Bjurstrøm fra 
Landsforeningen for trafikkskadde 
og Berit Therese Larsen, rådgiver i 
FFO. 

Innspill på barrierer
Medlemmene i brukerrådet kom 
i møtet 25. august med innspill til 
strategi for senteret, og til hva som 
er de store barrierene innen funk-
sjonshemmedes mulighet til å del-
ta i samfunnet. Selv om mye har 
skjedd de senere årene, er det fort-
satt mange barrierer, og det var et 
engasjert råd som kom med inn-
spill til Deltasenteret om dette. 
FFO mener Deltasenteret bør ha  
fokus på et universelt utformet  
Norge fram mot 2025. 

- Skal man ha mulighet til å nå 
det målet må det bli mer fart på 
de tunge og kanskje mest kost-
nadskrevende områdene, som 
eksisterende bygningsmasse og 
transportinfrastruktur, sier Berit 
Therese Larsen. 

Bekjempe negative holdninger
I tillegg ble holdninger i samfunnet 
trukket fram som en sentral barri-
ere, og det ble diskutert hvordan 
man kan imøtekomme negative 
holdninger gjennom bevissthets- 
og kompetanseøkning og spesielt 
rette innsatsen mot miljøer som 
henger etter, som arbeidsgivere, 
næringsliv og journalister. 

Sosial medier
Mange funksjonshemmede opp- 
lever å bli ekskludert fra sosiale are-

naer som kafeer, puber og restau-
ranter. I tillegg har sosiale medier 
blitt så sentralt i dag at FFO ønsker 
at Deltasenteret skal se nærmere 
på tilgjengeligheten til disse. An-
dre områder som ble trukket fram 
var et utilgjengelig arbeidsmarked, 
samt begrensninger i tilgang til kul-
tur og informasjon. Brukerrådet 
skal erstatte det tidligere styret for 
Deltasenteret, som nå er avviklet. 
De andre setene i rådet er fordelt 
mellom SAFO (1 plass), fylkeskom-
munale råd for funksjonshemmede 
(2 plasser) og kommunale råd for 
funksjonshemmede (2 plasser). 
Rådet ledes av Deltasenterets se-
kretariat og skal møtes 1-2 ganger 
i året.

Dahl-Hilstad ansatt
som generalsekretær
Ingeborg Dahl-Hilstad (34) er ansatt som ny general-
sekretær i Landsforeningen for trafikkskadde i Norge 
(LTN).  Dahl-Hilstad har vært tilknyttet LTN siden 2004 
og har hatt flere oppgaver i foreningen. De siste to  
årene har hun vært ansatt som assisterende  
generalsekretær.

Ingeborg Dahl-Hilstad overtar 
generalsekretærstillingen etter 
Marit Andresen. Her er hun av-
bildet da ansettelsen ble offent-
liggjort på landsmøtet.”Overtar med 

skrekkblandet 
fryd”
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Av Gunn-Elisabeth Almås

Bygget tilrettelagt hytte
- ni meter over bakken
Dypt inne i Ringsakerskogen ligger noen unike byggverk. Der har skogtekniker og  
naturmannen Frode Schei satt opp tre tretopphytter. Det siste byggeprosjektet, 
Granhytta, har rampe og ligger mellom åtte og ni meter over bakken.  
Den 15 kvadratmeter store hytta er både velutstyrt og tilrettelagt for bevegelses-
hemmede.
   - Vi har fått gode tilbakemeldinger, smiler den sympatiske verten.

Joda, det er fantastisk å komme 
nært innpå hakkespett, fluesnap-
per, granmeis og tamme ekorn. Det 
å se elgen, rev eller en hjort på nært 
hold er også en opplevelse. Still-
heten og naturen er overveldende 
i Ringsaker-skogene, som er na-
turmannen Frode Scheis rike. Som 
skogtekniker kjenner han nærmest 
hver tretopp i allmenningen.  Det er 
seks år siden første tretopphytte ble 
ført opp. Nå er den tredje på plass, 
og Frode Schei har fulgt myndig-
hetenes oppfordring om tilretteleg-
ging for bevegelseshemmede.

- Det var nesten mer jobb med 
rampa enn med selve hytta. For 
meg har det vært et mål at også 
funksjonshemmede skal kunne få 
ta del i naturopplevelsene, og det 
å komme så høyt opp fra bakken  
er en opplevelse i seg selv. Når 
hytta er tilrettelagt for bevegelses-
hemmede, så er den også meget 
godt velegnet for familier med små 
barn, forteller han.  

Sikkerhet i høysete
Besøkende vil raskt erfare at det 
ikke er ei plankehytte som er bygd 
i tretoppene. Sikkerheten er me-
get godt ivaretatt, dimensjonen på 
stokkene er imponerende. Det er 
også satt opp solide rekkverk både 
på rampa og på terrassen slik at 
selv en sjel med litt høydeskrekk  

- Det var veldig arbeidskrevende 
å bygge rampa, men naturligvis 
nødvendig for at bevegelses-
hemmede komme til tretopp-
hytta, forklarer Frode Schei.

 



   nr. 8 – 2011 • Tm 11

føler seg trygg. Selve hytta er på 15 
kvadratmeter. Den inneholder so-
verom, stue/kjøkken og hems. Dusj 
kommer på plass i løpet av høsten 
og det samme med bio-do. Panora-
mavinduer gjør at du føler deg ute 
i naturen – også innomhus. Fugle-
kasser og matstasjoner for ekorn 
har ført til et yrende liv. Verten ga-
ranterer at du våkner med fugle-
sang. 

- Hytta er bygd med tanke på 
naturopplevelser til alle årstider. 
Dette er ei hytte som leies ut 365 
dager i året. Det er allerede noen 
gjester som har booket nyttårs- 
aften, forklarer han.

- Men ikke julaften?
- Nei, julaften er ennå ikke boo-

ket. Da er det ledig, sier han.

Rekreasjon
Trafikkskaddes magasin var på 
besøk da en gruppe pasienter 
ved Skogli Rehabiliteringssenter 
på Lillehammer tok turen innom 
Granhytta. Pasientene var synlig 
begeistret over å komme opp i tre-
topphytta.

- Dette er noe av det mest fas-
cinerende jeg har sett. Helt fantas-
tisk! utbrøt, Anette Gilje fra Oslo og 
Ole Jonas Johansen fra Lilleham-
mer. 
De var glade for at de sa hadde  
takket ja til utflukten i regi av reha-
biliteringssenteret og forsikret at de 
aldri ville glemme utflukten.

- Du får en veldig ro her oppe, 
og det er svært imponerende å se 

hva som lar seg bygge bare man 
har pågangsmot, gode ideer og 
kunnskap, slo de to fast.

Livet i skogen
Verten er en opplevelse i seg selv.  
Frode Schei, med sine solide kunn-
skaper om både dyreliv og skog, er 
en fasinerende formidler. Han er 
genuint opptatt av at gjestene skal 
trives.

- Gjestene har også mulighet til 
å kjøre hundespann til og fra hytta. 
De kan også bli fraktet med hest og 
slede. Det er en veldig fin opplevel-
se. Tenk deg Ringsakerskogen en 
vinterdag med hesten som lunter 
framfor deg. Det er veldig fint, slår 
han fast.

I og med at hyttene er bygd i 
trær, så har de en viss levetid. Den 

første hytta som Schei satte opp, 
må gjenoppføres om et par år.

- Jeg har planer om å sette opp 
ytterligere to hytter. Dette er et 
motstykke til en travel og stres-
set hverdag.  Her er det ro og fred. 
Både familier, kjærester, ektepar  
og samboere ser ut til å sette pris 
på det. Å bo i en tretopphytte blir 
en helt annen opplevelse enn en 
tradisjonell hyttetur. Det kan jeg 
love, sier Frode Schei.

Tretopphyttene som Frode Schei 
har bygd opp inngår i nettver-
ket Norske Vandrerhjem.  Du kan 
også lese mer om de spektakulære  
hyttene på nettet: 
www. tretopphytter.no

Du kan også ringe Frode Schei på 
telefon: 909 33 356

Frode Schei har satt opp spekta-
kulære hytter i Ringsaker-skoge-
ne. Den siste, Granhytta, ligger ni 
meter over bakken.

Skogli Rehabiliteringssenter på Lillehammer benytter Granhytta til 
hyggelige ettermiddagsutflukter. Her er en glad gjeng pasienter og 
ansatte samlet til hyggelig kaffekos.

Frode Schei viser den flotte utsikten fra verandaen. Her lover han at 
du finner roen…
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Vellykket ungdomshelg 
i Tromsø

Av Elisabeth, Kjersti og Hanne Sofie
 

Chill

I perioden 2-4. september 
møttes 20 LTN-ungdommer 
i Tromsø. Dette ble en helg 
med det fengende temaet 
"sex, kick and rock'n roll". 
   - Et helt topp opplegg, var 
ungdommene enige om  
etter en helg med både fart, 
spenning og et fint foredrag 
om seksualitet og skade.

”Et flott foredrag 
om seksualitet og 

skade”

- Vi ønsker nye ungdommer lykke til 
med å lede LTNs ungdomsutvalg, sier 
avtroppende utvalg som har bestått 
av Hanne Sofie Holmeslet, Elisabeth 
Bøen-Johnsen og Kjersti Einan.

Å balansere på line så 
høyt over bakken var 
en stor utfordring. Det 
ga et realt ”kick”.
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Helgen ble åpnet på hotellet i Trom-
sø under en herlig treretters mid-
dag. Vi gikk tidlig til sengs for å 
være klar til lørdagens utfordrin-
ger. Lørdag morgen var vi tidlig 
på'n utenfor hotellet for å begi oss 
ut på utfordringer som skulle gi oss 
et kick, noe vi absolutt fikk. Aktivi-
tetene ble ledet av "Natur og utfor-
dring" og her fikk vi være med på 
oppgaver som å slenge oss utfor 
13 meter høye tårn, balansere på 
line høyt over bakken, forsøke å ba-
lansere et vippebrett med fem per-
soner på, pusle et stort puzzlespill, 
skyte med pil og bue og mye mye 
mer. 

Fint foredrag
Etter noen timer med utendørsakti-
viteter gikk vi videre til et foredrag 
om seksualitet og skade av sexolog 
Heidi Solvang. Her hadde vi en in-
teressant og levende samtale rundt 

dette temaet der deltakerne 
kunne komme med ulike 
spørsmål og dele erfaringer/
opplevelser. 
Etter middag dro vi avgårde 
på Døgnvillfestivalen som 
ble arrangert i Tromsø denne 
helga. Her fikk vi, og 13.000 
andre, med oss artister som 
Europe, Sirkus Eliassen og 
John Fogerty. Vi hadde på for-
hånd reservert plasser oppå et 
platå midt inne på festivalom-
rådet, så her hadde vi festivalens 
beste utsikt over begge scenene. 

Spektakulært nordlys
Sola varmet oss godt hele helga, så 
det var en deilig dag for utendørs-
aktiviteter. På kvelden fikk vi også 
oppleve et spektakulært nordlys en 
tidlig høstnatt over Tromsøbyen.
Denne helga var det sittende ung-
domsutvalgets siste ungdomssam-

ling. Så vi vil med dette takke for 
oss og ønske alle lykke til videre. Til 
alle dere som var med oss til Trom-
sø: Vi takker for en superfin helg. 
Dere er herlige.

Til venstre: LTN-ungdommen 
fikk med seg Døgnvillfes-
tivalen med en forrykende 
konsert under oppholdet i 
Tromsø. 

Til høyre: Deltakerne på ung-
domskonferansen fikk prøve 
seg på vippebrett.

En spent gjeng får instrukser før de skal klatre opp i høyden.

Sexolog Heidi Solvang holdt et 
interessant foredrag om sek-
sualitet og skade. Det var også 
anledning til å stille spørsmål og 
dele erfaringer.

”En superfin helg”



De fleste er omfattet av en 
eller annen forsikringsord-
ning via kollektive ordnin-
ger, for eksempel via ar-
beidsgiver eller interesse-
organisasjoner. LTN har i 
mange år påpekt at det er 
en alt for stor del av disse 
ordningene som ikke fun-
gerer når skaden skjer, da 
den skadede ikke blir gjort 
oppmerksom på hvilke 
ordninger de er medlem-
mer av. 

Det vil si at mange kun betaler pre-
mier, uten å få utbetalt erstatnin-
gen når ulykken inntreffer. Lovgiver 
har vært oppmerksom på dette og 
innført en såkalt identifikasjonsbe-
stemmelse i forsikringsavtaleloven. 
Det vil si at hvis en melding til en 
arbeidsgiver er sendt fra den skade-
lidte, eller hvis arbeidsgiver er klar 
over at arbeidstakeren har blitt ska-
det, er dette å anse som en melding 
til forsikringsselskapet. 

Dårlige rutiner
Dette innebærer at det ikke spil-
ler noen rolle om man oppdager 

denne forsikringen noen år etter at 
ulykken inntraff. Man skal likevel 
ha morarenter på beløpet, som for 
tiden er 9,25 prosent. Det er dess-
verre dårlig rutiner blant arbeids-
givere om dette meldingssystemet, 
noe som forsikringsselskapene må 
ta ansvaret for på grunn av mang-
lende opplæring av arbeidsgivere i 
håndtering av skademeldinger. 
Forsikringsselskapene har i flere år 
hevdet at denne plikten til å lære 
opp arbeidsgivere ikke gjelder i for-
hold til interesseorganisasjoner. 

Fra Retten

Av Per Oretorp
Seniorrådgiver i LTN

Forsikringsselskapenes plikt 
til å lære opp interesseorganisasjoner

Hvis en melding til en arbeidsgiver er sendt fra den skadelidte, eller hvis arbeidsgiver er klar over at  
arbeidstakeren har blitt skadet, er dette å anse som en melding til forsikringsselskapet.  
(Illustrasjonsfoto: Gunn-Elisabeth Almås) 
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Har fått avgjørelsen
Vi har nå fått en avgjørelse i Fi-
nansklagenemnda av 15. juni d.å. 
(FinKN-2011-283), hvor nemnda gir 
arbeidstaker medhold i det motsat-
te. I saken ble et medlem av Norges 
ingeniør og teknologorganisasjon 
(NITO) alvorlig skadet 20. desem-
ber 2005, noe alle arbeidskollegene 
ble informert om, inklusivt tillits-
mannen i NITO. Det gikk imidlertid 
ingen melding til verken Nito eller 
forsikringsselskapet. Det gikk ca ett 
år før den skadelidte meldte seg inn 
i LTN, og melding ble straks sendt 
til forsikringsselskapet hvor NITO 
hadde tegnet forsikring for sine 
medlemmer. 

Avviste renter
Forsikringsselskapet avviste da å 
betale renter for den aktuelle pe-
rioden, og det er dette spørsmålet 
som ble behandlet av Finansklage-
nemnda. 

Nemnda fastslår at det må være på 
det rene at NITOs representant fikk 
kunnskap om ulykken samme dag 
som den skjedde. Nemnda stiller 
ikke noen andre krav til meldingen 
utover kunnskapskrevet. Nemnda 
viser til at ”identifikasjonsbestem-

melsen bygger på at forsikrings-
takeren er forsikringsselskapets 
hjelper i administrasjon av forsi-
kringsordningen (interesseorgani-
sasjonen) og selskapet bør derfor 
utarbeide rutiner som sikrer at for-
sikringstakeren passer på å melde 

inn forsikringstilfeller. Manglen-
de rutiner, som opplagt foreligger 
her, bør ikke ramme den forsikrede. 
Dette gjelder særlig i en så alvor-
lig ulykke, hvor forsikrede den før-
ste perioden etter ulykken ikke ville 
være i stand til å ivareta sine inter-
esser.”

Viktig avgjørelse
Avgjørelsen er praktisk viktig da vi 
vet at dette er et utbredt problem, 
og vi oppfordrer derfor våre med-
lemmer til å være bevisst på denne 
avgjørelsen både når den blir møtt 
med manglende rente, og avvist på 
grunn av for sent meldt skade. 
Saken ble prosedert av advokat 
Tom Sørum i Advokatfirmaet Ness 
Lundin.

”Det er dess- 
verre dårlige  
rutiner blant  

arbeidsgivere”
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Dette er gledelige nyheter for LTN 
generelt, og LTN Harstad og omegn 
lokallag spesielt som har kjempet 
for dette i mange år.
Når man leser lovforslaget ser vi 
at departementet har hørt de ar-
gumenter som LTN i mange år har 
lagt frem for både departement og 
storting.

- Jeg tviler på at samferdselsmi-
nisteren hadde snudd så raskt hvis 
det ikke hadde vært for det arbeid 
som LTN har lagt ned gjennom åre-
ne, sier seniorrådgiver Per Oretorp 
i LTN. Og uten det fantastiske ar-
beid som Harstad og omegn lokal-
lag med ildsjelene Lill Tove Peder-
sen og Stein Håvard Kristensen i 
spissen har gjort så er jeg sikker på 

at lovforslaget hadde latt vente på 
seg enda lenger, fortsetter Oretorp 
som i Stortingshøringer har brukt 
Harstad og omegn lokallag sin si-
tuasjon som eksempel. 

Stein Håvard Kristensen som er 
leder i Harstad og omegn lokallag 
vil også spesielt nevne bussjåfør 
Bjørn Solli.

 –Han har vært en bauta i denne 
saken, og har hele tiden kommet 
med utfyllende informasjon til de 
som har etterlyst dette. Dette te-
maet har engasjert et samlet Lokal-
lagsstyre i Harstad, og omegn lo-
kallag, og som leder er jeg utrolig 
stolt av alle de flotte menneskene 
jeg har hatt med på denne seilasen 

igjennom flere år avslutter Kristen-
sen

Lovforslaget er vedtatt i stats-
råd den 12. august 2011 og venter 
nå på komitébehandling.

Vi må ikke lene oss tilbake riktig 
enda sier Oretorp: 

- Nå må vi arbeide for en rask 
behandling slik at lovendringen 
trer i kraft så raskt som mulig og 
at fylkeskommuner og kommuner 
får de nødvendige ressurser som 
skal til slik at loven faktisk fungerer 
i praksis.
 

Samferdselsministeren snur 
– vil gi barn rett til belter i skolebuss
Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa har lagt frem lovforslag til endringer 
i vegtrafikkloven og sier i en pressemelding at endringen vil gi Samferdselsdeparte-
mentet hjemmel til å kunne fastsette en forskrift som pålegger fylkeskommuner og 
kommuner å sørge for at skolelever får sitteplass med bilbelte ved skoleskyss i buss.
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Sommerleir på Eidene
ble en suksess

Tre gutter i alderen 11 til 18 var 
deltagere på årets sommerleir for 
skadde barn i regi av LTN. Leiren 
fant sted på Eidene siste uka før 
skolestart, og aktivitetene var i regi 
av en energisk Andrè Berg Johan-
sen. Som alltid var målet at alle skal 
få være med, og funksjonsnivå skal 
ikke være til hinder for noen. Eide-
ne Røde Kors senter er et godt sted 
med dette utgangspunktet, hele 

området er tilpasset rullestolbru-
kere 

Ut i båt
Ankomstdagen mandag var en ro-
lig dag, men fra tirsdag av var det 
full fart. Først tok de seg en tur på 
området for å bli litt kjent. Aktivi-
tetssjefen hadde sørget for at alle 
kom seg ut med båt, men med to 
meter bølger på åpent hav var det 

best å holde seg nærme land. Det 
var også besøk fra LTN-Nordre 
Vestfold lokallag, som sørget for 
vaffelkos når de var vel i land.

Reportasje

Av Andrè Berg Johansen 
og Ingeborg Dahl-Hilstad
Foto: Andrè Berg Johansen

Med stort sett hyggelige værguder og fine omgivelser på Eidene, ble LTNs sommer-
leir for barn i perioden 15.– 20.august et gledelig arrangement. En aktiv aktivitetssjef 
og positive ledsagere ga barna en god avslutning på sommeren.

”Vil være med 
også neste år”

Kanoen med deltakerne veltet, men det var bare moro…
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Fartsfylte aktiviteter
Onsdag var en enda mer fartsfylt 
dag, da stod Eidene for aktivitete-
ne. Gutta hadde valgt seg ut hek-
se-sprang og skyting som aktivi-
teteter. Skal du ta Heksespranget 
krever det en stødig mage, du hen-
ger i vaier i løse lufta og blir sendt 
ned 60 meter. Svein Borgar likte 
virkelig å kjenne på spenningen da 
han ble sendt over, og da måtte jo 
ledsageren hans Rey også til pers.  
Andrè måtte over hele tre ganger, 
siden han skulle vise de andre at 
det gikk greit.

Treffsikre deltakere
Etterpå var det skyting med både 
pil og bue og luftgevær. William 
var sherriff ved blinkene, men det 
var Ellinor som klarte å treffe tråden 
som holdt blinken. Aktivitetene var 
over ved lunsj, og etter lunsj ville 
Andrè, Vegard og Rey ta seg en ka-
notur. Hvem som var ustø i båten 
skal være usagt, men våte ble de 
alle mann. Kanoen gikk rundt, og de 
som ventet på brygga skjønte ikke 
hva som tok så lang tid. Når padler-
ne endelig kom, så var de søkk våte 
og til fots. Og når de andre skjønte 
hva som hadde skjedd, måtte de gå 

rundt en gang til for å dokumentere 
det, og det syntes Vegard var kjem-
pegøy å fortelle hjemme.

Bading og pølser
Torsdag var kosedag ved sjøen. 
Frank Gjelsøy fra sekretariatet kom 
og var med på både bading og pøl-
selunsj. Han var grillsjef med stort 
hell, de som ønsket det fikk badet 
masse og alle koste seg.
Fredag var værgudene i dårlig hu-
mør, det begynte med litt regn og 
økte på utover dagen. Men leirdel-
tagerne benytter formiddagen til litt 

sightseeing, og fikk med seg Ver-
dens ende (ingen apokalypse, men 
et sted på Tjøme). Resten av dagen 
ble tilbrakt innendørs med diplom-
utdeling og bildeframvisning. Del-
tagerne på leiren ble døpt Kongen, 
Prinsen, SB og Actionsjefen, og alle 
fikk medalje for å være gode kompi-
ser og deltagere.

Flott uke 
Leirdeltagerne fikk lekt og kost seg 
masse i løpet av uka, og alle ga ut-
trykk for at de ville være med igjen 
neste år. Da kan vi kanskje også få 
med enda flere barn, nå som de ser 
hvor godt de andre har hatt det. 
Den eneste klagen vi fikk gjaldt ma-
ten, den var så god at enkelte var 
bekymret for midjemålet! 

Her gjelder det å konsentrere 
seg om å treffe om å treffe blink 
og det er William som er i ak-
sjon. 

”Funksjonsnivå 
skal ikke være til 

hinder” Svein var i kjempehumør og fikk være med på mange utfordrende 
aktiviteter.

Her er hele gjengen, både hjelpere og deltakere, som deltok på som-
merleiren samlet. De lover å komme igjen neste år!



LTN takker for annonsestøtten

Skjervøy
kommune

Kultur- og
Undervisningsetaten

www.skjervoy.kommune.no

Trygt på skoleveiene

Stavanger
kommune

Park og vei
www.stavanger.kommune.no

Hamar
kommune

www.hamar.kommune.no

Sirdal
kommune

www.sirdal.kommune.no

Fet
kommune

www.fet.kommune.no

Mosvik
kommune

Formannskontoret
www.mosvik.kommune.no

Nordre Land
kommune

www.nordre-land.kommune.no

Harstad
kommune

www.harstad.kommune.no

Øksnes
kommune

www.oksnes.kommune.no

Nedre Eiker
kommune

www.nedre-eiker.kommune.no

Lærdal
kommune

www.laerdal.kommune.no

Dønna
kommune

www.donna.kommune.no

Kvinnherad
kommune

www.kvinnherad.kommune.no

Sørfold
kommune

www.sorfold.kommune.no

Lavangen
kommune

www.lavangen.kommune.no

Deanu gielda -
Tana
kommune

www.tana.kommune.no

Oppegård
kommune

www.oppegaard.kommune.no

Ørland
kommune

www.orland.kommune.no www.vaksdal.kommune.no

Tynset
kommune

www.tynset.kommune.no

Bokn
kommune

www.bokn.kommune.no

Fosnes
kommune

www.fosnes.kommune.no         Brannvern
www.austrheim.kommune.no

Hammerfest
kommune

www.hammerfest.kommune.no

Giske
kommune

www.giske.kommune.no

Sørum
kommune

www.sorum.kommune.no

Våler
kommune

www.vaaler.kommune.no

Karmøy
kommune

Teknisk etat
www.karmoy.kommune.no

Hitra
kommune

www.hitra.kommune.no

Hemnes
kommune

www.hemnes.kommune.no

Vinje
kommune

Økonomi, Plan og Utvikling
www.vinje.kommune.no

Os
kommune

Skolekontoret
www.os.kommune.no

Frogn
kommune

www.frogn.kommune.no

Saltdal
kommune

www.saltdal.kommune.no

Gulen
kommune

www.gulen.kommune.no

Lurøy
kommune

www.luroy.kommune.no

Rakkestad
kommune

www.rakkestad.kommune.no

Vestvågøy
kommune

www.vestvagoy.kommune.no

Volda
kommune

www.volda.kommune.no

Førde
kommune

www.forde.kommune.no

Sula
kommune

Kultur- og
oppvekstkontoret
www.sula.kommune.no

Brønnøy
kommune

www.bronnoy.kommune.no

Alstahaug
kommune

www.alstahaug.kommune.no

Trondheim
kommune

Trondheim Bydrift
www.trondheim.kommune.no

Øygarden
kommune

Teknisk drift og service
 www.oygarden.kommune.no

Salangen
kommune

www.salangen.kommune.no

Øyer
kommune

www.oyer.kommune.no

Jondal
kommune

www.jondal.kommune.no

Oppvekstetaten
www.rauma.kommune.no

ANONYM
STØTTE

Dyrøy
kommune

www.dyroy.kommune.no

www.as.kommune.no

www.sorreisa.kommune.no

www.snillfjord.kommune.no

Sør-Varanger
kommune

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

Tinn
kommune

www.tinn.kommune.no
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Høst og mørkt… bruk refleks
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Landet Rundt

Av Kjersti Bredal
LTN representert på
tungtransporttreff

LTN-utvalget, som jobber med trafikksikkerhet og  
yrkessjåfører, var invitert til Nordfjord for andre året. 
Det var også tre representanter fra Sjåførenes Krav og 
èn LTNer fra fylkeslaget der.  Utvalget fikk god respons 

selv om det var færre biler og folk enn i fjor. Det var 
dessverre to andre arrangement som kolliderte med 
tungtransporttreffet . Likevel fikk LTN markedsført seg 
godt. 

Her er (t.v) Jon Ivar Gausemel , Heine Skyvulstad, Gunnhild Nysveen, Roger Solli, Inge Botten og 
Kjersti Bredal samlet under transporttreffet.

Den 18.august fylte Per Gunnar Hjelde 
(bildet) 70 år og vi gratulerer så mye med 
dagen. Per Gunnar er en hedersmann 
som vi verdsetter høyt. Vi ønsker også 
jubilanten alt godt for årene fremover.

Hilsen
Styret i LTN-Steinkjer og Namsos lokallag

En hedersmann 
fylte 70 år

Kjersti Bredal og Inge Botten har vært på Stårheim i Nordfjord.  Anledningen var et  
"lokalt" tungtransporttreff.
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Landet Rundt 

Av Britt Sofie Østheim
Godt besøkt stand
under Ringeriksdagen

Det var 155 deltagere/utstillere under Ringeriksdagen 
i år og det var godt stemning under arrangementet. 
Tradisjonen tro åpnet Austjord Musikkorps dagen med 
fengende toner, og dette var den femte Ringeriksdagen 
i rekken. Det kom mange besøkende og alle så ut til å 
kose seg stort. De besøkende ruslet rundt på området, 
fikk informasjon og noen sikret seg også smaksprøver 
ved de ulike standene.

Spørreleker og valgboder
Det var også mulig å teste kunnskapene i ulike spør-
releker. Siden det var kommunevalg rett rundt hjørnet, 
var samtlige partier representert med sine valgboder. 
For de yngste var det ansiktsmaling, portrettfotografe-
ring og ponny-ridning. ”Ballongklovnen" hos Nettbuss 
fikk også stor oppmerksomhet.

Populær Selius
Pelle politibil var også representert. De store brannbi-
lene var imponerende og veldig populære.
Forskjellige fritidsaktivitet som kampsport og avansert 
trimprogram ble vist fram. I sentrum luktet det deilig 
vafler. Vaffelpressa var nemlig i sving i flere boder, en 
fin ting å få folket til bodene på. Vi  i LTN hadde våre 
seliuser, reflekser og annet materiell som ble godt mot-
tatt. Barn og foreldre strålte om kapp. Tenk å få noe gra-
tis! var folks kommentar.

Flott arrangement
Ringeriksdagen har avgjort kommet for å bli - og man-
ge deltagere legger utrolig mye arbeid og kreativitet i 
sine presentasjoner. Lag/foreninger, organisasjoner 
og næringslivet stiller opp og er med for å synliggjøre 
bredden og variasjonen i tilbudene.

LTN - Nord/ Vest Buskerud lokallag hadde stand på Ringeriksdagen den 4.september. 
Årets Ringeriksdag ble godt besøkt tross øsende regnvær.

Hege gir en Selius til en ung besøkende. LTNs 
maskot er veldig populær…

Britt Sofie fikk prøve 
seg på en Honda 
1100 kubikker under 
Ringeriksdagen. 

Arne, Sissel, Kjell, Tore og Hege fikk mage bes 
økende til standen under Ringeriksdagen. LTN fikk 
markedsført seg godt.
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Minneord
Godt besøkt stand
under Ringeriksdagen

Vi er alle tente lys som varmer mens vi brenner.
Det er med varmen fra vårt lys vi vinner våre venner.

Mens noen brenner helt til slutt blir andre blåst så tidlig ut.
Og det er da vi alle spør.

Hvorfor skal de bli blåst ut før?
Men det er verden som den var, den gir oss aldri noen svar.

Et lys blir tent, et brenner ut, når det er slukt er livet slutt.
Vi ser i mørkets ramme en lysning lenger framme.

For all den varmen som han gav, før han fikk hvile i sin grav.
Den har vi med oss helt til slutt.

Det lys kan ingen blåse ut et lys som alltid skinner fra mange gode minner.

Ukjent forfatter

En ildsjel
har gått bort

Anselm har en lang rekke tillitsverv bak seg. Han 
var nestleder i LTN-Nordre Vestfold lokallag. Han 
har vært medlem av lokallaget siden 2000, sam-
me året som han selv ble skadet i trafikken. Det 
var en glede at han ble med i styret i 2004, og si-
den den gang har han jobbet utrettelig for andre 
trafikkskadde og brukt mye av sin fritid til beste 
for LTN.

Det lune smilet og roen som han utstrålte blir 
ikke lett å være foruten. Den store ”bamseklem-
men” vi alle fikk når vi treftes var god å få. Han 
brydde seg om alle, og spurte alltid om hvordan 
vi hadde det. På styremøtene var han roen selv, 
og den faste plassen hans ved kjøkkenbordet un-
der styremøtene blir vanskelig å fylle. 

Anselm var en allsidig mann, og historie var noe 
han interesserte seg spesielt for.  Å få høre han 
fortelle fra Skottfoss der han bodde fra han var 

13 år, var alltid like spennende.  Han kjente godt 
til historien fra Skottfoss bruk og slusene i Tele-
mark og miljøet rundt. 

Torhild og Anselm giftet seg på Skottfoss i 1965 
og fikk to barn. De flyttet til Berger der de beg-
ge jobbet på Berger fabrikker.  Anselm hadde 
sin siste arbeidsplass ved Sande Papermill.  Lo-
kalhistorien rundt Berger og Svelvik kunne han 
også på rams.  Det var en fornøyelse å høre han 
fortelle.

Uansett hva vi i laget skulle gjøre var det aldri nei 
å høre fra Anselm.  Han og kona Thorhild had-
de ansvar for alle medlemsmøtene vi hadde på 
Skjeestua. Der ble det rigget til med bord, stoler 
og kaffe og kaker ble servert.  Vi håper Torhild 
fortsatt vil være med å hjelpe oss i styret. Anselm 
var også med som likemann for hjerneskadde. 
Dette var et emne som han syntes var spennen-
de og meget interessant.  Han var med på flere 
hodeskadekonferanser og likemannskurs.
Våre varme tanker går i dag til Torhild med barn 
og barnebarn som nå har mistet sin kjære An-
selm.

Vi er stolte over å ha vært blant Anselm sine ven-
ner, og takker for alt det han har betydd for oss. 
Vi skal huske gleden vi hadde sammen med han 
og lyser fred over Anselm sitt minne. Han vil bli 
dypt savnet.

Varme klemmer fra 
Einar, Eline, Bodil, Signe Liv og Adelheid

Det var med dyp sorg vi mottok  
beskjeden om at Anselm Sørensen  
hadde sovnet inn etter tre måneders sykeleie, han 
ble 72 år gammel.  Våre tanker har vært med ham 
og familien hele denne sommeren.
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DEN GODE SAMTALEN! 
KURS FOR REGION ØST OG SØR

   
Mange som selv er skadet eller som er pårørende til den skadde trenger å snakke 
med noen som har følt det samme på kroppen selv, og som kan kjenne seg igjen i 
situasjonen.  Derfor har LTN frivillige likemenn over hele landet.  En likemann er en 
person med mest mulig lik erfaring som den hjelp-søkende.  
Men vi trenger enda flere likemenn! For deg som enten er ny likemann eller som 
kunne tenke deg å høre mer om hva dette går ut på, arrangerer vi 2 grunnkurs nå  
i høst.  Kurset gir en god innføring i hva det vil si å være likemann.

Kurs 1: lørdag 22. oktober     kl 10.30 – 16.00  i Halden (for region øst)

Kurs 2: lørdag 5. november   kl 10.30 – 16.00  i Drammen (for region sør)

Påmeldingsfristen er 5. oktober for begge kursene

Lunsj serveres, reise dekkes av hver enkelt.  
Lagene oppfordres til å bidra til å dekke reisen. 

For nærmere informasjon og påmelding: ta gjerne kontakt! 

Telefon 22 35 71 00 eller e-post: Wenche@ltn.no
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Tilbake til arbeid 
etter hode- eller nakkeskade?!

 Hvordan kan NAV bidra i en rehabiliteringsprosess?

 Hva kan en attføringsbedrift tilby?

 Kan nevrokiropraktisk utredning/behandling være til hjelp i rehabilitering 
 og tilbake til jobb?

LTN arrangerer likemannskurs for hode- og nakkeskadde og deres pårørende på Rica hotell 
Gardermoen 12.11 – 13.11 2011. Kursstart klokka 13 og avreise etter lunsj på søndag. 
Egenandel kr 500, LTN dekker reise på billigste måte.

NAV nevroteam og 2. linje redegjør for samarbeid om denne prosessen mellom NAV og bruker.

En representant fra attføringsbedriftene redegjør om muligheter for bistand etter kognitive 
skader innenfor attføringsbedriftene.

En kiropraktor for KA klinikken i Oslo forteller om hva nevrokiropraktikk er, hvordan utredning 
kan påvise hodeskade og hva behandlingen består i eller av.

Påmelding sendes til:
Landsforeningen for trafikkskadde, postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo
eller på e-post sekretar@ltn.no 

Påmelding innen 17.10.2011

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

Lag:  .......................................................................................................................................................................................................

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

Telefonnr: ............................................................................................................................................................................................

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

Flyr fra: ..................................................................................................................................................................................................

Spesielle tilpasninger: ..................................................................................................................................................................

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

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

....................................................................................................................................................................................................................
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Otto Stenersens
Boktrykkeri A/S
Hausmanns gate 6

0186 OSLO
Tlf. 23 15 70 60

NORD-TRØNDELAG

Bjørns Trafikkskole A/S
Mikvollv. 9, 7650 VERDAL.............................................Tlf. 74 07 65 55
avd. Inderøy............................................................Tlf. 74 07 65 55
www.bjornstrafikkskole.no

Skjevik
Ølvegata 18-20, 7715 STEINKJER...................................Tlf. 454 81 820
www.bobbosbiler.no

Steinkjer Trafikkopplæring AS
Svedjanvegen 1 a, 7716 STEINKJER...............................Tlf. 74 16 68 30
www.stop.as

OSLO

Oslolappen Aut. Kjøreskole
Huitfeldtsg. 19, 0253 OLSO...........................................Tlf. 22 43 98 00
www.oslolappen.no

SØR-TRØNDELAG

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

Industriv 63, 7080 HEIMDAL...........................................Tlf. 930 00 582
www.autotrafikkskole.no

Heimdal Trafikkskole A/S
      Tlf. 72 89 59 30

Heimdal
Byåsen
Midtbyen
www.heimdaltrafikkskole.no

KMS Trafikkskole
Bratsbergv 13, 7037 TRONDHEIM...................................Tlf. 73 95 73 80

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

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

ØSTFOLD
Martinsen Trafikkskole A/S
Fremskridt 4, 1605 FREDRIKSTAD..................................Tlf. 69 31 10 34

Brog. 17, 1608 FREDRIKSTAD........................................Tlf. 69 31 68 84

Veien til førerkortet
   - Bruk en ATL-skole!

AUST-AGDER
Evje.......................Tlf. 37 93 15 55 / 901 99 999

NORDLAND

Hamarøy.................................Tlf. 476 48 800

Vesterålen..............................Tlf. 917 32 008

NORD-TRØNDELAG

Rørvik......................................Tlf. 970 63 948

Tlf.  02 222

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

MØRE og ROMSDAL
Advokat Øyvind Riise
Torget 2, 6413 MOLDE
oyvind.riise@wold-riise.no ........Tlf. 71 25 02 50

NAFs juridiske konsulenter
Konsultasjon og utvidet juridisk bistand

inngår i medlemskapet.

RING FOR INFORMASJON

Steglet Auto
Sandsværv. 221

3615 KONGSBERG
Tlf. 32 72 50 40

Buskerud
Bilsenter AS
Vestre Linnesv 7

3400 LIER
Tlf. 32 24 15 00

Spjelkavik
videregående skole

Langhaugen
6011 ÅLESUND
Tlf. 70 17 82 30

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

Torsbudalen
Bilelektro AS

Molandsv. 60
4846 ARENDAL
Tlf. 37 09 88 90

Mekonomen
Auto-Teknikk Drøbak

Dyrløkkeveien 17
1440 DRØBAK
Tlf. 64 90 70 70

www.auto-teknikk.no

Furubakken
Bilverksted A/S

Furuveien 2
1356 BEKKESTUA

Tlf. 67 11 18 80
www.bmwverksted.no

Bertel Steen O Gjøvik
Amsrudv. 1-3

2827 HUNNDALEN
Tlf. 61 14 61 00
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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

Opplæringskontoret
for Bilfag AS

Sunnlandsv 2
7032 TRONDHEIM
Tlf. 73 96 95 50

Brødrene
Hole Transport AS

Tunhovd
3540 NESBYEN
Tlf. 32 74 41 01

Fløtten Transport
Kjensliv 9

1911 FLATEBY
Tlf. 900 96 792

Vestbase AS
Omagata 110 c

6517 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 57 22 00

Brårveien 4 a
3174 REVETAL
Tlf. 33 06 49 25

Hurum
Eiendomsselskap KF

Prestegårdsalleen
3490 KLOKKARSTUA

Tlf. 975 51 585

Gunnar og Inge
Bilservice AS
Verkstedvegen 12
7725 STEINKJER
Tlf. 74 16 79 90

Rolighetsv. 11
3933 PORSGRUNN

Tlf. 35 56 16 60

Nye OP Fure AS
Sivert Nielsens g 80

8007 BODØ
Tlf. 75 50 31 50

Markhus
Transport AS

Teigland 24
5596 MARKHUS
Tlf. 97 16 98 64

Thorvaldsen
Transport AS

Kulpev. 1
1538 MOSS

Tlf. 69 27 97 70

Møller Bil
Sandefjord

Gokstadv. 16
3216 SANDEFJORD

Tlf. 24 03 11 50

Oleif Simensen
Transport AS

Mardalv. 84
9517 ALTA

Tlf. 908 55 254

Cato Rekanes
Transport

Hørte
3800 BØ I TELEMARK

Tlf. 977 00 000

Sunnlandsv. 2
7032 TRONDHEIM
Tlf. 73 82 01 00

www.motor-trade.no

Telemark
Dekksenter AS

Flodmyrvegen 26
3946 PORSGRUNN

Tlf. 35 93 35 50

Surnadal
Transport AS

Industriv. 49
6650 SURNADAL
Tlf. 71 65 84 00

Møller Bil
Bjørkelangen

1940 BJØRKELANGEN
0609 OSLO

Tlf. 24 03 26 01

Pit Stop Service
Stengata 22
1531 MOSS

Tlf. 69 25 49 12

Skansen Auto AS
Bossekopv. 60

9511 ALTA
Tlf. 78 44 98 88

Per Gunnar Kristensen
Transport
Salenv. 10 D

3970 LANGESUND
Tlf. 47 24 15 56

Haugen Transport
Londalen 100

5267 INDRE ARNA
Tlf. 970 55 250

Johny Birkeland
Transport AS

Sløvågen 32
5960 DALSØYRA
Tlf. 57 78 11 70

Eek Transport AS
Bryggevegen 21
3683 NOTODDEN

Tlf. 03 595

Sigvald Bergesen D.Y. og Hustru
Nanki’s Almennyttige Stiftelse

Dronningen 1, 0287 OSLO
Tlf. 23 13 15 90

9386 SENJAHOPEN
Tlf. 907 95 834

Sørhaug Transport
v/Erling Sørhaug

Lyngv 6 Fosser
1963 FOSSER
Tlf. 922 37 459

Okkenhaug Bil AS
Paul Fjermstads v 26

7052 TRONDHEIM
Tlf. 73 80 40 00

Star Autoco
Hammerfest AS

Fuglenesv. 22
9600 HAMMERFEST

Tlf. 78 42 97 22

Kai O. Leinan
Transport AS

Humlebakken 31
3929 PORSGRUNN

Tlf. 909 93 028

8380 RAMBERG
Tlf. 76 09 32 40

Autoservice
Solør AS

2280 GJESÅSEN
Tlf. 62 95 35 55

Mariendal Bil AS
Åshøgdv 468

2360 RUDSHØGDA
Tlf. 62 36 41 35

Hitterdalen
Ved & Transport

Hitterdalen
7374 RØROS

Tlf. 928 03 678

Bø Bil og
Karosseri AS

Rotebergv. 11
3800 BØ I TELEMARK

Tlf. 35 95 23 30

Drammen
Campingplass

Buskerudv 97
3027 DRAMMEN
Tlf. 32 82 17 98

Medi Buskerud AS
Erik Børresens allé 9

3015 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80

Branko’s Auto A/S
Træleborgv. 4

3112 TØNSBERG
Tlf. 33 30 00 60

Mekonomen
Moss AS

Midtv. 1
1526 MOSS

Tlf. 69 26 20 20

Rana Bilservice AS
Søderlundmyra 32
8622 MO I RANA
Tlf. 990 46 075

Gromstad Auto
Vesterv. 56

4839 ARENDAL
Tlf. 37 40 10 00

Årdal
6841 SKEI I JØLSTER

Tlf. 57 72 68 90

Trallfav. 6, 4340 BRYNE
Tlf. 51 77 88 00

Årdal
Blikkenslagerservice AS

Sandgota 9
6881 ÅRDALSTANGEN

Tlf. 57 66 01 36

Eidsvoll Auto
Løkenvangen

2072 DAL
Tlf. 63 95 17 90

Janki
Transport AS

Sletta 12
3185 SKOPPUM
Tlf. 33 39 92 84

Luster Kyrkjeleg
Fellesråd

6866 GAUPNE
Tlf. 57 68 55 00

Nonslid
Bilservice AS

Nygård
5574 SKJOLD

Tlf. 52 76 21 00

Aksess
Transport AS

Knardalv. 30
1455 NORDRE FROGN

Tlf. 92 24 82 95

Granlund
Opplæring AS

Markadompa 5
2760 BRANDBU
Tlf. 61 33 56 48

Hetland
videregående skole

Breidablikkv. 16
4017 STAVANGER

Tlf. 51 92 14 00

Mekonomen
Tromsø AS

Terminalg. 32
9019 TROMSØ
Tlf. 77 60 96 20

Brødrene Nervik
Transport AS

7690 MOSVIK
Tlf. 91 34 69 20

Skjellerud
Verksted ANS

Sagvollv. 467
2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 76 81

Tomterv 41
1408 KROKSTAD
Tlf. 64 86 31 03

Tannlege
Inger Hattestad

Henriksen
Kirkev. 230, Lenken

1383 ASKER
Tlf. 66 78 78 17

Ski Taxi
Berghagen 5

1405 LANGHUS
1401 SKI

Tlf. 06 491

Vestsink AS
6080 GURSKØY
Tlf. 70 08 03 60

City Bil AS
Malergaten 1

3117 TØNSBERG
Tlf. 478 84 000

Helge Bakken AS
Klemmavegen 4

3550 GOL
Tlf. 482 29 533

Søgne
Bilservice AS

Lundev 116 b
4640 SØGNE

Tlf. 38 05 09 33

Grimstad
Maxi Taxi

Staales Bakke 4
4876 GRIMSTAD
Tlf. 37 00 47 00

Kjører rullestol transport

Tvedestrand
Maxi Taxi

Tjennav. 35
4900 TVEDESTRAND

Tlf. 950 33 211

Inter Revisjon
Moss AS

Halløkka 4
1534 MOSS

Tlf. 69 20 45 00

Vi håndterer og lagrer dine dekk, last og personbil

Ring 75 01 81 70 - Lastebilavd/Salhus

Din verkstedpartner på Sør Helgeland

6893 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 86 50

Rico Bil AS
Fremmerholen

6011 ÅLESUND
Tlf. 70 15 23 00

Sverre Solberg AS
2635 TRETTEN
Tlf. 61 27 66 84

Mekonomen
Sandnes AS

Vågsg 43
4306 SANDNES
Tlf. 51 60 32 20
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TALLENE
Kan du hjelpe Mikke med å sette inn de
tallene som mangler?

SNØEN FALLER
På dette bildet går hvert snøflak igjen fire ganger, men det er ett
som går igjen fem ganger. Kan du finne det?

FINN 8 FEIL
Disse to bildene er like bortsett fra åtte små detaljer. Finn dem!

SNØEN FALLER

LØSNINGER

TALLENEFINN 8 FEIL

15

164

60
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SeliusSelius
Høsten er  her og det blir stadig mørkere ute. 
Jeg håper alle som leser Selius-sidene gjør som 
jeg, nemlig å ta på refleks. Det kan hende du har  
refleks på skolesekken din, eller at du har refleks 
på høstjakka di. Om ikke lenge så tar vi på vin-
terklær på og de fleste vinterdressene har heldig-
vis refleksbånd.  Jeg håper du sjekker det.  Hvis 
du snakker med noen voksne som er medlem i 
LTN så kan du kanskje få en LTN-refleks. De er 
kjempefine. Det kan dessuten være lurt å ta på en  
refleksvest når du går til skolen. Da er du godt 
synlig på skoleveien. Du kan også be læreren din 
om å snakke om refleksbruk i klassen. Jeg vet at 
ikke alle barn er like flinke til å huske på hvor viktig 
dette er, så da kan det være greit at læreren snak-
ker litt om det.

Jeg synes ikke det er lenge siden det var sommer 
men nå er den over. Selv om jeg liker sommeren, 
så er det masse gøy man kan finne på selv om det 
ikke er noe fint utevær akkurat nå. Høsten, men 
alle de fine fargene, er jo også veldig fin. Snart 
skal jeg ha to kamerater på overnatting og det er 
kjempekoselig. Vi spiller spill, snakker sammen 
og hører på musikk. Vi koser oss veldig når vi får 
overnatte hos hverandre. Kanskje du av og til gjør 
det samme? Jeg skal innrømme at vi ikke legger 
oss så tidlig når vi sover over hos hverandre, men 
vi kan jo sove litt lengre på søndag enn ellers i 
uka.

Jeg håper du får en fin oktober måned!

Hilsen
Selius

Tid for 
refleks

Denne flotte tegningen har vi fått fra Henni (11)  
fra Lillehammer. Her ser vi at bladene faller fra 
trærne og at de har fått høstfarge. Tusen takk, 
overraskelse kommer i posten.
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SeliusSelius
Kona kom hjem til sin mann og viste 
fram en lekker hatt hun hadde kjøpt.
Mannen: - Er det siste skrik.
Kona : - Nei, det kommer når du får 
se regningen, tenker jeg.

Mannen: - Nå har jeg fått svigermor 
til å slutte å bite negler.
Kona: - Åh, hvordan klarte du det?
Mannen: - Jeg tok fra henne gebisset!

Læreren: - Hvilken tre ord bruker du 
mest i klasserommet, Per?
Per: - Jeg vet ikke.
Læreren: - Helt riktig Per!

- Ble du ikke sint da Kåre kalte deg  
en gris? 
- Nei, ikke med de fleskeprisene vi 
har i dag!

Mannen gikk til legen og beklaget seg 
over at han trodde han var en lampe. 
Da sier legen: 
- Jeg foreslår at du prøver å slå av 
bryteren så får vi se etter hvert om 
det ikke går over…
- Mener legen at jeg skal sitte i  
mørket.

En mannlig idrettsutøver hadde vun-
net 200 meter hekk i et utrolig tøft 
finaleløp og ringte straks sin kone og 
fortalte den store nyheten:
- Ja, men kjære deg, sa kona. Hva 
skal vi med 200 meter hekk, vi som 
bor i blokk.

Menig 24 Olsen måtte inn til kaptei-
nen å forklare seg etter at sersjant 
Brøle hadde bedt om at 24 Olsen 
måtte få refs for å ha kalt sersjant 
Brøle en treskalle.
- Har du kalt sersjanten for en  
treskalle spurte Kapteinen.
- Nei, jeg bare sa at han måtte feste 
hjelmen godt for det var en hakke-
spett som var litt nærgående.

Kona til ektemannen som var brann-
mann:
- Når først drar til byen, vær snill å 
kjøpe en ny veske til meg.
Men denne gangen vil jeg ikke ha en 
tennveske.

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 kryss

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

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

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

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

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

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

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

KVELD ANLØPE
BYRDE
REKKE PUSSIGE KRAFTIG TEKKE

MENN - 
ENE

IDRETT

SMITTE
AV

PLANTE
HUMRER

TRÅKK
KIKKER

ILD - 
STEDET LEVEN

PA - 
TRONER

DEN
ELDRE

FUGL
OSEN

ODDE
FUGL

RÅTTEN FASE AGN

FUGL
PIKE - 
NAVN

KORN
SKAKER FERSKE

TYSK - 
LAND

UFRUKT-
BAR DRIKK

REKKE
HASTIG-

HET

DESS - 
VERRE

GUTTE - 
NAVN

SPOR - 
TEN

EKKEL
FISK

BLE AV - 
HOLDT
10.-11.
SEPT.

OM - 
DØMME
FJERN - 

SYN

FROST
BLOM - 
STER

FRANSK
ELV

HAR
BLOND
VEENE MYNTEN SLETTE 50

GJER - 
RIG - 

KNAR - 
KER

ARRAN - 
GERES
28.-30.
OKT.

VASSE
FUGLER TRE SELGER VISER

TALL LUKE
LIGGER
I  ALBIR

I  SPANIA
ANGRER

BIBEL - 
NAVN ARTE

ØYBO - 
ERNE

DYR
PASSER TANKE

ARTIK - 
KEL

DYRENE KLOK

GUTE - 
NAVN

SKOLE - 
BARN

TEVLING ORDNER
IKKE
GUD STRØM HÅN

ALENE
DIKTENE

SJEL - 
ENE

KJEMME

VIK
STUTER HERJER OVER

NERVØS
PÅ

RAMS

I  DET
SKRIFT - 

TEGN
GUTTE - 

NAVN LEGE
TONEN

MI

PRO - 
NOMEN

LAG

KLAGES

ARTIK - 
LENE
UKE - 
BLAD

HEVDER

UKJENT
GROR PULVER

KRE - 
DITT

MÅL
BYDEL FUGLEN RAKET

EKSI - 
STERER

FOR - 
LANGES
DYRET

MAN
KRIBLE STOFF

MASSE
ELV

LANGE
STILLHET

SKUE
GRØNN - 

SAK STAD 1000

TOPP - 
KORT

KLOKKA
VENE

GRANNE
MO - 

DERNE

KARAK - 
TER

BIBEL - 
NAVN

STØTER
SORG NEDBØR

PRO - 
NOMEN

ARTIK - 
KEL

ANGÅ - 
ENDE

RAGE
STILLHET

KLØE
BØNN STROFE SJARM

GUTTE - 
NAVN

NEKTE TONN

Hege
Løkken

Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten   e-post: ragni@skrivesmurfen.no   Hjemmeside:http://www.skrivesmurfen.no Sett sammen 
bokstavene i de 
fargede rutene 
(i rekkefølge 
fra toppen og 
ned). Dette blir 
løsningen som du 
kan sende inn. 

Det trekkes tre 
vinnere som får 
en overraskelse 
i posten.

Svarfrist: 
11. oktober

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

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
Skolestart

Vinnerne er:
Arve B. Ringen,
Røn

Aud Rovde,
Ålesund

Lillian E. 
Jensen, Kløfta
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LTN takker for annonsestøtten

avd. Larvik
Nansetgata 65
3269 LARVIK

Tlf. 33 11 35 10

Totolf Storsveens veg 6
2411 ELVERUM

Ødegården Auto AS
Sam Eydesv 1

1412 SOFIEMYR
Tlf. 66 80 18 18

Bavaria
Gardermoen AS

Museumsv. 16
2060 GARDERMOEN

Tlf. 63 94 24 80
www.bavaria.no

Solum & Sønn
Transport AS

Sigyns v 2 B
3151 TOLVSRØD
Tlf. 33 32 69 30

Ola Flateland
Transport
Ytre Lauvrak

4830 HYNNEKLEIV
Tlf. 957 32 118

Kanalgata 7
3263 LARVIK

Tlf. 33 14 18 90

Nestby, 8250 ROGNAN - Tlf. 75 69 10 03
Flytting - Termotransport - Stykkgodstransport

- Partilast - Flistransport

Ståle Mathisen Bil AS
Sørumsandvegen 102, 1920 SØRUMSAND

Tlf. 63 82 60 42
Autorisert automester verksted

Auto-Rep AS
Olav Ingstads v 7, 1351 RUD

Tlf. 67 13 15 49
Alt innen service og rep. av alle merker - EU-kontroll

Nordhagen Bilverksted Storo AS
Rolf Wickstrøms v 31

0484 OSLO
Tlf. 21 05 61 81

Sannidal Taxi
3766 SANNIDAL
Tlf. 950 83 535

Bil og Fritid AS
Knivsøv. 16

1788 BERG I ØSTFOLD
Tlf. 69 19 54 54

3701 SKIEN
Tlf. 35 50 33 50

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Sørum Bilservice
Mekonomen
Blakervegen 11

1920 SØRUMSAND
Tlf. 63 86 67 67

Servicehallen
Dombås AS

Statoilbygget
2660 DOMBÅS
Tlf. 61 24 24 94

3503 HØNEFOSS
Tlf. 32 13 33 00

Lier Traktor A/S
Øvre Eikerv. 75
3048 DRAMMEN
Tlf. 32 21 81 81

Caravan &
Bilskadesenteret AS

Vesterålsg 42
8400 SORTLAND
Tlf. 76 12 03 40

Autopartner
Kolltjernv 10, 2316 HAMAR

Tlf. 62 52 00 70

Lastebiltransport
Westad O. & Sønner AS

Langbakken 22
1430 ÅS

Tlf. 908 70 775

Formo Bil AS
Porsgrunnsv. 261

3736 SKIEN
Tlf. 35 50 99 30

Fjord1 Buss Møre AS
Furene, 6100 VOLDA

Tlf. 70 07 47 00

7890 NAMSSKOGAN
Tlf. 74 33 44 74

Zoologen AS
Porsgrunnsveien 48

3733 SKIEN
Tlf. 35 52 70 80

Aaserud
Møbler A/S

Rolighetsv 9
1738 BORGENHAUGEN

Tlf. 69 16 66 60

Tvemo
Transport DA

Nannestadv. 1
2034 HOLTER
Tlf. 975 79 001

Røra
Bilverksted

Hyllav. 4
7670 INDERØY
Tlf. 74 15 60 60

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

Sebu Bil & Bensin AS
Vindev. 1

2940 HEGGENES
Tlf. 61 34 29 20

Leif Gromstads
Auto A/S
Vesterv 56

4839 ARENDAL
Tlf. 37 40 10 00

Kløfta
Bilservice AS
Myrvangvegen 10

2040 KLØFTA
Tlf. 63 98 16 50

Biltunet
Verksted AS

Nygårdsv 30
1400 SKI

Tlf. 64 97 70 10

Sagstuen Auto AS
Nesoddveien 389

1455 NORDRE FROGN
Tlf. 64 98 98 10

www.sagstuenauto.no

Nes Bil
Mekonomen
Bilverksted

Nedre Hagaveg 15 a
2150 ÅRNES

Tlf. 63 90 06 20

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

Vang, 7629 YTTERØY
Tlf. 74 08 98 87

EU-kontroll

Sandesund
Gjestehavn

Rødsg 36, 3145 TJØME
Tlf. 922 29 054

Truck-Tek A/S
8924 SØMNA

Tlf. 75 02 99 40

Jordheim
Fysikalske Institutt

Sørumsg. 33
2000 LILLESTRØM

Tlf. 63 81 14 25

1710 SARPSBORG
Tlf. 69 12 88 00

4696 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 04 90 00

Coop Mega Hønefoss
Industrig. 1, 3515 HØNEFOSS

Tlf. 32 17 18 40

Hedmark
Transport-

arbeiderforening
Folkets Hus, 2326 HAMAR

Tlf. 62 54 09 79

Bodø videregående skole
Amtmann Hegges vei 3/4, 8041 BODØ  -  Tlf. 75 65 15 00

Se: www.bodo.vgs.no for studietilbud

NAF avd.Aust-Agder
Åsbievein 14

4848 ARENDAL
Tlf. 37 02 00 02

Granhøi
Alderspensjonat

2750 GRAN
Tlf. 61 31 30 10

Tyrifjord Bil
Tyrifjordv. 25
3530 RØYSE

Tlf. 32 15 86 10

Fosen
Verkstedservice AS

7260 SISTRANDA
Tlf. 72 44 63 18

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

Orkdal Bil AS

Bårdshaug Vest
7300 ORKANGER
Tlf. 72 47 11 00

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

Centrum
Bilverksted
Østre Totenv. 3
2816 GJØVIK

Tlf. 61 17 11 81

Transport-
Formidlingen AL

Østre Aker vei 255
0976 OSLO

Tlf. 22 90 75 00

Midtstranda
Karosseri

Midtstranda
2321 HAMAR

Tlf. 62 52 79 02

Waldemar Thranesg 98 B
0175 OSLO

Tlf. 23 23 47 50

3503 HØNEFOSS
Tlf. 32 13 11 34

Jessheim
videregående skole

Ringv. 50
2050 JESSHEIM
Tlf. 63 92 78 00

Aaby Auto AS
Ringeriksv. 197

1340 SKUI
Tlf. 67 17 16 00

Nye og brukte biler
www.aabyauto.no

WH-Produksjon
Ruud, 2040 KLØFTA

Tlf. 63 98 02 24
www.wh-produksjon.no

Finstadhagen
Last AS

Finstadhagan Industriområde 1
1930 AURSKOG
Tlf. 63 86 45 01

www.finstadhagenlast.no
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Rådfør deg med LTN sentralt før du velger advokat

Tenden Advokatfirma ANS, Sandefjord • Tønsberg 
Sentralbord: +47 48 86 93 00, www.tendenans.no

Tenden Advokatfirma ANS har lang erfaring med erstatningssaker 

ved personskade, og har egen faggruppe på erstatningsrett. Vi bistår 

skadelidte og pårørende ved bl.a.:

Trafikkskader  Yrkesskader  Pasientskader
i saker mot forsikringsselskaper, NPE og Statens Pensjonskasse. 

Gratis førkonsultasjon og forhåndsvurdering.

trafikkskadde. ann.indd   2 2/13/09   12:44 AM

Meld fra om adresseendring
Har du flyttet på deg og ikke lengre mottar 
Trafikkskaddes magasin eller post fra LTN? 
Da har du trolig ikke meldt dette til oss.  
Send inn din nye adresse til:

medlemmer@ltn.no • Tel: 22 35 71 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

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 Lene Tønset for 

GRATIS VURDERING
www.ohco.no

• trafikkskade 
• trygd

• yrkesskade 
• forsikring

• pasientskade
• prosedyre

Terrengen er bensindrevet, har ubegrenset rekkevidde, 
trinnløs regulering av hastighet og kan tilpasses 
brukere med spesielle behov.

Konstruert for ferdsel i typisk norsk terreng!

Terrengen er et norsk firehjulsdrevet terrenggående 
hjelpemiddel som fortsetter der veien slutter

Terrengen AS  •  Stamnan 7392 Rennebu  •  Telefon 72 42 65 60  •  www.terrengen.no  •  E-post: info@terrengen.no

Terrengen er et norsk firehjulsdrevet 
terrenggående hjelpemiddel som 

fortsetter der veien slutter

Terrengen AS • Stamnan 7392 Rennebu •  Telefon 72 42 65 60
www.terrengen.no • E-post: info@terrengen.no

Terrengen er bensindrevet, har ubegrenset rekkevidde, 
trinnløs regulering av hastighet og kan tilpasses brukere 

med spesielle behov.

Konstruert for ferdsel i typisk norsk terreng!

ADVOKATENE M.N.A

CHRISTIAN WIIG & CO AS

Advokatene Christian Wiig og Co AS består av 9  
advokater. Du finner oss vis a vis Trondheim Tinghus.  

Du kan lese mer om vår virksomhet på  
www.christianwiig.no.

Vi har spesialisert oss på og har lang erfaring 
med erstatningssaker ved personskade.

Trafikkskade	 Yrkesskader	 Pasientskader

Vi bistår i saker mot forsikringsselskaper, NPE og NAV

Kontakt:
Advokat Lise Skaaraas

Tlf.: 73 87 43 03
e-post: ls@christianwiig.no

Gratis førstekonsultasjon og vurdering
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Avsender: 
LTN 
Postboks 4258 Nydalen
0401 Oslo

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!

Vi har spesialisert oss innen disse problemstillingene:

•		 Hodeskader	
•		 Ryggmargskader	
•		 Nakkeskader	
•		 Forsørgertap	
•		 Skadelidtes	medvirkning	
	 	 (f.eks	promillekjøring,	høy	hastighet)

•		 Erstatning	til	næringsdrivende	
•		 Pasientskader	

Nikolai Norman Advokat
Vidar Lindbekk Advokat
Helge Husebye Haug Advokat
Kjell Inge Ambjørndalen Advokat 
Julie Høydal Davik Advokat 
Jane Ytreøy Grøndalen Advokat
 

M.N.A.

Huitfeldtsgt. 4, 0253 Oslo
Tlf.: 22 12 11 80   Faks: 22 12 11 90

advokatfirmaet@norman-co.no

Se vår nettside
for ytterligere informasjon: 

www.norman-co.no

Advokatfirmaet Norman & Co. ANS driver en variert praksis og 
kan tilby spisskompetanse bl.a. innen områdene erstatnings-, 
forsikrings- og trygderett. 

Erstatningskrav oppstår i forbindelse med trafikk- 
og yrkesskader/yrkessykdommer. Reglene om Norsk 
Pasientskadeerstatning gir også grunnlag for en rekke 
erstatningskrav. I tillegg har personskadesaker ofte en 
trygderettslig side, som krever juridisk oppfølging.

Vi bistår personskadede ved vurdering av ansvarsgrunnlag, 
skadesaksbehandling, erstatningsutmåling og prosedyre.

Norman & Co. ANS er landsdekkende.

A DVOK AT F I R M A E T

NORMAN & CO. ANS
E TA B L E R T  1 8 7 8




