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Varsel om årsmøte

i Søndre Vestfold
Det versles herved om at 

LTN-Søndre Vestfold lokallag avholder 
årsmøte den 15.02.2011 på kontoret i 

Haraldsgate 2 B.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet 

må være styret skriftlig i hende senest 
4 uker før møtet avholdes.

  
Hilsen Ola Akre

sekretær/kasserer

COGNITASS

et vindu for
kommunikasjon
og oversikt

COGNITASS gir oversikt over dagen og det som 
skal skje fremover.

COGNITASS KOMMUNIKASJON har album 
med bilder, e-post, nyheter og ordbank.

COGNITASS STRUKTUR gir enkle veiledere og 
handleliste.

Cognita har lang erfaring med hjelpemidler for hjer-
neskader. Kontakt oss for visning av mulighetene.

www.cognita.no

Varsel om årsmøte

LTN-Sør-Trøndelag 

fylkeslag
Årsmøtet avholdes den 24. februar 2011 ved 

Lian Rehabiliteringssenter klokken 18.00.
Saker som ønskes behandlet bes innsendt til 

styret innen 24. januar 2011.

LTN Sør-Trøndelag ønsker alle LTN venner 
og samarbeidspartnere en riktig 

God Jul og et Godt Nytt År!

Med ønsker om en
hyggelig julefeiring!

Landsstyret og sekretariatet i Lands-
foreningen for trafikkskadde ønsker  

alle samarbeidspartnere og  
medlemmer en riktig  

God Jul, og et Godt Nytt År!

Sekretariatet vil være stengt i romjulen
 og åpner den 3. januar.

Redaksjonen i Trafikkskaddes magasin
 har tlf: 97 00 19 65
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Landsforeningen

Av Svein Ove Langeland

Høsten har vært preget av stor aktivi-
tet - både i sekretariatet og ute i lokal-
lagene. Slik skal det også være i en 
forening som ønsker å påvirke. Vi har 
deltatt i en rekke høringer og kom-
met med mange innspill. Dette gjel-
der blant annet innføring av alkolås, 
som vi synes er et godt alternativ til 
tap av førerrett ved promillekjøring. 
LTN håper forsøket blir landsdekken-
de snarest mulig. Vi har også gitt inn-
spill når det gjelder bedre samord-
ning av tjenester for utsatte barn og 
unge. Her har vi blant annet pekt på 
problemene som oppstår ved hjem-
føring til kommunen. Vi har også 
sagt vår mening om forslaget ved-
rørende særfradrag i skatt for sær-
lig store sykdomsutgifter. Forslaget 
mente vi var enda dårligere enn da-
gens ordning. Vi har også gitt innspill 
til ny psykososial veileder ved kriser 
og katastrofer, der vi har fokusert på 
at også ”små” katastrofer må følges 
opp på en god måte. Med det me-
ner vi ulykker der få er involvert, men 
som er en like stor krise for den det 
gjelder. I LTN er vi mange som kjen-
ner den problemstillingen. Vi håper 
våre vurderinger og innspill til disse 
sakene blir tatt til følge når avgjørel-
sene skal fattes.

Som dere kan lese om i dette siste 
nummeret av Trafikkskaddes maga-
sin for 2010, så har LTN inngått et 
spennende samarbeid med filmska-
per Linda May Kallestein. Vi håper 
dette prosjektet blir godt mottatt av 

lokallagene i LTN. Som dere også 
kan lese er det et sterkt ønske om at 
vi som forening skal hjelpe til under-
veis slik at vi får filmen ut på kinoene. 
Det er mange arbeidsoppgaver som 
skal gjøres og som lokallagene har 
gode forutsetninger til å bistå med. 
Her har vi en helt unik mulighet for 
å få profilert oss, og ikke minst satt 
fokus på hvilke problemer og utfor-
dringer vi som er skadet møter. Vi 
har sjansen til å sette sakene våre på 
dagsorden. Filmen er dessuten en 
enestående mulighet til å nå ut til et 
stort publikum. Jeg håper derfor på 
ellevill entusiasme ute i distriktene.  

Nå går det raskt mot jul og snart er vi 
inne i et nytt år. I den forbindelse er 
de fleste lag i gang med å planlegge 
årsmøter og valg. Valgkomiteene har 
her et viktig arbeid foran seg. Det er 
viktig at de som påtar seg en jobb i 
styret går inn for å gjøre en så god 
jobb som mulig. Det er også viktig 
at samarbeidet innad i styret funge-
rer godt. Vi er en organisasjon med 
mange skadde medlemmer, og det 
er ikke hver dag alle har full arbeids-
kapasitet. Her må vi derfor kunne 
både hjelpe og bistå hverandre. 

På vegne av landsstyret vil jeg få øn-
ske dere alle en riktig God Jul og et 
fremgangsrikt nytt LTN år!

Hilsen 
Svein Ove Langeland
Landsleder

Legger bak oss et svært aktivt år

Besøksadresse: Chr. Michelsens gt.65, Oslo
Postadresse: Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo
Telefon: 22 35 71 00
Telefax: 22 35 03 90
Generalsekretær: Marit Andresen
e-mail: leder@ltn.no
Leder: Svein Ove Langeland 
e-mail: sovlang@haugnett.no

Postadresse: Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo
Tel. redaksjon: 970 01 965 • Fax: 22 35 03 90
Ansvarlig redaktør: Gunn-Elisabeth Almås
e-mail: gunn.almas@ltn.no

Utgiver: Landsforeningen for trafikkskadde
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Annonser: Arild Jensen, Polarfakta
Tel: 75 68 26 13 • e-post: arildj@polarfakta.no
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Trafikkskaddes magasin – desember, 2010
Avskrift og kopiering av Trafikkskaddes magasin kan skje ved å oppgi kilden. Bidrag og kommentarer samsvarer nødvendigvis
ikke med Landsforeningen for trafikkskaddes syn. Redaksjonen forbeholder seg også retten til å forkorte innsendte innlegg og 
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- Vår "road movie" vil bli en unik 
produksjon. Vi går i gang med 
en audition-runde allerede i siste 
halvdel av januar, forteller film-
skaper Linda May Kallestein.
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Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås

Det kan skrives filmhistorie til som-
meren, hvis Linda May Kallestein 
får det som hun vil. Kallestein øn-
sker å lage en annerledes film, der 
funksjonshemmede som ønsker 
å delta vil bli positivt diskriminert. 
Historien handler om tre mennes-
ker som på ulik måte har fått sine 
liv snudd opp ned. Helt tilfeldig mø-
tes de på en togstasjon, men av for-
skjellige årsaker bestemmer de seg 
for å ta landeveien fatt. De tre har 
ulike motiver for å reise nordover i 

landet og de starter den lange rei-
sen fra Sør-Norge mot Nordkapp.

- Det blir en ferd der rolleinne-
haverne kommer opp i mange situ-
asjoner. Selve ideen til filmen kom 
etter at jeg leste om to rullestolbru-
kere som i sommer ikke kom med 
på toget - men som tok seg vide-
re, praktisk talt på hjul langs lande-
veien. I vår film vil personene også 
møte hindringer, og de får kjenne 
på kroppen at samfunnet ikke er 
tilrettelagt for alle. Jo mer jeg har 
jobbet med idèen og manus, så blir 
jeg både provosert og engasjert. 
Vi kan alle være den som får livet 
snudd opp ned, slår hun fast.

Gaup i hovedrollen
Kallestein forteller at målet med 
å skrive denne historien er å spei-
le det som skjer når man ikke len-
ger kan gå - eller kan stole på sine 
kognitive evner. Filmen handler om 
å overleve en ulykke - men at man 
også må ta fatt på nytt etter en ulyk-
ke. Filmskaperen er svært fornøyd 
med at Mikkel Gaup har takket ja 
til rollen som far til en av ungdom-
mene. 

- Det er bare helt fantastisk at 
han takket ja. Han er den rette skue-
spilleren til rollen, sier hun glad. 

I filmhistorien har faren pådratt 
seg en kognitiv skade og dette blir 
en utfordring under ferden mot 
nord. I filmen er han er sammen 
med datteren som ble skadet i 
samme trafikkulykke, forklarer Kal-
lestein. 

- Vi skal ha en amerikansk skue-

spiller i rollen som ung mann i rul-
lestol, og vi er på jakt etter en jen-
te som kan fylle den andre rollen. 
Med et kjent amerikansk navn vil 
også filmen være enklere å få ut på 
det internasjonale markedet, sier 
hun.

Vil ha oppmerksomhet
Dette blir en lavbudsjettfilm, og 
Kallestein er godt i gang sammen 
med LTN, om å skaffe sponsorer og 
medhjelpere til prosjektet. 

- Vi tenker oss et budsjett på om 
lag 10 millioner kroner, og etter-
som vi arbeider ut fra et lavt bud-
sjett, så må vi ha en relativt liten 
men dyktig stab. På noen av om-
rådene er det ønskelig med medar-
beidere som har vært med på store 
filmprosjekter før, og som er kjente 
navn innen sitt område. Vi skal ha 
en høy kvalitet på filmen, og en del 
av navnene skal bidra til å skape 
blest om den lenge før den når ki-
noene, forklarer hun.

Tore Rygh som regissør
Kallestein arbeider nå med å finne 
en filmfotograf som har vært med 

Spennende filmprosjekt med
LTN som samarbeidspartner
Filmskaper Linda May Kallestein har nesten bare èn eneste tanke i hodet nå om  
dagen: En annerledes "road movie" som skal spilles inn sommeren 2011. Som  
samarbeidspartner i filmprosjektet har hun LTN, og hun søker både skuespillere,  
statister og medhjelpere til prosjektet. 
- Vi skal lage god film og det er svært hyggelig at Mikkel Gaup har takket ja til en  
hovedrolle, sier den entusiastiske filmskaperen.

"Funksjons- 
hemmede vil 
bli positivt 

diskriminert"
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på å lage store internasjonale fil-
mer - fortrinnsvis en som har vun-
net Oscar. Tore Rygh er allerede 
knyttet til filmen som regissør. Han 
har blant annet hatt regi på "Alt for 
Egil". Langfilmen kunne skilte med 
navnene Kristoffer Joner og Mor-
ten Abel.

- Målgruppen for denne filmen 
er primært ungdom og disse er 
brukere av sosiale medier. Vi har 
eksempler på filmer i utlandet, som 
gjennom bevisst profilering i sosi-
ale medier og internett, har klart å 
skape forventninger mens filmen 
ennå var i produksjon. Dette er 
også vårt mål, forteller hun.

 
Vil ha med LTN
Kallestein forteller at hun er på jakt 
etter både "små og store" amatør-
skuespillere, og disse henter hun 
gjerne i LTNs rekker. Dessuten hå-
per hun LTNs lokallag engasjerer 
seg og bruker sine lokale kontakter.

- Når et filmsett ankommer et 
sted er det mye som skal være til-
rettelagt. Bespisning, overnatting 
og transport, for å nevne noe. Her 

håper vi det er en del kommuner, 
tettsteder og byer som vil bidra. 
Til dette trenger vi hjelp av med-
lemmene i LTN. De er lokalkjente. 
Stedene som stiller opp for oss, vil 
også få markedsført seg i filmen. 
Det kan jo være en gulrot, sier hun 
smilende.

I løpet av siste halvdel av januar 
til midten av mars, vil Kallestein og 
hennes stab gå i gang med en au-
dition-runde. 

- Vi tenker oss i utgangspunk-
tet å ha audition seks steder rundt 
i landet. Her ønsker vi at folk som 
kan tenke seg å bidra i filmen, mø-
ter fram. Vi trenger også et rom der 
selve auditionen skal foregå, og da 
tenker vi oss et romslig kontor el-
ler eksempelvis et klasserom, for-
klarer hun.

Spennende prosjekt
For mennesker med funksjons-
hemminger - eller har en ervervet 
hjerneskade, kan drømmen om å 
bli skuespiller, eller en medspiller 
i en film, nå bli en realitet. I filmen 

trengs folk i alle aldre, og av begge 
kjønn. 

- Det vi håper er å komme i nær 
kontakt med folk som har en funk-
sjonshemming, både de som har 
medfødt skade eller har blitt ska-
det i en ulykke. De er rett og slett 
eksklusivt inviterte til å være med. 
Med dette prosjektet har vi mulig-
heten til å lage en ulik film - både 
i Norge og i verden for øvrig. Det 
er et spennende prosjekt, og jeg 
håper at LTNs medlemmer tenner 
på idèen, avslutter Linda May Kal-
lestein.

Du kan lese nytt om filmprosjektet 
på LTNs nettsider. Dette vil oppda-
teres etter som prosjektet tar form.

"Vi trenger hjelp 
fra LTNs 

medlemmer"

Samarbeidet med LTN er allerede godt i gang. Her er sekretariatet og filmskaperen samlet i Oslo.
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Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås

Frank Gjelsøy ønsker seg en stor-
stilt dugnad nå når filmprosjektet 
formes og når det etter hvert skal 
realiseres. Absolutt alle LTNere øn-
skes velkommen til å delta.

- Vi jobber jo ut fra en lavbud-
sjett-film, men en film som skal ha 
suksess. Derfor er det så viktig at 
alle som har mulighet til å være 
med i teamet, stiller seg til dispo-
sisjon. Vi vet at mange LTNere har 
gode kontakter både i næringsliv, 
i kommuner - og fylker. Vi oppfor-
drer medlemmene til å bruke sine 
kontakter. Jeg vil også tro at en del 
LTNere har lyst til å stille både som 

skuespillere og statister. Film-his-
torien fører oss fra en togstasjon 
ett eller annet sted på Vest- eller 
Østlandet -  til Nordkapp. Her er det 
altså mulighet til å trekke inn man-
ge kommuner, og dette vil bli god 
markedsføring av både byer og 
tettsteder, sier Gjelsøy.

Stor entusiasme
Konsulenten i LTN er svært entusi-
astisk. Det er første gang LTN har 
mulighet til å være aktiv deltaker i 
en spillefilm.

- Dette er jo et fantastisk pro-
sjekt. Det finnes en slags galskap i 

at tre mennesker, med ulikt 
handikap, legger ut på den-
ne reisen.  Vi følger dem på 
vandring både til fots og i 
stolene. Historien er sterk, 
og jeg tror denne filmen 
kan føre til større forståelse 
for hva folk som har vært 
utsatt for en ulykke stre-
ver med. Filmen retter seg 
jo også primært mot ung-
dommer, og det synes vi i 
LTN er bra. Det er en varm 
og tankevekkende historie 
som vi håper vil ha suksess 
både på norske og interna-
sjonale kinoer, sier han.

Ønsker innspill
Frank Gjelsøy håper nå at 
lagene i LTN legger sine 
"hoder i bløt" og kommer 
med innspill.

- Send meg en mail - eller kon-
takt meg på telefonen. Alle idèer 
og innspill mottas med takk. Vi har 
mange kreative medlemmer, vi har 
også mulighet til å stille med folk 
med ulike handikap og vi har folk i 
alle aldersgrupper. Vi har dermed 
god mulighet til å finne statister i 
egne rekker.  Folk fra LTN vil bli "po-
sitivt diskriminert" slik at de skulle 
kunne delta både som en del av 
filmteamet - og i produksjonen for 
øvrig. Samtlige aktører i filmen vil 
jo ha sine nettverk som vi håper å 
kunne få bruke og det er viktig at vi 
allerede nå tenker markedsføring, 
sier Gjelsøy.

Kjøp av billetter
Både filmskaperne og LTN håper 
mange vil se seg interessert i at fil-
men realiseres. Selv med en "lav-
busjett-profil" så må det skaffes 
sponsorer.

- Dette kan skje gjennom direkte 
sponsing av midler, forhåndskjøp 
av billetter, sponsing av varer og 
tjenester samt ved å skaffe spon-
sorer for øvrig.  Vi håper å kunne 
forhåndsselge minst 10.000 billet-
ter for å sikre at en stor distributør 
ønsker å distribuere filmen. Dessu-
ten er jo også tanken at filmen skal 
ha en lang levetid både via tv og 
dvd, og dermed kan det for man-
ge være enda mer aktuelt å gå inn 
med sponsormidler, avslutter han 
entusiastisk.

Oppfordrer medlemmene
til å bli med i teamet
Bor det en skuespiller i deg? Har du lyst til å være en del av teamet bak filmen? 
Nå har du sjansen!
- Jeg håper medlemmene våre trekker i alle tråder og bruker alt de har av bekjentska-
per. Vi trenger kontakt med kommuner og næringsliv som kan stille opp på ulikt vis 
i denne produksjonen. Det kan være alt fra å gi gratis husly, mat,lokaler  - til å skaffe 
mannskap når filmteamet ankommer, sier konsulent Frank Gjelsøy i LTN.

- Vi håper mange LTNere blir med i filmen som også 
planlegges på dvd, sier konsulent Frank Gjelsøy i LTN.
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Bare timer før Trafikkskaddes magasin gikk i trykken kom dommen fra forhandling-
ene som har vært gjennomført i Oslo tingrett etter at LTN gikk til gruppesøksmål 
mot Staten. Dommen slår fast at Staten, ved Justis- og politidepartementet, er 
erstatningsansvarlig for manglende gjennomføring av EØS-avtalens motorvogn- 
forsikringsdirektiv for oppreisningskrav etter trafikkulykker i perioden fra og med  
12. februar 1995 til og med 31. desember 2000.

- Vi er svært godt fornøyd. Dommen 
slår bare fast det vi lenge har pekt 
på, at loven må være lik for alle. 
LTN har ment at det var urimelig 
at mennesker som ble skadet i det  
aktuelle tidsrommet ikke skulle få 
erstatning, og at disse skulle betale 
prisen for Statens feil. Vi er derfor 
veldig glade for at vi vant fram, sier 
seniorrådgiver Per Oretorp i LTN.

LTN hevdet som kjent at Sta-
ten måtte holdes ansvarlig for feil i  
bilansvarsloven i perioden 1994-31. 
juni 2009 da loven endelig ble ret-
tet opp. At loven var i feil i henhold 
til forpliktelser i EØS- avtalen har 
ikke vært tema i saken, og at sta-
ten erkjenner at ansvaret for å tilse 
at norsk lov overensstemmer med 
internasjonale forpliktelser, er sta-
tens ansvar. 

- Det har heller ikke vært et tema 
at en stor, men ukjent mengde 
skadde mennesker, etterlatte og 

pårørende, har blitt rammet av den 
feilaktige loven og har gått glipp 
av erstatning de skulle ha hatt hvis  
loven hadde vært korrekt fra første 
stund, sier Oretorp.

Den juridiske oppgaven
Oslo tingretts oppgave var ut fra en 
rent juridisk analyse å avgjøre om 
Staten hadde et erstatningsansvar i 
forhold til de som har blitt rammet 
av grov uaktsomhet i trafikk i perio-
den 1994-31.12.2000. Som kjent har 
jo Staten erkjent ansvar i perioden 
2001-30.06.2009.

Staten ved regjeringsadvokaten 
fremhevet to grunner til at de ikke 
har erstatningsansvar for hele pe-
rioden. Hovedgrunnen var at man 
mente at det var først i forbindelse 
med en dom i EU-domstolen høs-
ten 2000 at Staten burde ha oppda-
get den norske lovfeilen, og at man 
deretter må ha noe tid å rette opp 

loven. At man ikke klarte dette ut-
løste erstatningsansvar først fra og 
med 2001. 

"Mindre viktig"
Staten mente også at fordi oppreis-
ningserstatning på grunn av belø-
pets størrelse var en ”mindre viktig 
erstatning”, så har Staten ikke er-
statningsansvar. 

- Denne holdning viste etter 
LTNs skjønn at Statens evner til å 
forstå hva som er viktig for men-
nesker som har fått sitt liv mer eller 
mindre ødelagt på grunn av andres 
grove uaktsomhet, er meget be-
grenset. Vi er derfor glad for utfal-
let og håper det er satt punktum for 
saken. Vi håper Staten godtar dom-
men og utbetaler erstatning for alle 
som har blitt rammet i perioden der 
loven har vært feil - altså fra 1994, 
avslutter seniorrådgiveren. 

Fra retten

Av Per Oretorp
Seniorrådgiver i LTN og

Gunn-Elisabeth Almås

LTN vant gruppe-
søksmålet mot Staten

Prosessfullmektig i stevningen 
mot Staten har vært advokat 
Tom Sørum ved  Ness & Co 
Advokatfirma.

Leder i LTN, Svein Ove Langeland (t.v) og seniorrådgiver 
Per Oretorp møtte i Oslo tingrett.
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Etter at Kjelland hadde forsvart sin 
doktoravhandling i februar i 2008, 
uttalte han til Advokat bladet at han 
håpet at avhandlingen kunne bli et 
nyttig verktøy for rettspraktikere. 
Avhandlingen har blitt karakterisert 
som pionerarbeid i norsk juss. 

- Hva menes med særlig sårbar-
het?

- Det forklares med at en som 
utsettes for en ulykke, er mer mot-
takelig for en skade på grunn av en 
fysisk eller psykisk disposisjon, - 
enn en "normal" motstandsdyktig 
person, sier Kjelland og legger til:

- Skadevolder må i utgangs-
punktet "ta skadelidte som han el-
ler hun er" og sette dette i et mer 
helhetlig rettslig system. Særlig 
sårbare personer bør ikke ha svake-
re erstatningsvern enn andre men-
nesker. Snarere bør det gis særskilt 
beskyttelse, slik at de kan stille på 
linje med andre motstandsdyktige 
personer. 

Ulike oppfatninger
 Kjelland har tidligere hatt kurs for 
LTN-medlemmer, blant annet på 
Ullevål Universitetssykehus. Dette 
har tidligere vært omtalt i Trafikk-
skaddes magasin. Under sine kurs 
tar Kjelland frem en modell som 
han kaller årsaksvurderingens "kro-
nologi".

- Oversikten er ment som et 
verktøy i saksbehandlingen og gir 
en sjekkliste og et "kart" for å orien-
tere seg i det til dels vanskelige og 

ukjente juridiske landskapet, forkla-
rer han.

- Mange LTNere som har stått 
i retten, eller står foran en sak, vil 
kjenne igjen begreper som "akutt-
symptomer" og "brosymptomer"…

- I vurderingen om skadelidte 
har for eksempel akuttsymptomer 
og brosymptomer, må det foretas 
en fri bevisvurdering der alle typer 
såkalte bevismidler i utgangspunk-
tet kan benyttes - selv om bevisene 
kan ha ulike kvaliteter og tyngde. 
Medisinske journaler er vanligvis 
viktige bevis, men er ikke enerå-
dende. Det er viktig å ha klart for 
seg at medisinske journaler er le-
gens arbeidsnotat, og at de ikke er 
skrevet med sikte på å tjene som 
bevis i eventuelle etterfølgende 
rettssaker - de er ikke alltid like full-
stendige og presise i et rettslig per-
spektiv, sier Kjelland og legger til:

- Det kan være mange grunner 
til at plagene for eksempel ikke blir 
angitt i journalen fortløpende. Hvis 
legen har gitt beskjed om at for ek-
sempel nakkeskadene er kroniske, 
så har ikke skadelidte samme grunn 
til å oppsøke lege for sine nakkepla-
ger, og har heller ikke har samme 
oppfordring til å nevne nakkesmer-
tene ved hver konsultasjon.

Viktig arbeid
Morten Kjellands arbeid er viktig 
for skadelidte mennesker og men-
nesker som i fremtiden vil komme 
ut for en ulykke. Særlig fremhever 
Kjellend betydningen av kommuni-

kasjon mellom profesjonene leger 
og jurister.

- En problemstilling er tolkning 
og anvendelse av de medisinske 
dokumentene. Her er det ofte stor 
avstand mellom legenes og juriste-
nes verden, både i tenkemåte og i 
uttrykksmåte, slår han fast.

- Jeg er opptatt av at man skal 
komme frem til en mer enhetlig for-
ståelse - og ved det bedre og sik-
rere kommunikasjon, forteller han.

- Mange i LTN har opplevd "ned-
turer" i forbindelse med rettssaker. 
Kan ditt arbeid bidra til at skade-
lidte får det de har krav på uten å 
havne flere runder i rettsapparatet?

- Mitt håp er at forelesninger og 
det materialet jeg har utarbeidet 
kan bidra til både økt forståelse og 
tilgjengeliggjøring av årsaksregler 
og andre erstatningsrettslige te-
maer, noe som kan bidra til økt for-
utberegnelighet - og dermed dem-
pet prosessrisiko. Vi må imidlertid 
fortsette vårt arbeid for en god 
dialog mellom profesjonene. Noe 
av mitt arbeid består derfor også 
å kurse både psykologer og medi-
sinsk personell. Og slikt tverrfag-
lig samarbeid ser jeg på som både 
interessant og nyttig. Vi må få en 
mer helhetlig tenkning, avslutter le-
deren av LTNs Rettssikkerhetsfond 
som har som ledestjerne å bygge 
broer mellom de ulike aktørene 
innen personskadeerstatningsret-
ten.

Rettsikkerhetsfondets 
leder holder dommerkurs
Leder av LTNs Rettssikkerhetsfond, dr.juris Morten Kjelland, har også i høst hatt  
etterutdanningskurs for dommerstanden. Kjelland har doktorgrad på avhandlingen 
"Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten - en analyse av generelle og  
spesielle årsaksregler".
- En del av kurset går blant annet ut på å forklare og presisere reglene om årsaks-
sammenheng når det gjelder personskadesaker - med særlig vekt på nakkeskader  
og andre vanskelige konstaterbare skader, forteller Kjelland.

Fra Retten

Av Gunn-Elisabeth Almås

Dr. juris Morten Kjelland er 
ansatt ved Universitetet i Oslo 

og er også leder av LTNs Retts-
sikkerhetsfond.
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Fra retten

Av Henning Bjurstrøm
Styremedlem i 

Rettssikkerhetsfondet i LTN

"LÆREBOK I 
ERSTATNINGSRETT "
(Peter Lødrup, 6 utg. med bistand av Morten Kjelland)

Boken tar for seg hele erstatnings-
rettens område og er på ca. 600 si-
der som inkluderer registre over 
dommer, juridisk litteratur og andre 
kilder.  Den er skrevet på en peda-
gogisk god måte, noe som gjør at 
den ikke bare egner seg som lære-
bok for studenter og som oppslags-
verk, men også som informasjon 
for ikke- jurister, medisinsk perso-
nell, saksbehandlere og andre som 
er interessert i personskadeerstat- 

 

ningrett. Dette feltet er viet stor opp-
merksomhet, noe som vil være av 
stor betydning for de som blir ska-
det på en eller annen måte og hvor 
erstatning fra skadevolder / forsi-
kringsselskap kommer inn i bildet.  

Boken beskriver utviklingen i per-
sonskadeerstatningen på en meget 
god måte.  Her belyses utviklingen 
på dette rettsemnet på en forbilled-
lig måte.  Det er vist til flere høy-
esterettsdommer som har virket 

rettsavklarende og retts-
utviklende og derved 
skapt prejudikatseffekt 
(hvordan liknende saker 
skal behandles i fremti-
den) og hvordan erstat-
ningsutmålingen blir be-
regnet – spesielt innenfor 
trafikk- og yrkesskader.  
Det undertegnede savner 

er en kritisk gjennomgang 
av den diskonteringsfaktor 
som Høyesterett har lagt 

seg på, nemlig 5 %, en fak-
tor som ikke er i tråd med 
den forventede renteutvikling 

i Norge og verden for øvrig.  
En høy diskonteringsfaktor vil 
medføre lavere erstatning for 

fremtidige utgifter.

Boken gjennomgår også hvor-
dan dommer har blitt anvendt i 
saker om ansvarsgrunnlag, år-
sakssammenheng og utmåling, 

spesielt Lie-dommen fra Høyeste-

rett om årsakssammenheng, som 
etter hvert har blitt delvis plukket 
fra hverandre og hvis betydning er  
redusert. Det stilles også spørs-
målstegn ved om ikke spesialist-
erklæringer har fått for stor inn-
virkning på domsavgjørelser og 
om dommere har hatt for stor “re-
spekt” for legestandens utsagn.  

Det er imidlertid helt klart at boken 
vil få en stor betydning for utvik-
lingen innenfor erstatningsretten 
generelt og personskadeserstat-
ningsretten spesielt. Imidlertid går 
både rettsutviklingen (for eksempel 
i forhold til pensjons- og trygdeyt- 
elser) og samfunnsutviklingen så 
fort innenfor dette feltet at det snart 
må skrives nye kapitler i denne bo-
ken.  

Jeg har valgt ikke å gå inn på de 
spesifikke endringer som har fun-
net sted, spesielt innenfor person-
skadeserstatningsretten, da det-
te, etter min mening ville føre for 
langt inn i de juridiske betraktnin-
ger i denne sammenheng. Min kon-
klusjon er imidlertid at dette er en  
meget viktig bok som vil være av 
stor betydning for den videre retts-
utvikling innenfor disse emner og vi 
får håpe at dr.juris Morten Kjelland 
vil videreføre denne boken.

Den første utgaven av Lærebok i erstatningsrett kom i 1985 og ble ført i pennen av 
dr. juris Peter Lødrup. Siden den gang har læreboken blitt oppdatert flere ganger 
og nå er 6. utgave kommet med en mer gjennomgripende revisjon med bistand av 
dr.juris. Morten Kjelland. Den siste utgaven skiller seg på flere områder fra de fore-
gående utgavene. For det første er personskadeerstatning viet større oppmerksom-
het takket være Kjellands store interesse og doktorgradsarbeid innenfor dette feltet.  
Videre er boken blitt tilgjengelig på internett for studenter og andre takket være et 
samarbeid mellom forlaget Gyldendal Akademisk og forfatterne. Det er utarbeidet en 
gratis nettressurs med blant annet sammendrag av kapitler og lydbøker, se 
Kjellands “Nettressurs for erstatningsrett” på www.gyldendal.no/nfe.  
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LTNs barneutvalg ble vedtatt startet 
på landsstyremøte den 13. juli i år, 
og består i dag av Hilde S. Valberg, 
Einar Aarum og Ingeborg Dahl-
Hilstad. Utvalget har hatt et opp-
startsmøte, der detaljer for somme-
rens leire ble spikret. Utvalget kom 
fram til å arrangere to sommerlei-
rer i 2011, en sommerleir for skadde 
barn (Eidene), og en for pårørende 
barn (Frosta).

- Den gang LTN arrangerte som-
merleir, så var også leirene delt i 
en med skadde barn og en for barn 
av skadde. Dette hadde LTN gode 
erfaringer med, forteller Ingeborg 
Dahl-Hilstad.

-  Hva koster leiren?
- Hvert barn må betale 1000  

kroner i egenandel, resten dekkes 
av LTN og innsamlede midler, for-
klarer hun.  

Supert på Eidene
På Eidene Røde Kors senter blir det 
leir for skadde barn. Det er reservert 
plass til ti barn og ledsagere. - LTN 
har tidligere arrangert barneleir på 

stedet, og vi er glade for å fortelle at 
vi nå arrangerer sommerleir igjen 
her. Leiren vil bli arrangert 15. – 20. 
august, og man må selv skaffe de 
ledsagerne man trenger for å reise, 
sier Einar Aarum mens Dahl-Hilstad 
legger til: 

- Eidene er et av Røde Kors sine 
sentre som ligger på Tjøme i Vest-
fold, og som er tilrettelagt for funk-
sjonshemmede. Det blir en uke full 
av aktivitet der man får sjansen til 
å treffe nye venner og oppleve noe 
utenom det vanlige.  Vi vet at plan-
legging er viktig for mange, og der-
for går vi ut med dato allerede nå. 
Primært er alderen i barnegruppa 

Er ikke familiens sommerferieplaner lagt ennå? Da er det mulighet for at ditt barn 
kan få et flott leiropphold - enten på Eidene ved Tjøme eller Frosta i Trøndelag til 
sommeren. For noen år tilbake var barneleirene i LTN et svært populært tilbud, men 
dette tok slutt da automatinntektene ble borte. Nå er tilbudet på plass igjen.
- Vi gleder oss! Det blir masse aktiviteter og hygge for ungene, sier barneleirutvalget 
som består av Ingeborg Dahl-Hilstad, Hilde Valberg og Einar Aarum.

"Et pusterom for 
mange barn"

Landsforeningen

Av Gunn-Elisabeth Almås

- Bli med på barneleir!

LTN har tidligere arrangert leir på Eidene. Stedet er tilrettelagt funksjonshemmede og ligger vakkert til. 
Båtliv er en populær aktivitet.
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Landsforeningen

opp til 16 år, men for gruppa skad-
de barn er aldersgrensen litt mer 
flytende. Vi ønsker å fange opp de 
som ikke kommer med i ungdoms-
gruppa enda og gi dem et tilbud, 
forklarer hun.

Masse aktiviteter
på Frosta
Hilde Valberg har mange rosen-
de ord om den planlagte leiren på 
Frosta. Her venter det en leir med 
masse moro og mange muligheter 
til å skaffe nye venner. På denne lei-
ren er plassene forbehold barn som 
er pårørende.

- På Valberg slektsgård på Fros-
ta åpner vi for en leir for 30 pårø-
rende barn i alderen 7 – 16 år, der 
vi skaffer 10 leirledere. Alle disse 
barna må klare seg uten foreldre, 
og uten ledsagere, i en liten uke. 
Det blir aktivitetsfylte dager i Nord-
Trøndelag i perioden 27.juni – 2.juli, 
forklarer hun.

 Valberg slektsgård er en gård 
som er i drift, den er en 4H gård, 
samt at de tar imot grupper. På 
gården er det dyr, de produse-

rer grønnsaker, og det hytter man 
kan fordele barna på. På gården 
og i nærområdet er det flere akti-
viteter man kan prøve seg på - som  
eksempelvis gårdsarbeid.

Planlegg nå
Barneleirutvalget ber aktuelle barn 
og familier om å vurdere tilbudet 
nå. Påmelding og øvrig informa-
sjon vil komme senere i Trafikk-
skaddes magasin. For begge leire-
ne gjelder prinsippet førstemann til 
mølla når påmeldingen kommer. 

- Vi håper på god respons, og vi 
tror at mange unge LTNere vil ha 
glede av dette tilbudet. Det gjelder 
både barn som selv er skadd, og 
barn som er pårørende. Dette skal 
bli et pusterom i en ellers kanskje 
vanskelig livssituasjon, sier med-
lemmene av barneleirutvalget.

- LTNs barneleir blir en uke full av aktivitet der man får sjansen til å treffe nye venner og oppleve noe 
utenom det vanlige, forteller Ingeborg Dahl-Hilstad (t.v) sammen med Hilde Valberg i barneleirutvalget. 
Einar Aarum var ikke til stede da bildet ble tatt.

Barneleirutvalget lover mange 
morsomme aktiviteter under 
sommerleiren som arrangeres på 
Frosta.   
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- En reise for livet

"5 kjappe"

Navn: : Iselin Christensen
Alder: 21 år
Lag: LTN-Midt-Troms lokallag.

1:Hvordan skal vi nå fram til 
ungdommen?
- Flere arrangement som actionhel-
ga. Det må annonseres i Magasinet 
og på Facebook.

2: Hva er viktig for ungdommen
i ditt lag?
- Å nå våre mål.

3: Hvem er ditt forbilde i LTN?
- Trude Lønner

4. Hva er ditt beste Seliusminne?
- Da tante Sofie angrep meg med 
en Selius. Er det formålet med Se-
lius mon tro?

5. Hva er din største drøm?
- Å bli milliardær.

Fra Moorea gikk ferden videre til 
Tahaa, Motu Tautau og Bora Bora. 
På Bora Bora hadde vi dagstur opp 
til en fjelltopp 740moh. Da vi dro 
fra Bora Bora hadde vi det lengste 
strekket til sjøs hittil. Vi hadde fått et 
ekstra mannskap og det hjalp når 
vi går skift. Fra Bora Bora hadde 
vi retning Palmerston som var det 
man ser for seg som en typisk stil-
lehavsøy - liten, flat, palmer og hvit 
sandstrand. Det var 67 innbyggere 
på øya og ingen butikker. De fikk va-
rene sine fra en forsyningsbåt som 
skulle komme annenhver måned, 
men som de hadde ventet på de 
siste syv månedene! 
På Niue ble vi kjent med en gjeng 
hvalforskere som var med på båten 
vår en dag og da fikk vi høre hvalen 
synge! Helt fantastisk! Vi leide også 
bil her og fikk sett en del av øya og 
dens spesielle og varierte landskap, 
med ferskvannsgrotter og størkne-
de lavaspisser.
Tonga var vårt neste mål og der had-
de vi ett par fantastiske snorkeldykk 
i Swallows cave og Marniers cave. 
Mellom Tonga og Vanuatu, måtte 

vi ta en ulovlig stopp i 
øygruppen Fiji. Vi hadde 
trøbbel med begge mo-
torene og det var ingen 
vind, og vi kunne ikke 
risikere å bli liggende å 
drive rundt, så vi stop-
pet på Ongea N’driki. Og 
det var en stopp vi ikke skulle an-
gre på! Folk var hyggelige og nys-
gjerrige på oss, og vi ble invitert til 
å besøke landsbyen deres. Vanuatu 
ga oss et forrykende vulkanshow! 
Mt.Yasur er en høyst aktiv og his-
sig vulkan! Vi sto på kanten av vul-
kanen, hørte at den buldret og gjor-
de seg klar til et utbrudd, og kjente 
trykket over brystet når utbruddet 
kom! Nouméa i New Caledonia var 
en typisk storby med muligheter for 
museumsbesøk, shopping og leie 
av bil. Vi kjørte til Yate som er på øst-
siden av øya og hadde noen stopp 
på veien, bl.a ved et fossefall og et 
naturreservat.

Innseilingen forbi Sydney Opera 
House og under Harbour Bridge 
som er kjente symbol på Sydney, 

var veldig spesielt! Har alltid vært 
fasinert over Operahuset, men å 
seile forbi gjorde at det kom veldig 
nære! Dagene i Australia gikk med 
til pakking, rydding og klargjøring 
av båten for salg. Vi rakk besøk på 
verdens største IMAX-kino i Syd-
ney og vi var i Operahuset og fikk 
med oss Figaros bryllup! Fra Aust-
ralia reiste alle fem hver til sitt og 
det var tøft å dra fra fire fantastis-
ke gutter, men tre av oss er heldig-
vis i Norge, så vi treffes nok ganske 
fort. Som avslutning vil jeg bare si 
èn ting: Har du en drøm om noe, så 
gjør det!

Jeg har nå kommet hjem fra jordomseilingen jeg 
har skrevet om tidligere og her kommer fortset-
telsen på forrige reisebrev. 

Av Kjersti Einan 
LTN-Ungdomsutvalget
ltn-ungdom@ltn.no

Chill

Sydney Opera House var et im-
ponerende syn. Det å seile forbi 
gjorde at huset kom veldig nært. 
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Landet Rundt 

Av Gunn-Elisabeth Almås

Representanter fra kommune, fylkesmann, Helsedirek-
toratet, frivillige organisasjoner og Selvhjelp Norge var 
samlet på Lillehammer Rehabiliteringssenter i forbin-
delse med åpningen av det nye distriktskontoret. Dag-
lig leder Knut Laasbye har vært i gang med arbeidet en 
god stund, men tirsdag den 2. november ble kontoret 
offisielt åpnet. 

- Kontoret skal betjene både Oppland og Hedmark 
- altså et betydelig område. Vi har allerede kommet i 
god dialog med ulike samarbeidspartnere og ønsker 
flere velkommen, sier han.

Rosende ord
Saksbehandler Nina Søimer Andresen fra Helsedirekto-
ratet var full av ros til Selvhjelp Norge.

- Vi er svært glade for at det satses på distriktskon-
tor, og at man dermed når ut med kunnskapen som 
Selvhjelp Norge har opparbeidet seg. Jeg er stolt av å 
ha vært med i denne prosessen og har samtidig lært 
mye av å ha arbeidet med representantene fra Selv-
hjelp Norge. Det har vært givende, sa Søimer Andre-
sen under åpningen.

Viktig dag
Også leder i Selvhjelp Norge, Solbjørg Talseth var syn-
lig stolt over å være med å åpne dørene på kontoret på 
Lillehammer.

- Dette er en viktig dag for Innlandet. Dette konto-
ret på Lillehammer er ett av fire som nå er under eta-

blering. Vi skal til sammen 
ha syv kontorer "opp å gå", 
og dette er et ledd i å ska-
pe systematikk i kunnskaps-
formidlingen. For få vet om 
selvhjelpsarbeidet, slår Tal-
seth fast.

God erfaring
Selvhjelp Norge oppfordrer 
både kommuner, regionale 
helseforetak, arbeidsgivere, 
Nav, arbeidstakerorganisa-
sjoner og frivillige organisa-
sjoner om å ta kontakt.

- Selv om jeg er en del 
ute på oppdrag, så er tele-
fonen betjent. Det er derfor 
bare å ta kontakt. Jeg håper 
også mange frivillige orga-
nisasjoner banker på døra, 
for selvhjelpsgruppene bør 
være bredt sammensatt. I 
dag har vi god erfaring med å sette sammen grupper 
med menneskene som har ulike problemer. Det kan 
være alt fra angst, ensomhet, skilsmisser, rusproblem-
er, fysisk sykdom - eller at mennesker er i andre livs-
kriser. Fellesnevneren i en selvhjelpsgruppe er at del-
takerne har et problem, sier Laasbye.

Ønsker du flere opplysninger om selvhjelpsarbeidet, 
kan du gå inn på: www.selvhjelp.no

Selvhjelp Norge åpnet
nytt distriktskontor
- Ingen kan fritas for å komme i en krisesituasjon èn eller annen gang i livet. Jeg  
håper det tilbudet vi gir kan gjøre folk i stand til å be om hjelp. Det handler om å ta 
styring over eget liv, sier daglig leder ved Selvhjelp Norges distriktskontor for  
Oppland/Hedmark, Knut Laasbye.

Forfatter Adelheid 
Eshitok Seyfarth 
Gulbrandsen holdt et 
kåseri til ettertanke. 
Sjokket over å opp-
dage at "man er 
annerledes" stod i 
fokus.

 - Åpningen av distriktskontoret er en gledens dag 
for hele innlandet, mener (t.v) leder i Selvhjelp 
Norge Solbjørg Talseth, leder av distriktskontoret 
Oppland/Hedmark, Knut Laasbye og Nina Søimer 
Andresen fra Helsedirektoratet.

Mange hadde møtt frem til åpningen av kontoret 
som får base på Lillehammer.
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Vi startet dagen med formidagsbuffet, før advokat Jan 
Gunnar Ness snakket om LTN som rettspolitisk på-
driver. Det var interessant å få høre om hvor stor be-
tydning LTN har hatt og om hvor stor innflytelse for-
eningen har i dag. Etter en nydelig lunsj, fortsatte Jan 
Gunnar å snakke om erstatningsrett. Medlemmene 
kunne stille spørsmål underveis, som mange benyttet 
seg av. 

Mange av de fremmøtte holder på med sine erstat-
ningssaker nå, og det var veldig godt å få en generell 
gjennomgang av hva erstatningsrett egentlig er.

Motivasjon og mestring
Dagen fortsatte med foredrag om motivasjon og 

mestring med Tom Brien fra Norges Luftsportsfor-
bund. Han løftet stemningen, og det ble mye latter. Det 
ble snakket om å prøve å nå sine mål og drømmer, og 
ikke høre på alle som sier at det er umulig. Flere fikk en 
tankevekker under hans foredrag.

Lærerik dag
Etter en lang dag i konferansesalen, var det duket 

for middag.Vi fikk servert nydelig middag, brasserte 
skiver av kalveskank og Crème Brûlèe til dessert.Stem-
ningen var god og alle var enige i at det hadde vært en 
lærerik og flott dag.

Landet Rundt 

Av Kristine Johannessen

Vellykka seminar i Rogaland

Tom Brien fra Norges Luft-
sportsforbund snakket om 
motivasjon og mestring.

Lørdag 30. oktober var 35 medlemmer samlet til spennende seminar på Scandic 
hotell i Haugesund.

Advokat jan Gunnar Ness 
holdt et spennende foredrag 
og medlemmene fikk en god 
innføring i temaet "erstat-
ningsrett".

Medlemmene hygget seg i rundt bordet under 
formiddagsbuffeten.
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Landet Rundt 

Behandlingsreise
til Albir
23 deltagere fra Asker og Bærum lokallag, Midt- og Nord-Hedmark lokallag samt  
lokallagene i Vestfold deltok på årets behandlingsreise til Albir i Spania fra 11. til 24. 
september. 

I år som i fjord gikk turen til Albir og hotell La Colina. 
Ryktene om fjordårets suksess gjorde at vi år var nes-
ten dobbelt så mange som tok turen sørover. Det nors-

ke fysikalse instituttet Fysiakos tok oss også i år godt 
i mot og ga våre deltagere de beste behandlinger. Vi 
hadde daglige behandlinger, bassengtrening samt sir-

keltrening på taket av hotellet.  Albir er 
den spanske byen med flest fastboende 
nordmenn, vi opplever derfor en yndig 
blanding av norsk og spansk kultur. Det 
er nok dette som gjør at vi trives så god. 
Vi begynte nå å bli så godt kjent i områ-
det og vi tok seg greit rundt på egenhånd. 
Byer som Alicante, Benidorm, Altea og 
Valencia ble besøkt av flere av våre del-
tagere. 
Nytt av året var at vi nå ble velsignet med 
flott vær, noe vårt reisefølge ikke hadde 
det minste imot. Tusen takk for nok en 
flott tur, og vi kan med sikkerhet si at vi 
treffes igjen på hotell La Colina.

Trening i bassenget var en av de 
daglige aktivitetene.

Til sammen var det 23 deltakere 
med fra Asker, Bærum og  

Nord-Midt-Hedmark.

Av Elisabeth Bøen-Johnsen
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Det har vært avholdt en vellykket konferanse i Nord-Norge med fokus på "Fritid for 
alle" i Bodø. Konferansen, som ble avviklet den 6. og 7. september, satte temaene ak-
tivitet, mestring og identitet på dagsorden.

Landet Rundt 

Av Veronika I. Ormåsen
LTN-Salten lokallag 

Vellykket konferanse
med fokus på fritid

Det var hentet inn en rekke foredragsholdere til konfe-
ransen i Bodø. Siv Toverød snakket om "Livet mitt - så 
langt". Hun fikk kreft som 11-åring og måtte ligge på sy-
kehuset i ett år. Hun fortalte om hvordan livet plutselig 
ble snudd opp ned. Deltakelsen på NRKs ”Ingen gren-
ser” var en stor opplevelse og erfaring som hun ikke vil 
være uten. Hun trivdes kjempebra og fikk mange ven-
ner for livet. Det var mange råd fra frøken Toverød un-
derveis som var til oppmuntring og motivasjon for de 
fleste!

Mulighet til deltakelse 
Britt-Ingebjørg Fossli, som er fagkonsulent i NIF, foku-
serte på hvilke forhold som fremmer eller hindrer unge 
med nedsatt funksjonsevne sine muligheter for delta-
kelse i organisert fritidstilbud. Som: Like muligheter for 
alle – er det reelt? Det ble også satt fokus på utfordrin-
ger og mangel av ressurser. Spørsmål om lag og foren-
inger kan yte det som trengs, ble også tatt opp. Under-
søkelse blant deltakere om hva de både trengte, tenkte 
og hadde behov for, ble det også redegjort for. Flere 
trenger støttekontakt selv om de ikke tror eller sier det 
selv.

LTN var representert under konferansen som satte idrett på dagsorden. Her ser vi (f.v) Tiril Marie 
og Veronika Ormåsen sammen med regionsekretær Nils-Gunnar Kristoffersen
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Vi hadde invitert Nav – Bærum ved Liv Eriksen til å 
komme for å snakke om den nye Nav-reformen (bildet) 
og konsekvenser for brukerne. Møtet var annonsert i 
god tid både via medlemsbrev, hjemmeside på inter-
nett. Møtet var også kunngjort gjennom to annonser 
om åpent møte i Asker og Bærums Budstikke. Kun to 
representanter fra styret i LTN Asker og Bærum- laget 
kom til møtet. 
Tross dette ga NAVs Liv Eriksen en grundig gjennom-
gang om grunnstønad og hjelpestønad og ga gode råd.
         

Nav på timeplanen
i Asker og Bærum  

LTN Asker og Bærum lokallag avholdt 
medlemsmøte den 19. oktober i 
Kommunehuset i Sandvika.

STØFRI- prosjektet
Under konferansen holdt også Aaron Fotheringham 
foredrag. Han fortalte om livet sitt - også som rullestol-
bruker. Etter det fikk deltakerne høre om STØFRI-pro-
sjektet. Formålet er å øke kompetanse når det gjelder 
tilpasset fysisk aktivitet til bruk i støttearbeidet.  Prak-
tiske erfaringer, å påvirke til økt samarbeid mellom 
kommunene, frivillige organisasjoner og støttekontakt-
tjenesten, slik at man kan nyttiggjøre seg støttekontakt-
tjenesten på en bedre måte, ble tatt opp. Målgruppen 
er barn og ungdom med funksjonsnedsettelser. Det ble 
også snakket om innholdet i kursene, betydningen av 
fysisk aktivitet og organisering av støttekontakttjenes-
ten i den enkelte kommune. Deltakerne fikk også pre-
sentert 
 nye måter å tenke på i organisering av støttekontakttje-
nesten og veien videre til et aktivt liv.  
 
Idrett er viktig 
Vidar Bøe, fikk ildsjelpris 2010 og han holdt foredrag 
med tema "Når livets kompassnål dirrer". Bøe snakket 
om at idrett kan redde deg fra mye – stoff, alkohol, psy-
kisk, mobbing og liknende. Bøe fortalte om å miste et 

barn og hvordan man kan takle et slikt tap. Bøe tipset 
deltakerne om hvordan man kan starte ett idrettslag, 
eksempelvis i samarbeid med politi, sosialtjeneste el-
ler barnevern. Han snakket om hvor viktig det er å være 
tilstede for barn og unge - gleden det gir deg selv og 
andre. 
Heidi Bråthen, prosjektleder FysFunk, Innlandet, var 
også hyret inn som foredragsholder. Hun snakket om 
"Samarbeid - Nøkkelen til økt aktivitet for funksjons-
hemmede lokalt". Bråthen tok for seg samarbeidsmo-
deller og viktige samarbeidspartnere. Hun satte blant 
annet også fokus på roller og ansvarsfordeling og 
snakket om støttekontaktordning og ledsagertjeneste.

Flott konferanse
Konferansen var veldig bra, motiverende og positiv! Å 
ha med baby på fem måneder var ingen problemer. Vi 
fikk delt ut reflekser, brosjyrer og annet LTN-materiell. 
Nå vet flere om oss og forhåpentlig mer om hva vi står 
for og kan brukes til. Vi i LTN-Salten lokallag håper dette 
gjør at flere blir med i det frivillige arbeidet og dermed 
er med på og skaper aktivitet(er) for seg selv og andre. 

Av Anne H. Lindseth,
styremedlem
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Landet Rundt 

Av Wenche Solløst
regionsekretær

Gruppa er enig om at det er viktig å skape gode hold-
ninger til økt  trafikksikkerhet fra tidlig alder; starte med 
informasjonsprogram i barnehagene. LTN-Sogn og 
Fjordane fylkeslag arbeider aktivt med dette, og får god 
respons.  Lagene ønsker seg en liten ”oppskrift” på in-
formasjon/opplegg til barnehager.  Informasjonsarbei-
det fortsettes inn i skolen.  Konklusjonen ble at hvis de 
unge har med seg god ballast om trafikksikkerhet fra 
tidlig barnsben av så blir de tryggere og flinkere den 
dagen de skal ut i trafikken på egenhånd; enten det er 
som gående, syklende eller kjørende. 

Dette temaet legges frem for det nyopprettede Barne-
utvalget i LTN.  Utvalget består av Hilde Valberg (leder), 
Ingeborg Dahl-Hilstad og Einar Aarum.

Flere innspill 
Det hersker uklarhet om krav/rettigheter til Individu-
ell Plan. LTN sentralt sender derfor ut informasjon til 
alle lagene. Det kom flere innspill til handlingsplanen 
for 2011. Etter regionskonferansen er det sendt ut fore-
spørsel til alle LTN-lagene om behov i 2011, med tilba-
kemeldingsfrist den 15.desember. 

Mange innspill under
regionkonferansen i vest

I begynnelsen av oktober hadde LTN regionskonferanse i Førde. Deltakere fra alle 
lagene var representert, og ett av hovedtemaene var drøftinger rundt det aktuelle 
temaet medisinbruk og bilkjøring.  

Etter at arrangementet "Trafikkskaddes dag" var 
over, ble det invitert til kirkekaffe. På bildet ser vi 
representanter fra brannvesenet og ambulansetje-
nesten sammen med Bjørg Refsnes, Trond Brandal, 
Anna Skadal Jonstad og Sigmund Jonstad fra 
styret i LTN-Sogn og Fjordane fylkeslag.   

Temaene samhandlingsreform, hodeskade, pårø-
rende og etterlatte trakk mange til Kvikne Hotell i 
september. Her er det rådgiver Ann Karin Grønvold 
som holder foredrag.
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Det ble arrangert regionkonferanse i Førde i perioden 2-3. oktober. 
Her ser vi leder i LTN-Sogn og Fjordane Hanne Kristin Meek Ljotebø 
(t.v), generalsekretær Marit Andresen og regionsekretær Wenche 
Solløst.

Holder gjerne kurs
På konferansen ble det informert om at vår rådgiver Per 
Oretorp gjerne vil ut på sykehusene og holde foredrag 
for personell, og for FFO. Når det gjelder økonomi skal 
LTN sentralt lage en oversikt over hvilke kanaler man 
kan gå igjennom for å søke midler. Det skal satses mer 
på ungdomsarbeid, og det var et sterkt ønske om å lage 
en ny landsdekkende kampanje slik som LTNs vellyk-
kede sykkelhjelmkampanje for noen år tilbake. Det er 
også viktig for lagene å styrke likemannsarbeidet, og 
lagene har også et ønske om at de årlige handlingspla-
nene blir mer konkrete.

Aktivt lag
LTN-Sogn og Fjordane kan se tilbake på en aktiv høst. 
Laget har blant annet avviklet et vellykket kurs på Kvik-
ne hotell i Balestrand. Tema for kurset var pårørende 
og etterlatte samt hodeskade og samhandlingsreform. 
Både rådgiver Ann-Karin Grønvold og nestleder i LTN, 
Liv Solveig Einan, holdt foredrag.

Laget har også deltatt på stands, og den 29. okto-
ber arrangerte FFO i Sogn og Fjordane åpen dag på FI 
senteret i Førde. Der har også LTN sitt kontor og del-
tok under arrangementet. Det har også vært arrangert 
"Trafikkskaddes dag" og det skjedde den 7.november. 
Leder Hanne Kristin Meek Ljotebø holdt appell fra pre-
kestolen. Etter gudstjenesten ble det arrangert kirke-
kaffe.

Den 29. oktober arrangerte FFO 
i Sogn og Fjordane åpen dag på 
FI-senteret. Her var også LTN med, 
representer her ved Hanne Kristin 
Meek Ljotebø og (t.v) og Anna 
Skadal Jonstad.

Det forebyggende arbeidet i LTN er viktig, og i høst har 
en rekke lag vært ute på barnehager og skoler for å dele 
ut materiell og snakke om trafikksikkerhet. LTN i Horda-
land er en av disse. Laget har blant annet besøkt Ross-
land skule, og der var engasjementet stort i tredje og 
fjerde klasse.

- Å få inn gode holdninger i trafikken fra barna er 
små, er viktig, sa Frank Skjellanger til avisa Nordhor-
daland under besøket på skolen.

Også avisa Strilen var på besøk under arrangemen-
tet også der fikk LTN god omtale for sitt engasjement.  
Skjellanger er en av flere aktive i laget når det gjelder 
forebyggende virksomhet. Til avisa forteller han hvor-
dan ulykken endret livet hans, og hvor viktig det er å 
starte trafikkopplæringen mens barna er små.

Også barn i Leirdalen barnehage har fått reflek-
svester av laget i høst.

LTN-Hordaland fylkeslag
delte ut refleksvester

Leder i LTN-Hordaland fylkeslag, Eva C. Dahle, har 
også vært på skolebesøk denne høsten.- Det er 
viktig å skape gode holdninger, mener laget. 

Også i høst har LTN-Hordaland fylkeslag 
lagt bak seg noen aktive uker. Laget har 
blant annet vært på Rossland skule der 
elevene fikk både seliuser og refleksvester.



LTN takker for annonsestøtten
Trygt på skoleveiene

Stranda
kommune

www.stranda.kommune.no

Halden
kommune

www.halden.kommune.no

Haugesund
kommune

www.haugesund.kommune.no

Skjervøy
kommune

Kultur- og
Undervisningsetaten

 www.skjervoy.kommune.no

Tysfjord
kommune

www.tysfjord.kommune.no

Ørsta
kommune

www.orsta.kommune.no

Lunner
kommune

www.lunner.kommune.no

Steinkjer
kommune

www.steinkjer.kommune.no

www.sola.kommune.no

Nord-Fron
kommune

www.nord-fron.kommune.no

Midtre Gauldal
kommune

www.midtre-gauldal.kommune.no

Sula
kommune

Kultur- og
oppvekstkontoret
www.sula.kommune.no

Gulen
kommune

www.gulen.kommune.no

Ås
kommune

www.as.kommune.no

Tjøme
kommune

www.tjome.kommune.no

Karmøy
kommune

Teknisk etat
www.karmoy.kommune.no

Kåfjord
kommune

Oppvekst
www.kafjord.kommune.no

Hemnes
kommune

www.hemnes.kommune.no

Hyllestad
kommune

Skolekontoret
www.hyllestad.kommune.no

Øyer
kommune

www.oyer.kommune.no

Råde
kommune

www.rade.kommune.no

Skånland
kommune

www.skanland.kommune.no

Førde
kommune

www.forde.kommune.no

Leirfjord
kommune

www.leirfjord.kommune.no

Asker
kommune

www.asker.kommune.no

Måsøy
kommune

www.masoy.kommune.no

Re
kommune

www.re.kommune.no

Gran
kommune

www.gran.kommune.no

Alvdal
kommune

www.alvdal.kommune.no

Skien
kommune

www.skien.kommune.no

Rennesøy
kommune

www.rennesoy.kommune.no

Deatnu gielda - Tana
kommune
www.tana.kommune.no

Gjøvik
kommune

www.gjovik.kommune.no

Ørland
kommune

www.orland.kommune.no

Hvaler
kommune

www.hvaler.kommune.no

Agdenes
kommune

www.agdenes.kommune.no

Stjørdal
kommune

www.stjordal.kommune.no

Rakkestad
kommune

www.rakkestad.kommune.no

Audnedal
kommune

www.audnedal.kommune.no

Sarpsborg
kommune

www.sarpsborg.kommune.no

Halsa
kommune

Drift og Næring
www.halsa.kommune.no

Meråker
kommune

Sektor for skole, oppvekst og kultur
www.meraker.kommune.no

Høylandet
kommune

www.hoylandet.kommune.no

Stange
kommune

www.stange.kommune.no www.lardal.kommune.no

Holmestrand
kommune

www.holmestrand.kommune.no

Time
kommune

www.time.kommune.no

Lunner
kommune

www.lunner.kommune.no

Træna
kommune

www.trana.kommune.no

Steinkjer
kommune

www.steinkjer.kommune.no

Jevnaker
kommune

www.jevnaker.kommune.no

Sandefjord
kommune

www.sandefjord.kommune.no

Skjervøy
kommune

Kultur- og Undervisningsetaten
www.skjervoy.kommune.no

Vinje
kommune

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

Midtre Gauldal
kommune

www.midtre-gauldal.kommune.no

Hof
kommune

www.hof.kommune.no

Berg
kommune

www.berg.kommune.no

Samnanger
kommune

www.samnanger.kommune.no

Hamar
kommune

www.hamar.kommune.no

www.rana.kommune.no

Drammen
kommune

www.drammen.kommune.no

Øygarden
kommune

Teknisk drift
og service

www.oygarden.kommune.no

Halsa
kommune

www.halsa.kommune.no

Sør-Varanger
kommune

Kultur og Oppvekst
www.svk.no

Balsfjord
kommune

www.balsfjord.kommune.no
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Tlf. 23 23 47 50

Vest-Agder
fylkes-
kommune

4614 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 07 45 00

Motor Forum
Lillestrøm
Jogstadv. 19

2007 KJELLER
Tlf. 66 92 67 00

Tyrifjord Bil
Tyrifjordv. 25
3530 RØYSE

Tlf. 32 15 86 10

Lesja Rep og
Servicesenter AS

2665 LESJA
Tlf. 61 24 39 00

Batteri Elektro AS
Kloppenebakken 12

4847 ARENDAL
Tlf. 37 00 12 22

Bilreparatørene AS
Ravnåsv. 8

4848 ARENDAL
Tlf. 37 02 88 98

BilXtra Mo i Rana
Verkstedv. 2

8624 MO I RANA
Tlf. 75 12 65 45

Bil i Nord
Idrettsg. 33

8370 LEKNES
Tlf. 76 08 98 90

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

Arnesen
& Wagle A/S

Pilestr. 75 C
0354 OSLO

Tlf. 22 93 33 00

City Bil AS
Malergaten 1

3117 TØNSBERG
Tlf. 478 84 000

Berre’s Bil
og Båt AS
8380 RAMBERG
Tlf. 76 09 32 40

Stig & Kais
Karosseri AS

Verkstedv. 6
8400 SORTLAND
Tlf. 76 12 27 71

Auto Elektro AS
Stormyrv. 10
8008 BODØ

Tlf. 75 50 99 11

Toyota Andøy AS
Saura

8485 DVERBERG
Tlf. 76 14 62 17

Autolakkering AS
Flov. 1

8520 ANKENESSTRAND
Tlf. 76 95 73 66

Kåre Nervik
Bilforretning AS

Øyfjellg. 12
8650 MOSJØEN
Tlf. 75 17 24 44

Toyota
Nordvik AS

Ankenesv. 1
8520 ANKENESSTRAND

Tlf. 76 96 78 00

Toyota
Nordvik AS
Tor Føyns vei 5

8160 GLOMFJORD
Tlf. 75 72 12 80

Toyota
Nordvik AS

Sivert Nilsens g. 43
8300 SVOLVÆR
Tlf. 76 06 66 00

Vinor Bil
Hagev. 9

2613 LILLEHAMMER
Tlf. 61 26 05 10

Bilelektro AS
Industritoppen 22
4848 ARENDAL
Tlf. 37 05 91 70

Øksnes Bil &
Maskin AS

Storg. 53
8430 MYRE

Tlf. 76 11 91 70

Nye OP Fure AS
Sivert Nielsens g 80

8007 BODØ
Tlf. 75 50 31 50

Centrum Bil &
Karosseri AS

Verkstedv. 6
8008 BODØ

Tlf. 75 58 67 00

Alta
Biloppretting AS

Markv 47-49
9510 ALTA

Tlf. 483 01 700

Alta Autosenter as
Altav. 73

9509 ALTA
Tlf. 78 44 98 44

Alta Motor AS
Skiferv. 2
9511ALTA

Tlf. 78 44 40 50

Transportsentrum AS
Skognesv. 2

9216 TROMSØ
Tlf. 476 10 500

Bertel O Steen
Gjøvik

Amsrudv. 1-3 2827
HUNNDALEN
2801 GJØVIK

Tlf. 61 14 61 00

Gjøvik Auto
Sulland Gruppen

Autov. 3
2827 HUNNDALEN

Tlf. 61 14 07 00

Gromstad Auto
Vesterv. 56

4839 ARENDAL
Tlf. 37 40 10 00

Skansen Auto AS
Bossekopv. 60

9511 ALTA
Tlf. 78 44 98 88

Mekonomen
Harstad AS
Klubbholmen 6 B
9409 HARSTAD
Tlf. 77 00 34 30

Bilens
Eksosanlegg A/S

Teglv 17, 1400 SKI
Tlf. 23 24 94 21

Hårek
Tjenester AS

Sikmov 3
8657 MOSJØEN
Tlf. 91 83 16 99

Toyota
Nordvik AS

Daneljordet 11
8656 MOSJØEN
Tlf. 75 18 86 88

5132 NYBORG
Tlf. 55 19 80 08

J. Hammerås
& Sønn Bilverksted

Aarsætherv. 30 B
6006 ÅLESUND
Tlf. 70 13 16 71

Trondsen Auto AS
Håndverkerv. 4 B

9218 TROMSØ
Tlf. 405 55 540

J Mæhlum
Rep Verksted

2636 ØYER
Tlf. 61 27 85 61

Larsen Auto AS
Volden 11

2656 FOLLEBU
Tlf. 61 22 95 68

Automobilia AS
Storg. 11

2830 RAUFOSS
Tlf. 61 15 99 99

Centrum
Bilverksted
Østre Totenv. 3
2816 GJØVIK

Tlf. 61 17 11 81

Ihle
Bilverksted AS

Ihlevegen 309
2846 BØVERBRU
Tlf. 61 19 75 60

Albjerk Bil Drammen AS
3027 DRAMMEN
Tlf. 32 21 83 00

Bertel O Steen
Tønsberg
Slagenv. 67

3117 TØNSBERG
Tlf. 33 37 69 21

Mekonomen
Tromsø AS
Terminalg. 32

9019 TROMSØ
Tlf. 77 60 96 20

Nordkjosbotn
Teknisk Senter

Nordkjosbotn
9040 NORDKJOSBOTN

Tlf. 77 72 81 52

Bil i Nord AS
Botnhågen

9306 FINNSNES
Tlf. 77 85 23 10

Nonslid Bilservice
Nygård

5574 SKJOLD
Tlf. 52 76 21 00

Autopartner
Egersund AS

Svanavågv 14
4370 EGERSUND
Tlf. 99 37 33 11

Jørpeland
Bilverksted A/S

Nedre Barkvedvegen 13
4100 JØRPELAND

Tlf. 51 74 08 80

Tananger
Service Senter AS

Tananger
4056 TANANGER
Tlf. 51 69 99 22

Cellulosevegen 2
2827 HUNNDALEN

Tlf. 61 17 30 51

Skaalsveen
Transport

2030 NANNESTAD
Tlf. 91 31 46 76

Mekonomen
(Åsen Servicesenter AS)

7630 ÅSEN
Tlf. 74 40 52 55

Bring Logistics AS
avd. Brumunddal

Strandv. 14
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 33 47 00

Sagland
Bil og Motor AS

Strandg 103
4307 SANDNES
Tlf. 51 62 22 00

Hommersåk Bil AS
Essev 2

4311 HOMMERSÅK
Tlf. 51 97 75 50

Automatservice AS
Salhusv. 55

5131 NYBORG
Tlf. 55 18 05 40

Auto &
DekkService AS

Olav V g 104, 8004 BODØ
Tlf. 75 54 14 00

Star Autoco
Hammerfest AS

Fuglenesv. 22
9600 HAMMERFEST

Tlf. 78 42 97 22

Bil i Nord
Klubbholmen 1
9409 HARSTAD
Tlf. 77 05 70 00
www.bilinord.no

Syreveien Auto AS
Storamyr 23

4280 SKUDENESHAVN
Tlf. 52 82 86 70

Service, Reparasjoner
og EU-kontroll

Fardal Bil AS
Eie, 4370 EGERSUND

Tlf. 51 46 10 10

Mekonomen
Jessheim AS

Energiv. 14
2050 JESSHEIM
Tlf. 63 94 22 80

Olsen Bil AS
Industriv 14

4879 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 88 50
Best på garanti,
service og pris

Fosen
Verkstedservice AS

7260 SISTRANDA
Tlf. 72 44 63 18

Coop Dønna
Stavseng

8820 DØNNA
Tlf. 75 05 48 53

Eina Almenning
Teiterud

2843 EINA
Tlf. 61 15 94 50

Kjelsås
Bilverksted AS

Kjelsåsv. 140
0491 OSLO

Tlf. 22 15 06 88

Ørland Bil AS
Brekstad

7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Orkdal Bil AS
Bårdshaug Vest

7300 ORKANGER
Tlf. 72 47 11 00

Prøven Bil AS
Bjørndalen 1-3

7028 TRONDHEIM
Tlf. 73 80 42 60

Moss
Transportforum AS
Vålerv. 157, 1599 MOSS

Tlf. 69 24 11 30
www.mtf.no

Oltedal
Bilverksted

Bygdav 116
4333 OLTEDAL
Tlf. 51 61 66 20
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I gjennom et langt liv har jeg opplevd mye vondt, men det å miste et barn må være 
det verste som kan skje en familie. Dette tragiske skjedde en familie på Hollum i Vest 
Agder. De mistet sitt lille barn i en stygg trafikkulykke.

Landet Rundt 

Av Asbjørn Olaussen 
LTN - Vest Agder

Barnehager ga støtte
til LTNs barnerabeid

I den forbindelse ble det solgt lodd ved Holum, Sånum 
og Aaskjær barnehager og de foresatte bestemte at 
LTN - Vest Agder skulle ha disse pengene. Vi fikk i den 
forbindelse 17.000 kroner til arbeide for barn i trafikken. 
Styret har satt opp et utvalg som skal komme med bi-
drag hvordan vi skal bruke disse pengene. Dette vil vi 
komme tilbake med når den tid kommer.

Alle samlet
Torsdag den 04.11.10 var dagen da vi skulle ha en fel-
les takkedag for de tre barnehagene som hadde sørget 
for disse pengene, og det ble en vekker for oss som var 
til stede. Omlag 100 barn under seks år stilte til fest. 
Barnehagene stilte med pølser, Hennig Olsen Isfabrikk 
sponset oss med nydelig is til alle og Coop Prix, Malmø 
(Mandal) sponset oss spontant med en masse brus da 
de vi hadde søkt i siste liten sviktet oss. Og LTN sentralt 
hadde sørget for reflekser, vester og selvsagt lille Se-
lius til alle.
Vår leder Michael og jeg var de eneste som kunne stille 
da dette skjedde i arbeidstiden.

Fra politiet i Mandal kom Jan Helge Rosseland som ble 
veldig populær blant barna.

Lydhør forsamling
Vi startet klokken 10.30 med litt prat om det som hadde 
skjedd og hvorfor vi var der denne dagen. Både de små 
og de store var lydhør og vi snakket om viktigheten av 
å bruke hjelm, refleks og vester. Men da vi slapp ordet 
fritt kunne nesten alle de små fortelle oss hva som var 
politimann Rosseland sin oppgave, og det manglet ikke 
på engasjement og gode forslag, så spesielt tyver skal 
nok passe seg litt, og så var det viktig at der var politi 
som passet på at ingen kjørte for fort.
Så da vi var ferdig ble det opplyst at alt det gode vi skul-
le spise, og da brøt jubelen løs. Plutselig skulle 100 barn 
kle seg for å komme ut hvor vi skulle servere alt. Med 
hjelp av en utrolig hyggelig stab fra de tre barnehagene 
ble det servert mat i sol og regn uten at stemningen falt 
av den grunn. Alle var glade og fornøyde.

Også vi i LTN fikk mange spørsmål av ivrige barnehagebarn…



  nr. 10 – 2010 • Tm 23

Også politiet møtte fram og barna var spente på 
hva "onkel politi" skulle fortelle.

En fin dag
Det ble en fantastisk opplevelse og en vekker fordi dette 
rammet så mange barn. Jeg hadde på forhånd snakket 
både med psykologisk personell og barnehageansatte 
om framferden i en slik situasjon. Jeg tror at det er vel-
dig viktig for alle som måtte komme opp i en slik situa-
sjon at en søker hjelp hos profesjonelt personell. Jeg 
vil få takke, først og fremst til de som dedikerte oss dis-
se pengene, så takker vi NRK Sørlandet som stilte opp 
for dette. Også Rosseland som ble en viktig brikke på 
denne festen, personellet på de tre barnehagene som 
gjorde dagen uforglemmelig for oss, og de som spon-
set oss og var med på å gjøre dette til en fest for barna.

Skal arbeide videre 
Dagen ble en opplevelse og vi gleder oss til å komme 

i gang med arbeidet for barn. Og selvsagt om det sit-
ter noen med erfaring om barnearbeide i LTN ønsker vi 
selvsagt tips fra dere.
En stor takk til alle som har bidratt til dette og jeg be-
nytter meg herved av anledning og ønske alle rundt i 
landet en God Jul og et fredfylt og ulykkesfritt nytt år.   

Det var mange blide fjes å se da maten og drikken 
ble servert.

Både medlemmer og ikke-medlemmer møtte opp på 
Frivillighetssentralen i Moss denne kvelden. De ble 
møtt av et bord der det var lagt ut informasjonsbro- 
sjyrer, medlemsblad, førstehjelpsmasker, selius og  
reflekser, kaffe og Twist. Med varm kaffe i koppen og 
Twist på bordet var vi alle klar for et spennende kurs.
Per Oretorp holdt som alltid et informasjonsrikt kurs 
om erstatningsrett for interesserte og engasjerte kurs-
deltakere. Midt inne i alt alvoret om juss, sykehus, inva-
liditetsgrader og annet klarte Per på en fin måte å kom-
me med humoristiske kommentarer i ny og ne som fikk 
oss til å dra på smilebåndet!

LTN-Østfold holdt kurs
på Frivillighetssentralen
Den 3. november 2010 hadde LTN- Øst-
fold fylkeslag et åpent kurs på Frivillig-
hetssentralen i Moss. Kursholder var Per 
Oretorp fra LTN sentralt med temaet er-
statningsrett.  

Av Astrid Johansen
Østfold fylkeslag

Kursholder var seniorrådgiver Per Oretorp fra LTN, 
her sammen med Astrid Johansen i LTN- Østfold 
fylkeslag.
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Småbåtregisteret

Tlf. 815 44 055

Sartor
Biloppretting AS

Idrettsv 126
5353 STRAUME
Tlf. 56 32 16 17

Trafikk &
Anlegg AS
Røraskogen 16

3739 SKIEN
Tlf. 35 91 59 20

Kai O. Leinan
Transport AS

Humlebakken 31
3929 PORSGRUNN

Tlf. 909 93 028

RSA Bil Ensjø
Ensjøv 15 B
0655 OSLO

Tlf. 23 24 20 40

Autobjørn A/S
Cecilie Thoresens v 7

1153 OSLO
Tlf. 23 03 10 20

Lundberg Bilservice AS
Heggelia, 9325 BARDUFOSS

www.dekkpartner.no, butikk@bilxtra.as
Anerkjente kvalitetsdekk til konkuransedyktige priser.

Autorisert bilverksted m/EU-kontroll

Hovfaret 17 G, 0275 OSLO
Tlf. 22 52 06 77

Sjåstad Maskin
Stølsv 16, 3580 GEILO

Tlf. 32 09 31 56

Graving - Transport - Snøbrøyting

Olsen Børge
Racing AS

Juvik
5300 KLEPPESTØ

Tlf. 56 15 65 00

Nestby
8250 ROGNAN
Tlf. 75 69 10 03

Riksheim Fisk AS
8312 HENNINGSVÆR

Tlf. 76 06 84 00

Heimdal
Storbilsenter AS

Heggstadmoen 1D
7080 HEIMDAL
Tlf. 72 84 11 00

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

Mask. Entreprenør
Kvilekval AS
Vidsjåveien 13

3770 KRAGERØ
Tlf. 994 26 237

Ing.
Th. Ryen

Tangvollveien 66
4640 SØGNE

Tlf. 38 05 11 65

Bråthen Maskin
Moflotvegen 90
3660 RJUKAN
Tlf. 915 83 647

Zoologen AS
Porsgrunnsveien 48

3733 SKIEN
Tlf. 35 52 70 80

Elcom AS
Storg 11 A

7900 RØRVIK
Tlf. 74 39 39 33

RSA Bil Skøyen
Drammensv. 130

0277 OSLO
Tlf. 22 54 24 50

Jørns Bil og
Bremseservice

Østre Aker v 68
0581 OSLO

Tlf. 22 64 88 50

Gamle Riksv 1-5
8008 BODØ

Tlf. 75 50 41 00

Jernbanev 21
4365 NÆRBØ

Tlf. 51 79 19 00

Advokat
Svein-Erik Sveen

2900 FAGERNES
Tlf. 61 36 03 66

Svenskv 20
8626 MO I RANA
Tlf. 75 13 61 00

Tocar AS
Østre Aker v 61

0581 OSLO
Tlf. 22 64 25 80

Caravan &
Bilskadesenteret AS

Vesterålsg 42
8400 SORTLAND
Tlf. 76 12 03 40

Auto Speed AS
Ringv 13

9018 TROMSØ
Tlf. 77 67 19 00

Jahr Bilservice
Jarv.

3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 56 08

Skolmar 19
3204 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 84 00

Petter Lunkan
Transport A/S

Strandv 20
7713 STEINKJER
Tlf. 905 43 310

Granlund
Opplæring AS

Markadompa 5
2760 BRANDBU
Tlf. 61 33 56 48

Reisa
Bilsenter AS

Hovedv 45
9152 SØRKJOSEN

Tlf. 77 77 02 80

Automester
Allservice
Hillevågsv 101

4016 STAVANGER
Tlf. 41 67 52 16

Mekonomen
Sandnes AS

Vågsg 43
4306 SANDNES
Tlf. 51 60 32 20

Stord
Bilteknikk AS

Vabakkjen 10
5411 STORD

Tlf. 53 40 32 00

Flk Bil
5381 GLESVÆR
Tlf. 56 33 77 40

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

Bogøy Bil og
Landbruksverksted AS

8288 BOGØY
Tlf. 75 77 71 45

Stiftelsen
Trasoppklinikken

Trasoppterr. 25
0672 OSLO

Tlf. 23 34 82 00

Frodster
Performance AS

Bleikmyrvegen 20
4276 VEDAVÅGEN

Tlf. 52 82 58 00

Karosserifabrikken A/S
Nesttunv 116
5221 BERGEN
Tlf. 55 13 03 10

Nordkapp
Bilservice
Nordkappv. 80

9750 HONNINGSVÅG
Tlf. 78 47 60 60

Rue Transport AS
3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Sannidal Taxi
3766 SANNIDAL
Tlf. 950 83 535

Steintransport AS
Kragerø Næringspark

3766 KRAGERØ
Tlf. 35 98 13 70

Telemark
Dekksenter AS

Flodmyrvegen 26
3946 PORSGRUNN

Tlf. 35 93 35 50
Dekkpartner

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

Kristiansand Parkeringsselskap
Festningsg. 40

4614 KRISTIANSAND S

Visste du at det finnes over 3000
parkeringsplasser tilgjenglig for deg midt i byen?

Parker gjerne på NSB-Plassen, som ligger sentralt
i forhold til gågaten, NSB og fergetrafikk.

Velkommen til Kristiansand.
For mer informasjon, se www.kripark.no eller ring

oss på tlf. 38 12 97 00

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

Hannevold
Transport AS
Hvittingfossv. 420

3092 SUNDBYFOSS
Tlf. 95 21 29 50

Transport & Transportør
Tjenester AS
Åshaugv. 186

3157 BARKÅKER
Tlf. 33 01 53 10

Ulset Auto AS
Liamyrane 6

5132 NYBORG
Tlf. 55 53 08 70

Autovernmontasje AS
Brattbakken 10, 4580 LYNGDAL

Tlf. 38 34 50 90

Dagfinn Strømstad
Transport

Seljev. 9
2016 FROGNER
Tlf. 90 02 85 87
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Trafikksikring

Tlf. 57 69 86 50 - 6893 Vik i SOGN
Tlf. 70 04 70 00 - 6150 ØRSTA

www.vikorsta.no

Rogaland
fylkeskommune

Regional utvikling
Arkitekt Eckhoffsg 1, 4001 STAVANGER

Tlf. 51 51 66 00

JSB Maskin og Følgebiltjenester
Jo Sondre

Heggenv 10, 3370 VIKERSUND
Tlf. 95 97 40 18

AME Transport & Annonsering
Abdelmounim Essekouri

Maria Fegths g 31 A, 3041 DRAMMEN
Tlf. 93 69 39 69

E-post: monaim@net-torg.no
www.nett-torg.no

Viking International
Transport og Spedisjon AS

Tollbug. 10, 3187 HORTEN
Tlf. 33 03 07 50

AUST-AGDER

Arendal...................................Tlf. 37 00 60 00

NORDLAND

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

ROGALAND

Stavanger...............................Tlf. 51 53 88 88

ROGALAND

Kåre Ekrene Trafikkskole
Ludolf Eides gate 6, 5525 HAUGESUND................................Tlf. 52 71 75 66
Førerkort klasse A og B, Moped, Traktor

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

SOGN og FJORDANE

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

SØR-TRØNDELAG

Heimdal Trafikkskole A/S
Heimdal............................................................................Tlf. 72 89 59 30
Byåsen
Midtbyen
www.heimdaltrafikkskole.no

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

Team Aut. Trafikkskole ANS
Måløy Stormarked
6768 DEKNEPOLLEN..............................Tlf. 57 85 10 35 - Mobil 91 39 59 19

Veien til førerkortet  - Bruk en ATL-skole!

BUSKERUD

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

HORDALAND

Voss.........................................Tlf. 56 51 53 00

NORDLAND

Bodø  - Amundsen Bilberging AS.............
Tlf. 75 56 40 00 / 951 94 201

Mo i Rana................................Tlf. 75 13 22 22

NORD-TRØNDELAG
Grong.......................................Tlf. 74 33 01 00
Levanger................................Tlf. 74 16 14 72
Steinkjer.................................Tlf. 74 16 14 72
Stjørdal.................Tlf. 74 83 46 20 / 915 78 624

OPPLAND

Dokka....................Tlf. 61 11 00 22 / 916 31 091

SOGN og FJORDANE

Førde/Eikefjord/Florø............Tlf. 970 08 082
Vik i Sogn................................Tlf. 57 69 84 00

SØR-TRØNDELAG

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

TELEMARK

Vinje..........................................Tlf. 909 11 111

Tlf.  02 222

Jessheim
videregående skole

Ringv. 50
2050 JESSHEIM
Tlf. 63 92 78 00

Okkenhaug Bil AS
Paul Fjermstads v 26

7052 TRONDHEIM
Tlf. 73 80 40 00

Sørhaug Transport
v/Erling Sørhaug

Lyngv 6
1963 FOSSER

Tlf. 92 23 74 59

Dale Bil AS
Nordalen

5722 DALEKVAM
Tlf. 56 59 66 20

Transportveien
2640 VINSTRA
Tlf. 61 28 03 50

Eivind’s
Transport DA

2686 LOM
Tlf. 91 52 42 54

S T Viks
Transport AS

Sølvsbergv. 2
2750 GRAN

Tlf. 97 70 49 99

Transport-
Formidlingen AL

Østre Aker vei 255
0976 OSLO

Tlf. 22 90 75 00

Ronnie Husvik
Transport
Nordbyjordet 5

1940 BJØRKELANGEN
Tlf. 92 87 30 33

Aksess
Transport AS

Knardalv. 30
1455 NORDRE FROGN

Tlf. 92 24 82 95

Guttorms
Transport

Rødstuv. 6
0572 OSLO

Tlf. 90 53 31 67

Euro Transport AS
Risløkkv. 2
0580 OSLO

Tlf. 22 72 30 60

Åsane Auto AS
Litleåsv. 65

5132 BERGEN
Tlf. 55 39 30 30

Orkdal
Bilskade AS
Bårdshaug Vest

7300 ORKANGER
Tlf. 97 66 00 08

Thore Kristiansen
Transport

Elgv. 7
3470 SLEMMESTAD

Tlf. 90 82 19 33

Tangen KB
Transport AS

Tangen
3358 NEDRE EGGEDAL

Tlf. 41 33 43 46

Kaldheims Auto
Steinsland

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 70 50

C P Sand
Transport AS

Bakkehagan 16
1911 FLATEBY
Tlf. 64 92 90 33

Darell’s
Bilverksted
7246 SANDSTAD
Tlf. 72 44 36 08

Blyverket
Transport J O

Klevarudstigen 12
3540 NESBYEN
Tlf. 99 9 16 17

Olav Vikan
Graving & Transport

3632 UVDAL
Tlf. 99 55 66 99

Knut Løvli
Transport
Numedalsv 103

3617 KONGSBERG
Tlf. 95 02 62 25
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SeliusSelius
Jeg koser meg veldig nå om dagen. Desember sy-
nes jeg er en fin måned med adventskalender og 
mye annet som er koselig. På skolen har vi også 
en adventskalender. Alle elevene i klassen har tatt 
med en pakke som vi har hengt på en stor trerot. 
Hver dag får en elev åpne en pakke, og jeg håper 
det snart er min tur. Noen har kjøpt en sjokolade 
som de har pakket inn, andre har kjøpt fargebly-
anter mens noen elever har kjøpt litt morsomme 
småting. Kanskje dere også har kalenderpakker 
på skolen?
Jeg tipper også du gleder deg til juleferie og fei-
ring. Det går veldig raskt mot jul, og hvis du skal 
sende julekort, så kan det lønne seg å postlegge 
dem nokså snart. Jeg har familie på andre kanter 
av landet, og derfor skal jeg sende kort i år også. 
Jeg har laget kort med bilde av meg, og det sy-
nes familien min det er koselig å få. De ser jeg 
blir større for hvert år! Dessuten har vi hatt jule-
verksted på skolen og jeg har laget en fin skjære-
fjøl som jeg skal gi til pappa. Jeg har også laget 
forskjellig julepynt og det skal jeg gi både til mo-
ren min og bestemoren min. Jeg vet at de aller 
fineste gavene jeg kan gi til voksne - er gaver jeg 
lager selv. Det blir de skikkelig glade for å få. Hvis 
du ennå ikke har bestemt deg for hva du skal gi, 
så kan du besøke en hobbyforretning. Der har de 
mange tips om julegaver du kan lage selv.
Jeg håper du får en fin julefeiring med familien 
din og vennene dine! 
 
Hilsen
Selius

Adventstiden
er kjempefin

Denne fine Selius-tegningen har vi fått fra Malene 
Lyberg Olsen fra Froland. Tusen takk, Malene. 
Overraskelse kommer i posten!

PLUTO!
Hjelp Tipp med å finne veien inn til Pluto.

ÉN TING
EKSTRA
Eta Beta har funnet fram en del ting, hvilken 
ting passer ikke sammen med de andre?

LØSNINGER:

PLUTO!

FINN 8 FEIL!
Disse to bildene

er nesten like,
bortsett fra åtte

små ting som
skiller dem.

Kan du se
hva det er?

ÉN TING
EKSTRA
Korketrekkeren.

FINN 8
FEIL!
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SeliusSelius
Alf hadde lyttet til sangøvelsene til 
sin søster:
- Jeg skulle ønske at du bare sang 
julesanger.
- Så hyggelig, men hvorfor det?
- For da ville jeg slippe unna med å 
høre på deg bare en gang i året.

En mann ble overkjørt av en bil. 
Bilisten stoppet noen meter unna, 
bøyde seg ut av vinduet og ropte: 
- Du må passe deg!
- Å, sa den overkjørte, - har du tenkt 
å rygge?

Per er dårlig i matte, og læreren skal 
lære ham hva to pluss to er.
- Har dere katt?
- Ja, det har vi!
- Hvis den føder to kattunger om vå-
ren og to til om høsten, hvor mange 
kattunger har du da?
- Ingen, Buster er en hannkatt!

- Det var da svært så stygt bilde som 
hang på veggen da!
-Det er ikke et bilde, det er et speil..

- Kelner, det er ingen krabbe i krab-
besalaten jeg har bestilt!
- Nei, hva så? Det er jo ingen italie-
ner i den italienske salaten heller!

- Hvorfor har rogalendingene gjerde 
i badekaret?
Svar: For at de ikke skal svømme for 
langt ut!

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

A CB

FOR ET ROT!
Tallene er: 1, 1, 2, 3, 4,
5, 7, 7, 8.

VEKK MED
PIGGENE
Barber-
maskinen er 
i kontakt C.

UT!

FOR ET ROT!
Klodrik har blandet
sammen tallene, kan du
finne ut hvilke tall det er?
Det er ni tall, og summen
av dem blir 38.

UT!
Hvilken vei har Donald falt etter at
han ble kastet ut av onkel
Skrue?

VEKK MED
PIGGENE

Donald prøver å løse
kaktusproblemene

sine med barber-
maskin, kan du se

hvilken kontakt som
er den riktige?

LØSNINGERLøsninger

PLUTO!
Hjelp Tipp med å finne veien inn til Pluto.

ÉN TING
EKSTRA
Eta Beta har funnet fram en del ting, hvilken 
ting passer ikke sammen med de andre?

LØSNINGER:

PLUTO!

FINN 8 FEIL!
Disse to bildene

er nesten like,
bortsett fra åtte

små ting som
skiller dem.

Kan du se
hva det er?

ÉN TING
EKSTRA
Korketrekkeren.

FINN 8
FEIL!

A CB

FOR ET ROT!
Tallene er: 1, 1, 2, 3, 4,
5, 7, 7, 8.

VEKK MED
PIGGENE
Barber-
maskinen er 
i kontakt C.

UT!

FOR ET ROT!
Klodrik har blandet
sammen tallene, kan du
finne ut hvilke tall det er?
Det er ni tall, og summen
av dem blir 38.

UT!
Hvilken vei har Donald falt etter at
han ble kastet ut av onkel
Skrue?

VEKK MED
PIGGENE

Donald prøver å løse
kaktusproblemene

sine med barber-
maskin, kan du se

hvilken kontakt som
er den riktige?

LØSNINGER

FINN 8 FEIL UT!



LTNs julekryss

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

HAR
SELV - 
HJELP

NORGE

EIME
DUO

ETTER - 
SKRIFT

BLOMST KLISJÉ STOLT SPOR - 
TEN

OVER - 
FALL TRE GUTTE - 

NAVN ØNSKE ELV KJENT - 
MANN

USTYR - 
LIG STI

TROLL - 
KJER - 
RING

ELV KREDITT SLØV I  DET FORDEL JULE - 
MAT

VISSEN
BRO - 
DERE

PIKE - 
NAVN LIKE

JULE - 
GAVE - 

TIPS FRA 
LTN

HERJE FINSK BY 
DUFT HEST DANSK

ØY
VIKTIG

BOK
BIBEL - 
NAVN

ANFALL
TALL

INVI - 
TERE

RÅTTEN

PREPO - 
SISJON

MODIG
SNÅL

MØBEL
NY SPØK SANS SEILBÅT-

TYPE BERG SIDE FARGE - 
TONEN

KRIBLE
HAUG

DYR
STJELE

SKYN - 
DING

LEDD
SANGEN SLAG

KJÆR - 
LIGHET

OM - 
TÅKET

GYLDEN PLATE DEMPE
TRELL

GRUVE - 
ORD

ER
ALKO - 

LÅS

JULE - 
GAVE - 

TIPS FRA 
LTN

DYRET GUTTE - 
NAVN SNUDDE GUTTE - 

NAVN

KNUD - 
RET

TITTE

SIDE - 
MANN OFRE

KARAK - 
TER

TONE
KREM

BELEGG
GRESK
BOKST.

MASSE TONN GULL
VISER
OPP - 

FØRER
SKUE TING

PRO - 
NOMEN

DYR
JULE - 
KAKE

UKJENT
MOTE

YTRE
LEGE - 
RING

TIDLI - 
GERE
EKKEL

NETTO KRYD - 
DER

SKRE - 
DET

DEILIG

GLØDE FUGLEN DAG - 
BLADET

GRØNN - 
SAK ELTE PRE - 

SANG

JULE - 
GAVE - 

TIPS FRA 
LTN

ØGLENE

SMER - 
TENE ANGST SKAK VIA
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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: 
05. januar 2011

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

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
Vinterdekk

Vinnerne er:

Laila Neuberg, 
Brønnøysund

Randulf Elsås 
Stürtzel, Oslo

Pauline Fredly, 
Narvik

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

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

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

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

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

..................................................................................................
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LTN takker for annonsestøtten

Fjord1 Hallingdal
Billag AS

Vestlivegen 3
3570 ÅL

Tlf. 32 08 60 60

1302 SANDVIKA
Tlf. 67 81 70 00

Bilsenteret
Bjugn AS

Botngård
7160 BJUGN

Tlf. 72 52 05 30

Veggli
Handelsforening A/L

3628 VEGGLI
Tlf. 32 74 61 08

Stener Sørensen
Siv.ing. AS

Fagerlia 30
3011 DRAMMEN
Tlf. 32 26 44 70

Hilleren Nils &
Sønner A/S

Lybekkv. 2
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 18 32

Utvik
Autoservice AS

Karmøyv 480
4262 AVALDSNES
www.utvikauto.no

Lien Bil AS
Vallersund

7167 VALLERSUND
Tlf. 72 52 76 80

Rosten
Bilverksted AS

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

Norsk Sykepleierforbund
Buskerud

Nedre Storg. 35
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 89 66 50

Drammen
Campingplass

Buskerudv 97
3027 DRAMMEN
Tlf. 32 82 17 98

Rica Park Hotel
Drammen

Gamle Kirkepl. 3
3019 DRAMMEN
Tlf. 32 26 36 00

www.rica.no

Gråterudv. 2
3036 DRAMMEN
Tlf. 32 20 88 20

Kenneth Sjønnegård
Transport AS

Granmov 29 A
3300 HOKKSUND
Tlf. 91 15 11 35

Myhre Transport
Hønefoss

Pålerudbyen 84
3516 HØNEFOSS
Tlf. 91 56 29 62

Ole Johnny Tandberg
Transport
Bråtav. 2

3360 GEITHUS
Tlf. 91 51 19 37

Ødegården
Transport ANS

3626 ROLLAG
Tlf. 41 63 50 92

eiker vekst as
Ryghgata 6

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 68 80

Moen Industriområde
3623 LAMPELAND

Tlf. 32 76 18 80

Maskintransport AS
Industriv

3300 HOKKSUND
Tlf. 91 59 19 34

Horten
Båtsenter AS

Nedre v 8
3183 HORTEN

Tlf. 33 03 54 00

Tvemo
Transport DA
Ingelsstuhagan 2 B
2022 GJERDRUM
Tlf. 97 57 90 01

Wist Last
& Buss AS
Sandmoflata 4
7072 HEIMDAL
Tlf. 72 88 25 00

Stian Heggedal
Transport

1954 SETSKOG
Tlf. 930 17 687

Mekonomen
Trondheim AS

Haakon VII’s g 9
7041 TRONDHEIM
Tlf. 73 89 13 00

Opplæringskontoret
for Bilfag AS

Sunnlandsv 2
7032 TRONDHEIM
Tlf. 73 96 95 50

Autosentrum AS
7240 HITRA

Tlf. 72 44 41 00

4004 STAVANGER
Tlf. 51 50 55 60

Team Verkstedsenter
avd. Stjørdal

H. P. Jenssens g 5,
7500 STJØRDAL
Tlf. 48 01 38 26

Holtet Maskin og
Transport AS

Ryenholtet 45
1719 GREÅKER
Tlf. 90 84 09 98

Morten Juliussen
Krantransport AS

Brekkerødv 1
1782 HALDEN

Tlf. 92 21 65 54

Utne Transport AS
Statsmin Torps v 49
1722 SARPSBORG

Tlf. 69 13 72 30

Lilleborgg. 1
1630 GAMLE FREDRIKSTAD

Tlf. 69 35 89 30

Spesial -
Transport AS

Trolldalen 13
1676 KRÅKERØY
Tlf. 47 25 62 94

Skolevegen 14
2093 FEIRING

Tlf. 92 68 57 60

Fløtten Transport
Kjensliv 9

1911 FLATEBY
Tlf. 90 09 67 92

2500 TYNSET
Tlf. 62 48 05 68

Johansen Bil Transport
Glenn-Egil Johansen

Klevjerv 156
3039 DRAMMEN
Tlf. 91 70 58 71

Kynningsrud Kran
avd. Transport

Lilleborgev 29
1657 TORP

Tlf. 69 36 36 36

Bjørneng Bil
Jonny Jensen
avd mekanisk

Storsteinnes, 9050
STORSTEINNES
Tlf. 77 72 07 33

Saab
(Stensgård & Co
Bilforretning AS)
Jørstadmov. 641
2625 FÅBERG

Tlf. 61 27 02 00

Willys Trafikkskole AS
Andebuv 74, 3170 SEM

Tlf. 33 31 14 57

Røra Bilverksted
Hyllav. 4

7670 INDERØY
Tlf. 74 15 60 60

Helge Taule
Transport

Morvikv. 3
5122 MORVIK

Tlf. 95 79 68 60

Einar Kr Larsen
Transport

Kvernhusdalen 37
5300 KLEPPESTØ

Tlf. 56 14 23 87

Henanger
Transport AS

Våganeset 36 A
5106 ØVRE ERVIK

Tlf. 95 08 28 51

John Berge
Transport AS

5914 ISDALSTØ
Tlf. 97 56 10 90

Johnny Larsen
Transport
Lerdalsv. 14 C

1263 OSLO
Tlf. 92 85 57 17

Jon Kaulum
Transport AS
Hagenhaugv. 18 B

2613 LILLEHAMMER
Tlf. 90 77 50 44

E. Braastad
Transport

Oppdalslinna 371
2740 ROA

Tlf. 90 69 19 97

SKS Transport
Eggjaveien 57

2686 LOM
Tlf. 91 16 37 10

                                                                                                                                                                                                                                                                
Værnes

Bilverksted AS
Petrinebakken 4

7517 HELL
Tlf. 98 63 71 00

Gunnar og Inge
Bilservice  AS

Verkstedvegen 12
7725 STEINKJER
Tlf. 74 16 79 90

Jan Østby
Transport
1866 BÅSTAD

Tlf. 90 82 51 25

Gaustad
Transport AS

Majorstuv. 17
0367 OSLO

Tlf. 90 90 50 00

Nils Edvin Karlsen
Transport
3158 ANDEBU

Tlf. 90 55 97 09

Hjh Transport AS
Brekketoppen 30

3070 SANDE I VESTFOLD
Tlf. 97 06 37 34

Arne Martinsen
Transport AS

Randemfaret 8
1540 VESTBY

Tlf. 91 62 18 22

Mathisens Flytte &
Transport Service AS

Lørenskogv. 75
1470 LØRENSKOG

Tlf. 45 07 01 74

Sannan Bil AS
Arve Skjeflos v. 6
7713 STEINKJER
Tlf. 74 14 91 49

NT Last og
Buss AS

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

Janki
Transport AS

Kirkev 131
3140 NØTTERØY
Tlf. 33 39 92 84

Legland
5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 21 11

Johny Birkeland
Transport AS

Sløvågen 32
5960 DALSØYRA
Tlf. 57 78 11 70

Svanco Transport
& Spedisjon

Lønningsflaten 23
5258 BLOMSTERDALEN

Tlf. 55 11 51 50

Haugen Transport
Londalen 100

5267 Espeland
Tlf. 97 05 52 50

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

Agder Boat as
Torp

4900 TVEDESTRAND
Tlf. 37 09 84 13

Myrvollen
Transport AS
Nordre Sønset 20

3158 ANDEBU
Tlf. 95 19 94 70

Nøsterud Transport og
Import Limited

Ruudg. 26
3070 SANDE I VESTFOLD

Tlf. 90 65 73 48

Lasse Olafsen
Transport

Trudvangv. 30 E
3216 SANDEFJORD

Tlf. 91 38 38 61

Jan Olafsen
Transport AS
Kristian Sørlis v. 20

2040 KLØFTA
Tlf. 92 01 63 71

Per Asbjørn Thorvaldsen
Transport

Hattemarkerlia 191
2019 SKEDSMOKORSET

Tlf. 90 79 19 93

Eskedal
Transport og Graving

Tinghaugv. 567
3175 RAMNES
Tlf. 91 62 95 18

Birger Vågan
Transport og
Byggtjenester

3070 SANDE I VESTFOLD
Tlf. 90 02 46 32
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Rådfør deg med LTN sentralt før du velger advokat

§
Kco
A D V O K A T E R

 Omfattende erfaring – Gratis forhåndsvurdering

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

Øystein Helland
oh@kco.no

Tor Ingebrigtsen
ti@kco.no

www.kco.no

Et av Norges største advokatfagmiljøer
innen personskadeerstatning på skadelidtesiden

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

SVEIN DRANGEID
Mobil 952 75 305
post@advokatdrangeid.no

• Personskade
• Yrkesskade
• Pasientskade
• Trygd

Bred erfaring og
gode resultater

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

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

høyt faglig nivå og gode resultater.

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

GrATis VurderinG
www.ohco.no

• trafikkskade 
• trygd

• yrkesskade 
• forsikring

• pasientskade
• prosedyre

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

Vi har lang erfaring med å bistå skadelidte etter alle typer 
personskader. Ta kontakt for gratis førstekonsultasjon. 

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

Per Erik Bergsjø (H)
Øyvind Vidhammer
Benedikte Poulsen
Ellen Abrahamsen

personskadeadvokat.no

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

• Trafikkskade • Yrkesskade • Pasientskade
• Trygd • Forsikring • Prosedyre

Jeg har omfattende erfaring i forhandling av personskadekrav  
mot forsikringsselskaper, NAV og helsevesenet.

Ved tvist har jeg omfattende erfaring i mekling og føring 
av saker i retten.

Gratis forhåndsvurdering av din sak.

Solveig Brorson Olsen

Solveig@wk.no
+47 469 439 45

Liaveien 13, Postboks 150, 1411 Kolbotn

Telefon 66 81 10 80 - Fax 66 81 10 81

www.wk.no

Varsel om årsmøte  
i LTN-Lofoten lokallag
Landsforeningen for Trafikkskadde - 

LTN- Lofoten lokallag holder sitt årsmøte 
mandag 28. februar klokken 18.00.

 Sted: Grendehuset på Gravdal.
Vel møtt!

Hilsen styret



B–BLAD
Returadresse:
LTN
Postboks 4258 Nydalen
0401 Oslo

STO GOT

CPH OSL

www.nordialaw.com

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

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

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

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

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

Hovedkontor:
Lakkegata 3, 0187 Oslo

Tlf. 23 29 90 00 - Fax 23 29 90 01

Trondheim:
Gryta 2 A, 7010 Trondheim

Tlf. 73 87 02 50 - Fax 73 87 02 51

Tromsø:
Seminarbakken 4, 9008 Tromsø

Tlf. 77 66 73 30 - Fax 77 65 71 98

Lillestrøm:
Kirkegt. 11, 2000 Lillestrøm

Tlf. 63 89 20 20 - Fax 23 29 90 01

Haugesund:
Haraldsgt. 140, 5527 Haugesund
Tlf. 52 72 30 80 - Fax 52 72 95 50

Advokat Jan Gunnar Ness
Advokat Erik Johnsrud (H)

Advokat Christian Lundin (H)
Advokat Tom Sørum (H)

Advokat Katrine Hellum Øren
Advokat Anders Hauge

Advokat Trond S. Laumann
Advokat Lars Edvard Erichsen

Advokat Sindre Stave

I kontorfellesskap med:
Advokat Lars Olav Skårberg (H)
Advokat Bodil Katrine Hjartåker

Medlemmer av Den Norske Advokatforening
(H) Møterett for Høyesterett

e-post: firmapost@ness-co.no
www.ness-co.no

Advokatfirmaet Ness & Co DA består av 20 medarbeidere, 
hvorav 13 jurister. Firmaet driver en variert praksis med 
hovedvekt på personskadeerstatning, yrkesskader og 
pasient skader samt forsikringsrett og trygderett.

Vi bistår ved alle typer personskader, men har på grunn av de spesielle 
utfordringer enkelte skadetyper og erstatningsspørsmål reiser, delt oss inn 
i 7 forskjellige team:
•	 Hodeskader	(kognitiv	svikt)
•	 Ryggmargskader
•	 Nakkeskader
•	 Forsørgertap
•	 Medvirkning	v/påstått	uaktsomhet	(f.	eks.	promillekjøring,	høy	hastighet)
•	 Erstatning	til	skadde	personer	i	egen	næring	
	 (selvst.	næringsdrivende	og	personlig	aksjeselskap)
•	 Fødselsskader

I	 tillegg	kan	vi	bl.a.	 tilby	 tjenester	 innenfor	 følgende	rettsområder:	 fast	eien-
doms retts forhold, familie- og arverett, og strafferett, herunder oppdrag som 
bistands	advokat.

Har du krav 
på erstatning?
Advokatfirmaet Strand & Co består av 
9 medarbeidere hvorav 7 jurister.
Vi bistår både når det gjelder yrkesskader, 
trafikk ulykker, pasientskader, ulykker, forsikrings
oppgjør og saker om voldsoffererstatning.

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

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


