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Treningsglede = 
bedre livskvalitet 
I årets andre utgave av Nytt fra Nord 
skal vi se nærmere på idrettsglede, og 
vi blir blant annet introdusert for Bul 
Tromsø Friidrettslag, et idrettslag som 
bruker fysisk aktivitet og idrett for å møte 
venner, ha det moro og ikke minst pushe 
egne grenser. 

Dette er en herlig gjeng som virkelig 
setter pris på det å bli litt svett en 
ettermiddag i uka. Det er rett og slett 
kjempeflott, for forskning viser at fysisk 
aktivitet er svært viktig både for god 
fysisk og psykisk helse. 

Vi vet også at personer med nedsatt 
funksjonsevne i større grad enn 

funksjonsfriske er i faresonen for psykiske 
vansker, blant annet i forbindelse med 
ensomhet. 

Det kan virke fristene å hengi seg til 
passivitet, men regelmessig fysisk aktivitet 
gir både overskudd i hverdagen og en 
rekke positive effekter på kropp og sinn! 

Gjengen på Bul Tromsø er flinke til 
å prioritere dette, og det er til stor 
inspirasjon for oss som står på sidelinjen! 

- Soraya

Nytt fra Nord

Tidsskrift for Norges 
Handikapforbund  
Nord-Norge
14. årgang Nr. 2 – 2018

Adresse:
Grønnegata 39  
9008 Tromsø 
Tlf 77 67 20 30  
nhf.nordnorge@nhf.no
nordnorge.nhf.no 

Ansvarlig redaktør:
Barbro Holmstad
batholms@online.no 

Redaktør:
Soraya Baker
Soraya.Baker@nhf.no

Regionkontorleder:
Kirsti Elise Fosshaug 
Kirsti.Fosshaug@nhf.no

Redaksjonen avsluttet: 
26. mai 2018

Manusfrist:
Frist for stoff til neste  
utgave er 01. oktober 2018

Layout:  
Steinar Zahl
studiozate.com

Annonser:  
Bell Media AS
Tlf. 32 20 56 00 
Faks 32 20 56 99

Trykk:
Forretningstrykk AS

ISSN:  
2464-3874 (trykt utgave)

Forsidefoto:  
colourbox.com 

Alle illustrasjonsbilder:
unsplash.com  
og colourbox.com



33

LEDER
Barbro Holmstad

regionleder

”Sitt ikke inne  
når alt håp er ute!” 

- Dag Evjenth

Friluftsliv. Et viktig trivselselement i manges liv. Friluftsliv 
kan være så mangt – fra de heftigste toppturene få er 
forunt å klare - til den trygge, brede skogsveien der alle 
som en kan nyte skogens stillhet. Kort sagt er friluftsliv all 
bruk av egen fritid i friluft. Stortingsmelding nr. 39 2000-
2001 definerer friluftsliv slik: Friluftsliv er opphold og fysisk 
aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelse. Friluftsliv har (selvfølgelig) en egen lov 
som skal sikre allmennheten rett til ferdsel i naturen, Lov 
om friluftslivet. Norge har sågar en friluftslivspolitikk, 
som har som mål at friluftsliv skal være for alle. En slik 
målsetting krever særskilte tiltak rettet mot enkelte 
målgrupper, og i 2003 ble det laget en utredning om 
funksjonshemmedes muligheter til friluftsliv, DN-
Utredning 2003-4. Utredningen peker først og fremst på at 
alle, men særlig funksjonshemmede, kan ha behov for litt 
drahjelp for å komme seg ut i naturen. Det pekes på flere 
satsningsområder, og flere prosjekter er gjennomført for 
å møte utfordringene som beskrives i utredningen, blant 
annet kartlegging av tilgjengelighet til friluftsområder 
som ble gjennomført i regi av friluftsrådene og Norges 
Handikapforbund. 

Spør dere meg, er nærheten til naturen noe av det som 
er med på å forme oss i Nord som personer. Vi humrer litt 
når østlendinger «snør ned» - og klarer ikke helt å forstå 
hvordan en dårlig sommer kan skape så mange negative 
reaksjoner. Det er jo bare vær – lite å gjøre noe med! «Det 
finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær» hørte jeg ofte 
som liten. Og hvor sant er ikke det! Ingenting er som den 
friske duften i skogen etter en real regnskyll. 

 

Nordmenns sanne religion er naturen. Våre guder 
heter Fjellet, Vidda og Havet sier Johan Galtung. Og 
som religioner ellers kan også friluftslivets gleder for 
noen skape irritasjoner for andre – og store diskusjoner! 
Skal det være lov å bevege seg på bena (eller stolen, for 
den saks skyld) i tråkkede skispor? Hva med bruk av 
snøscooter og andre motoriserte fremkomstmidler? 
Og hva mener meningmann egentlig når naturstien 
oppgraderes og endres for å bli universelt utformet? 

I Tromsø er det et friidrettslag som Soraya skriver en 
artikkel om i denne utgaven av Nytt I Nord. Slik ble jeg 
inspirert til å skrive om friluftsliv – frisk luft har som 
kjent en positiv helseeffekt på de fleste – uansett hvilke 
forutsetninger man har i forhold til egen aktivitet. Men, å 
skulle skrive en kort og konsis leder om friluftsliv var altså 
ikke så lett. Til det er mitt eget forhold til friluftsliv for 
sterkt og for preget av alt fra egne positive erfaringer - til 
irritasjon over de som ikke tåler endringer i naturen som 
vil hjelpe enda flere til å kunne nyte et stille øyeblikk ved 
innsjøen, den fantastiske utsikten fra høyden - kort sagt, 
nyte det mest urnorske: Naturen! Jeg vil avslutte med å 
ønske alle en riktig god sommer – enten den blir fylt av 
forfriskende regnvær eller varme solskinnsdager – og lar 
diktet Eg lengtar av Finn Sandum få siste ord: 

Eg lengtar mot fjellet i haustklår glans. Eg dregst imot 
elvar i vårryr dans. Eg trivs uti skogen når vårnatta 
vaknar. Når sommersol søkk, er det havet eg saknar. 
Eg dregst imot fjellet når storstormen bølgjer. Eg trivst 
inni skogen når striregnet høljer. Eg lengtar mot alle 
kvar gong eg er sliten for saman med dykk for eg lov 
vera liten. 
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Arnstein Grendahl går av som 
generalsekretær i Handikapforbundet 
AKTUELT
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Arnstein Grendahl har kunngjort at han går av som generalsekretær i Norges 
Handikapforbund i løpet av året. «Handikapforbundet vedtok en ny strategi på landsmøtet 
i fjor og har fått plass veldig gode styringsdokumenter for en ny fremtid. Da mener jeg at det er 
det beste for organisasjonen at topplederen går av, og at nye krefter med nye tanker kan overta» 
kommenter Grendahl til Handikapnytt. Han påpeker at dette har skjedd i god dialog 
med sentralstyret, og Arne Lein roser Grendahls innsats for NHF og hans gode 
innsats i en periode som har vært utfordrende for organisasjonen. Sentralstyret 
tilsetter ny generalsekretær med bistand fra et rekrutteringsselskap, en komite 
oppnevnt av sentralstyret og ansattes tillitsvalgte. 

Les mer på: handikapnytt.no

Regionstyremøte og 
hjelpemiddeldag i Bodø 
LOKALT

Fra 24-25 mai var Regionstyret i 
Bodø. I tillegg til å holde et av de 
fire årlige møtene sine her, inviterte 
de inn medlemmer til å delta på en 
hjelpemiddeldag i Bodø 24. mai. Temaet 
var viktigheten av fysisk aktivitet og 
hjelpemidler som kan bidra til dette.

Spinraza-ja for barn inntil 18 år 
POLITIKK

Vedtaksforum for Nye metoder sa i 
februar ja til å kjøpe inn den svært dyre 
medisinen Spinraza. Spinraza brukes 
til å behandle muskelsykdommen 
muskelatrofi SMA og er den eneste 
medisinen som har hjulpet direkte med 
sykdommen. Tidligere har forumet sagt 
nei til prisen med begrunnelsen om at 
en million kroner per dose er uetisk 
høy. Nå får barn inntil 18 tilgang på 
millionmedisinen. I Norge er det ca. 
50 barn med sykdommen. Likevel er 
nedsiden avgrensningen på tilbudet stor 
og aldersgrensen på medisinen sjokkerer. 
FFO, Mari Storstein og Geir Lippestad 
er blant de som vurderer søksmål mot 
det rettslige grunnlaget for aldersgrensen. 
Aldersnøytralitet er et av førende 
prinsippene Vedtaksforumet jobber 
etter, og dette går dermed imot deres 
eget prinsipp. Det åpner også opp for 
å diskriminere behandlingstilbud basert 
på alder. Vedtaksforumet rapporterer at 
bruken og effekten skal evalueres etter 
seks måneder, og at det vil være nye 
forhandlinger basert på innhentet data. 

Les mer på: handikapnytt.no



8

- aktuelt
Fo

to
: S

or
ay

a 
Ba

ke
r

Foreslår å kutte retten til spesialundervisning 
POLITIKK

Et ekspertutvalg ledet av Thomas Nordahl, 
professor i pedagogikk ved Høyskolen i 
Innlandet har lagt frem en rapport som retter 
sterk kritikk mot hvordan spesialundervisning 
fungerer i Norge. Ekspertutvalget 
mener dagens system gjenspeiler 
dårlig ressursutnyttelse og at det virker 
ekskluderende. Rapporten fremhever at ett 
av to barn som mottar spesialundervisning, 
får dette av ufaglærte, og at en av tre 

som får spesialundervisning blir tatt ut 
av klasserommet. Mindretallet får et god 
tilrettelagt pedagogisk oppfølging. Utvalget 
foreslår derfor å fjerne den individuelle 
retten til spesialpedagogisk hjelp og 
undervisning. «Det krever for mye ressurser 
og masse spisskompetanse i PP-tjenesten på 
utredninger og vurderinger av den enkelte 
elev», ressurser som de mener kan brukes til 
å styrke undervisningen i skolen. FFO, HBF 

og Unge Funksjonshemmede er blant dem 
som mener dette er en merkelig løsning. «At 
rettigheten ikke blir oppfylt, betyr ikke at den 
bør fjernes. Ekspertutvalget trår feil når de 
foreslår å fjerne retten til spesialundervisning. 
Styrk retten til god spesialundervisning!» 
kommenterer de på Twitter. Les mer på: 
handikapnytt.no

Ny rapport: ulikhet i levevaner og levekår bidrar til sosial ulikhet i helse
FORSKNING

I utviklingen av helsepolitikken står Folkehelsepolitisk rapport 
2017 sentralt. Denne gir «en oversikt over utviklingstrekk i samfunnet 
som påvirker befolkningens helse og helsefordelingen», og helsedirektør 
Bjørn Guldvold mener noen utviklingstrekk er verdt å merke 
seg. Økonomiske levekår er en sentral del av det å forstå sosiale 
helseforskjeller, og de siste årene viser «en økning i økonomiske 
forskjeller i Norge …, det er ikke bare de nederste i inntektshierarkiet som 
sakker akterut; forskjellene ser ut til å øke langs hele inntektsskalaen».  
Det er likevel verdt å merke seg at det er unge voksne i alders-
gruppen 18-34 år som utgjør den største lavinntektsgruppen. 

Helsedirektoratet har kunnskap om at sosial ulikhet i ung alder 
forplanter seg til dårligere helse og livskvalitet senere i livet. Dette 
kombinert med en kraftig økning i husholdningsgjeld gir grunnlag 
for bekymring i årene som kommer. 

Les mer på: helsedirektoratet.no/nyheter/okning-i-sosiale-
forskjeller-bekymrer-helsedirektoratet  
Folkehelsepolitisk rapport: helsedirektoratet.no/publikasjoner/
folkehelsepolitisk-rapport-indikatorer-for-det-tverrsektorielle-
folkehelsearbeidet

Årsmøte i NHFU 
LOKALT

Fra 9-11. mars arrangerte NHFU Nord-Norge årsmøte sitt i Tromsø. Resultatet ble tre nye 
styremedlemmer! Oppnevning av egne medieansvarlige og planlegging av en nord-norsk tur med 
utgangspunkt i friluftsaktivitet og faglig påfyll til høsten. NHFU ønsker også å aksjonere mot Polarmuseet 
i Tromsø som ikke er tilgjengelig for rullestolbrukere, og ta et større tak angående tilgjengelighet og bedre 
tilrettelegging. Styret gleder seg til et nytt år, og håper resten av NHFUerne i Nord gjør det samme! 
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Mange barnefamilier får medhold i klager 
FORSKNING

Handikappedes barns foreldreforening (HBF) ønsker større fokus på å gi rausere 
vedtak til barnefamilier. Dette kommer etter at helsetilsynet rapporterer urovekkende 
høye tall for klage på tjenester som gjelder barnefamilier. «Å ha et barn med nedsatt 
funksjonsevne medfører en betydelig meromsorg, og et merarbeid. Å komme på 
et riktig tjenestenivå tar tid og krever ressurser. Ressurser som ikke alle familier 
sitter inne med». Familier opplever ofte å få minimumsnivået av tjenester når de 
søker bistand som støttekontakt, brukerstyrt personlig assistanse, omsorgslønn og 
avlastningstiltak. I mange tilfeller er dette nødvendig for å få hverdagen til å gå rundt, 
og derfor er det urovekkende at Helsetilsynets tilsynsmelding 2017 viser at fire av 
ti barnefamilier får medhold når de klager over at kommunen ikke gir tilstrekkelige 
tjenester. Leder i HBF Elin Langdahl har kommenter dette på HBF sin hjemmeside, 
og påpeker at «gode og rause tjenester til barnefamilier er viktig, slik at en unngår 
utmattende foreldre. Det er viktig for å sikre barna en best mulig oppvekst. Det man 
glipper i oppveksten vil det være nær umulig å ta igjen som voksen». 

Les mer på: hbf.no og handikapnytt.no
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Tommy Hilfiger tar et stort skritt fremover for 
inkluderende mote 

For tredje gang lanserer Tommy Hilfiger en kleskolleksjon rettet mot personer 
med nedsatt funksjonsevne. Linjen ser ut som en typisk Tommy Hilfiger 
kolleksjon, men med noen viktige endringer som er designet for å passe 
mennesker med ulike funksjonsevner. Blant annet magnetiske knapper, 
justerbare lommer og enhånds glidelåser. Dette er et skritt fremover for 
mer inkluderende og mangfoldig mote, og et flott eksempel å sette overfor 
motebransjen. Les mer på: tommy.com

Sommeravslutning med NHFU 
LOKALT

22-24. juni arrangerte NHFU Nord-Norge 
sommeravslutning for side medlemmer. På 
fredagen inviterte de til et dagskurs i foto, 
lørdagen besto av en utflukt til fjellheisen 
og selvfølgelig en liten photoshoot på 
toppen. Det ble grilling på ettermiddagen, 
med Markus og Martinuskonsert som 
nærmeste nabo og bakgrunnsmusikk for 
kvelden. Søndagen besto av rolig aktivitet 
og hjemreise. 

Slutt på fergerabatt
LOKALT

Ferger er en stor del av det å reise i 
Nord-Norge og frem til nå har det 
vært fergerabatt for de som kjører 
trygdebil, fra og med 1.mars gjelder 
ikke dette lenger. Da må disse bilistene 
betale samme pris som alle andre. 
Begrunnelsene for endringene ligger 
i den nye personvernlovgivningen 
og automatisering av systemet. For å 
kunne gå over til automatisert betaling 
har Vegdirektoratet måttet forenkle 
regulativet, og her kommer altså eier 
av biler betalt fra NAV dårligere ut. I 
tillegg må betalingen på fergene legges 
inn automatisk på Autopass-brikker, å 
hente slike opplysninger fra NAV og 
legge dette inn i sentralsystemet vil være 
å innhente sensitive personopplysninger 
og vil være krevende med hensyn til den 
nye personvernlovgivningen som trer i 
kraft 25. mai. Les mer om saken og Arne 
Lein sin kommentar: handikapnytt.no
Info om fergerutene i Nord finner du 
her: nordnorge.com/no/reise-i-nord-norge



Eiksenteret Målselv
9325 Bardufoss, Tlf. 77 83 40 50

Reisa Regnskap AS
Flyplassveien 4, 9152 Sørkjosen, tlf. 77 76 77 98 

T R O M S Ø
Aslak Jensen

9014 Tromsø, Tlf. 77 63 06 91
____________________________________________________

KNA AS (Pyramiden)
Solstrandvegen 47, 9251 Tromsø, tlf. 77 69 11 55

____________________________________________________

Tore L. Albrigtsen AS
Innelvvegen 51, 9107 Tromvik, tlf. 901 12 625

M Å L S E L V

N O R D R E I S A

Jensen 
Elsktriske 

TLF: 
77751950

T R O M S Ø

Solstrandvegen, 9020 Tromsdalen
Telefon 912 47 250

T R O M S Ø

Mobil 91 60 58 64,   e-post odd-holm@online.no

Kontroll i 
Nord-Norge 
Sertifisert for alt
innen sveiseteknikk

BILLETTER        HALOGALANDTEATER.NO

BILLETTER

BILLETTER        HALOGALANDTEATER.NO

BILLETTER

LEDENDE PÅ AVFALL I NORD

Din støttespiller

N O R D R E I S A

ReisaVekst as

VVSog Sprinkler AS

Cool Trans AS
Tlf: 488 6800

Vikvegen 1, 9023 Krokelvdalen

Hartvigsen 
Begravelsesbyrå

Stakkevollv. 49/51, 9010 Trømsø

Tlf. 77 64 10 00

Tlf. 77 67 94 94 | 909 109 30
Skattørvn. 40, 9018 Tromsø

Bundingen AS 
Jekta Storsenter

9015 Tromsø • Tlf. 9583 5525

Vi er din komplette billeverandør!
Nybil - Bruktbil - Verksted - Biltilbehør

Sulland Tromsø - Alkevegen 12 - Tlf: 77 60 99 00

Volkswagen - Audi - ŠKODA

Vi er din komplette billeverandør!
Nybil - Bruktbil - Verksted - Biltilbehør

Sulland Tromsø - Alkevegen 12 - Tlf: 77 60 99 00

Volkswagen - Audi - ŠKODA

Vi er din komplette billeverandør!
Nybil - Bruktbil - Verksted - Biltilbehør

Sulland Tromsø - Alkevegen 12 - Tlf: 77 60 99 00

Volkswagen - Audi - ŠKODA
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Nå kan rullestolbrukere bestille kinobilletter på nett 
LOKALT

Nå er det mulig å bestille rullestolbilletter gjennom Aurora Kino sine nettsider. 
Her kan du nå gå inn på hjemmesiden til den aktuelle kinoen, velge film, trykke 
kjøp billett og velge tidspunkt. Etter dette får du opp muligheten til å velge èn 
av to kategorier; seter eller Handikap, og så får du opp bildet nedenfor som viser 
deg tilgjengelige handikapplasser i kinosalen, disse kan du velge og så gå videre 
til betaling. Handikapforbundet venter med spenning på forbedringene som skal 
gjøre Fokus Aurora Kino Tromsø mer tilgjengelig for rullestolbrukere, dette er et 
en positiv forbedring som har kommet på plass i hele landet. Styremedlem i NHFU 
Sørvest, student i medievitenskap, og freelance filmanmelder Johannes Loftsgård ga 
kommentar til Handikapnytt da dette ble innført og beskrev det som en gledens dag! 

For å kunne benytte seg av løsningen med ledsagerbevis, les mer på: handikapnytt.no

Oppdag en tilgjengelig verden! 
REISE

Handiscover ble stiftet i 2016 og er en 
online markedsplass, lignende Airbnb, 
men baserer seg kun på tilgjengelige 
overnattingssteder. De har tilgang til 
over 23000 eiendommer i mer enn 
52 land, med sitt hovedfokus i 
Storbritannia, Spania, Frankrike og 
Kroatia. Lyst til å reise i sommer? Ta en 
titt her: handiscover.com

Innstilling fra helse- og 
omsorgskomiteen
POLITIKK

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen 
om å ta nye initiativ for å sikre at barn 
ikke må bo på sykehjem i strid med 
barnets beste og foreldrenes ønske
Før jul ble det rapportert flere saker hvor 
kommuner forsøkte å gi barn en plass på 
sykehjem som bosted. Krf  og SV reagerte 
og fremmet i Helse- og omsorgskomiteen 
et dokument 8 forslag hvor de krever 
at regjeringen skal iverksette tiltak for å 
stoppe denne utviklingen. NHF sendte 
også en uttalelse som støttet Krf  og 
SVs initiativ. Nå har HOK avgitt sin 
innstilling, og de fremhever at det å bo på 
sykehjem ikke er en boform som er egnet 
for barn. At kommuner likevel plasserer 
barn i sykehjem, er «i strid med barnets 
rettigheter og barnets ønske». 
«Barn har rett til familieliv og trygghet, og 
forslagsstillerne viser til at barn har rett til å få 
leve sammen med foreldrene sine. Ved å plassere 
barn i institusjoner som sykehjem, i strid med 
foreldrenes ønske, tar man fra barn med alvorlig 
sykdom eller funksjonsnedsettelser retten til å bli 
behandlet med den verdighet og selvstendighet de 
har krav på. Forslagsstillerne påpeker at retten 
til nødvendige helse- og omsorgstjenester skal 
være uavhengig av diagnose og bosted. Kun i helt 
spesielle tilfeller kan kommunen stille vilkår om 
at et menneske må bo et spesielt sted for å kunne 
få tjenester. Tjenestene skal tilpasses brukeren, 
ikke omvendt.»
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Kvinnedagen

Mobiliserte på kvinnedagen!
«Frihet også for verdens rullende kvinner. La oss delta og bidra som alle andre!» Parolen var ikke til å misforstå da 

NHFU mobiliserte til deltakelse under årets 8. mars-tog i Oslo.

Tekst og foto: Ida C. Freng

På godt gammelt aksjonsvis startet forberedelsene 
lenge før selve dagen. Først med engasjerte innlegg 
på parolemøte, der NHFUs parole ble godkjent til 
rungende applaus, og så med «paroledugnad» i kantina 
til NHFs lokaler på Galleriet i Schweigaardsgate 12. Et 
svært, rødt banner med hovedparolen ble målt, malt og 
tilpasset under ivrig diskusjon om hva som skulle stå på 
«håndplakatene».

Oppfordringene om å slutte seg til parolen gikk tidlig 
ut på Facebook, og også i andre storbyer i landet ble det 
mobilisert. Regionleder i NHF Trøndelag Kirsti Stenersen 
fikk et leserinnlegg på trykk i anledning dagen, og i 
Oslo ble «de rullendes» bidrag nevnt fra scenen under 

appellene. På selve dagen samlet deltakerne seg til lett 
servering før felles avmarsj til markeringen. Surt og kaldt 
mars-vær var ingen hindring for de mange fremmøtte.

Ingrid Thunem og Ida Hauge Dignes sto i bresjen for 
å få NHFU på barrikadene denne dagen. For første gang 
i «moderne» NHFU-historie deltok organisasjonen, og 
sympatisører fra «moderorganisasjonen», som regionleder 
Magnhild Sørbotten, Marius Korsell fra LFS og 
regionstyret samt representanter fra internasjonal avdeling 
og våre samarbeidspartnere som var på utveksling fra 
sydligere breddegrader, i kvinnedagsmarkeringen. 

Trekløver: Ida Hauge Dignes (f.v), Marie Karlsen og Tamarin Varner samlet til kamp.
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Kvinnedagen

Stor gjeng: Mange, både fra NHFU 
og NHF møtte opp til markeringen.
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- BUL Tromsøs «Friidrett for alle» Idrettsglede i praksis!

BUL Tromsøs «Friidrett for alle»

Hver mandag kveld samles en gjeng idrettsglade unge i Tromsøhallen. Tilbudet de deltar på heter  
«Friidrett for alle» og har siden oppstarten i 2012 fått solid med medlemmer. Med nominasjon til 

Inkluderingsprisen 2015 og tildeling av Likeverdprisen 2016 står gruppen som et god forbilde for andre 
idrettslag i Nord. Treningene preges av mye tull og moro, og selvfølgelig en god dose aktivitet. 

Tekst og foto: Soraya Baker

BUL Tromsøs «Friidrett for alle» 
(FIFA-gruppa) består av mellom 
15-20 ungdommer med forskjellige 
typer funksjonsnedsettelser. De 
er en naturlig del av BUL lagene, 
og har friidrettstrening samtidig 
som andre lignende lag. Det er Ivar 
Schjetlein som tar meg imot når jeg 
ankommer hallen. I tillegg til de jeg 
nå skal se på, har han ansvaret for en 
annen friidrettsgruppe som trener 
rett før FIFA-gruppa. Han er nå i 
ferd med å avslutte deres trening. 
Vi har tid til en liten prat før FIFA-
utøverne kommer. Ivar forteller at 
det var Ulf Grødahl, faren til en av 
medlemmene som etablerte gruppen 
i 2012. Grødahl leder gruppen og 
er aktiv i BUL Tromsø. Ivar ble 
forespurt om å være trener ved 
oppstarten. Som aktiv utøver selv og 
med god kjennskap til mange av de 
aktuelle utøverne gjennom en annen 
jobb, var han et naturlig trenervalg. 

Grødahl har ved flere anledninger 
kommentert oppstarten av gruppen 
både til NRK Troms og iTromsø. 
Til de påpeker han at «slike tiltak 
ofte faller på enkeltpersoner», 
noen få ildsjeler som står med 
mye ansvar. BUL Tromsø ønsket 
å gjøre noe annerledes, og spurte 
heller friidrettsungdommene om å 
være trenere, «de så på barna våre 
i ti minutter, og så var de med!». 
Resultatet har blitt et tilbud med 
god utvikling, FIFA-gruppen har 
et solid antall medlemmer og 
har god kvalitet på sitt opplegg. 
Grødahl selv syns det har blitt et 
fantastisk tiltak. Han påpeker at 
fokuset ligger på det å være i fysisk 

aktivitet. «Her handler det ikke om 
å bli verdensmester, men om å være 
seg selv på egne premisser». Dette 
bekrefter også Ivar, som sier det er 
noe intern konkurranse men at det 
meste er i øyeblikket. Mange kan si 
«æ skal komme først», også er det 
mest for gøy. Trenerne prøver også å 
få alle til å prøve det meste, i tillegg 
konkurrerer guttene og jentene på 
lik linje her. 

Det ser likevel ut til at noen 
få utmerker seg litt ekstra, blant 
annet en som heter Sivert. Når 
jeg spør utøverne hvem som er 
den raskeste på laget, er det stor 
enighet om at han er raskest. Han 
begynte med friidrett for tre år 
siden, på videregående, og har hatt 
god utvikling siden da. Selv sier 
han at han liker høydeøvelsene og 
lengdehopp best, men at det meste 
av det de gjør på treningene er artig, 
og at han får fine utfordringer her.

Ivar forteller hvordan en typisk 
mandagstrening i FIFA-gruppa ser 
ut: «Først møtes vi, tuller litt rundt 
og gjør oss klare. Vi starter ofte 
med jogging til oppvarming også 
kjører vi 60 meters drag. Så kjører vi 
hjelpeøvelser, høye kneløft, bakspark 
og froskehopp. Froskehopp er veldig 
populært, selv om det ikke alltid 
sies høyt. Hoveddelen kan bestå av 
litt forskjellig. Forrige uke hadde vi 
en slags hinderløype. Ellers har vi 
også stafett, lengde og høyde. Vi har 
også hatt kule og spydkast, så vi gjør 
alt mulig rart. Vi pleier å avslutte 
treningene med langløp. Først to 
runder rolig rundt, og så en runde 

hvor det går litt fortere». Treningen 
varer i ca. en time. 

Utover de ukentlige treningene 
deltar gruppen også på stevner 
og har de siste 3 årene deltatt på 
Midnight Sun Marathon her i 
Tromsø, den korteste distansen. 
Dette føles ofte som julaften og 17. 
mai på en og samme gang. Det er 
fantastisk å kunne være en naturlig 
del av andre arrangementer, og det 
snakkes gjerne om hele året. 

Det begynner nå å nærme seg 
oppstart på treningen. De fleste 
utøverne er på plass og mens 
løpeskoene knytes fortelles det at 
dette er en av de siste treningene 
inne i hallen. Nå er det vår, 
og da er tiden inne for å flytte 
treningene ut, til byens eneste 
friidrettsbane Vallhall. Det er en 
slitt gammel stadio, men utøverne 
syns det er deilig å ha utetreninger. 
Ungdommen forteller også at de 
nå er klare for å begynne treningen 
og at det er koselig at noen har lyst 
til å komme og se på dem. Jeg får 
de med på et kjapt fellesbilde før 
de løper ut på banen. Det er artig 
å følge treningen. Gruppen gjør et 
flott inntrykk. Det er en lystig, herlig 
og engasjert gjeng som instrueres 
av trenerne. Mange slenger et blikk 
bort på meg og kameraet for å sjekke 
om jeg har fått med meg den siste 
prestasjonen. Jeg drar fra treningen 
med litt ekstra motivasjon for min 
neste treningsøkt, for her har jeg 
blitt påmint om hvor bra det kan 
være for både kropp og sjel å være 
aktiv. 



- topptekst
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Idrettsutøverne er klare 
for friidrettstrening!
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- NHF mener FN-konvensjonen

NHF MENER:

FN-konvensjonen 
Foto: Colorbox
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- NHF mener FN-konvensjonen

FN-konvensjonen sikrer  
menneskerettighetene for funksjonshemmede 
Menneskerettighetene skal gjelde for alle mennesker, uten 
unntak. Likevel har funksjonshemmede i praksis ikke 
hatt tilgang til de samme rettighetene som andre. Det er 
bakgrunnen for at FN-konvensjonen om rettighetene 
til mennesker med nedsatt funksjonsevne ble vedtatt i 
2008. Konvensjonen slår fast at funksjonshemmede har 
de samme rettighetene som andre, og tydeliggjør hvordan 
rettighetene skal sikres i praksis. Norge har signert og 
ratifisert konvensjonen. Det betyr at norske myndigheter 
er forpliktet til å sikre at menneskerettighetene til 
funksjonshemmede blir respektert fullt ut. FN-
konvensjonen er imidlertid ikke en del av norsk lov. 
Norges Handikapforbund er opptatt av at norske 
myndigheter må trappe opp arbeidet med å innfri 
menneskerettighetene i praksis, slik at funksjonshemmede 
kan leve selvstendig og delta i samfunnet.

FN-konvensjonen forplikter 
Ved å signere og rati fisere FN-konvensjonen 
for funksjonshemmede har norske myndigheter 
forpliktet seg til å fremme funksjonshemmedes 
menneskerettigheter i all politikk og alle samfunnstiltak, 
spesielt gjennom lover og regler. Likevel opplever 
mange funksjonshemmede at de ikke har tilgang til 
disse rettighetene i praksis. Funksjonshemmede barn 
får ikke gå på nærskolen sin, sammen med vennene 
fra nærmiljøet sitt. Unge og voksne kommer ikke 
inn i arbeidslivet, selv om de ønsker å jobbe. Flere 
steder gjør trapper, terskler og mangel på heis og 
ramper at det er umulig å komme inn i offentlige 
bygg, som rådhus, skoler, butikker og kinolokaler, 
eller benytte offentlig transport. Mange blir plassert på 
institusjoner, eller i institusjonsliknende boformer, mot 
sin vilje. Funksjonshemmede har også, i snitt, dårligere 
økonomiske levekår enn resten av befolkningen. 
I motsetning til andre FN-konvensjoner er ikke 
konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter tatt 
inn i menneskerettsloven eller annen norsk lov. Det 
betyr at konvensjonen må vike for norsk lov dersom 
det ikke er samsvar mellom disse. Det finnes en 
tilleggsprotokoll til konvensjonen som gir enkeltpersoner 
eller grupper klagerett til FN, hvis de ikke får oppfylt de 
rettighetene som de etter konvensjonen har krav på. Det 
er frivillig om landene vil signere denne protokollen, 
og Norge har valgt ikke å gjøre dette. Dermed kan ikke 
norske innbyggere klage inn brudd på konvensjonens 
bestemmelser til FN. Dette svekker enkeltpersoners 
rettsikkerhet.

NHF mener at:
•	 FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker  
  med nedsatt funksjonsevne må innlemmes i norsk  
  lov, fortrinnsvis i menneskerettsloven.
•	 Det må iverksettes tiltak på flere samfunnsområder,  

  for å sikre at funksjonshemmede får innfridd  
  menneskerettighetene i praksis. 
•	 Norge må rati fisere tilleggsprotokollen til FN- 
  konvensjonen, som gir norske borgere mulighet til  
  å klage til FN.

Fakta om FN-konvensjonen
Konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt 
funksjonsevne ble vedtatt av FNs generalforsamling 
13. desember 2006 og trådte i kraft 3. mai 2008. Norge 
signerte konvensjonen i 2007 og ratifiserte i 2013.

Konvensjonen sier at:
•	 Funksjonshemmede skal kunne bestemme over  
  eget liv og delta i alle beslutninger som gjelder dem  
  selv.
•	 Funksjonshemmede skal kunne leve selvstendig og  
  delta fullt ut på alle livets områder.
•	 Funksjonshemmede skal ha tilgang til alle  
  offentlige bygg og til informasjon.
•	 Funksjonshemmede skal ikke diskrimineres.
•	 Funksjonshemmede har rett til å velge hvor de vil  
  bo og sammen med hvem.
•	 Funksjonshemmede har rett til å gå i ordinær  
  skole og om nødvendig få tilrettelagt skole og  
  undervisning.
•	 Funksjonshemmede har rett til hjelpemidler som  
  sikrer mobilitet.
•	 Funksjonshemmede skal ha tilgang til  
  helsetjenester og rehabiliteringstilbud.
•	 Funksjonshemmede skal ha tilgang til arbeidslivet  
  på lik linje med andre.
•	 Funksjonshemmede har rett til å delta fullt ut i  
  samfunnslivet og ha en aktiv fritid.

Likeverd og samfunnsdeltakelse
I dagens Norge er det bred enighet om at alle mennesker 
er likeverdige og skal ha de samme mulighetene til 
livsutfoldelse og et selvstendig liv. Likevel fører barrierer 
i samfunnet ofte til at funksjonshemmede ikke får leve 
i samsvar med egne ønsker, evner og interesser, eller 
delta i samfunnet som alle andre. FN-konvensjonen om 
rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne 
skal sikre at menneskerettighetene til funksjonshemmede 
blir respektert fullt ut, slik at funksjonshemmede kan 
leve selvstendige liv og delta i samfunnet. Norges 
Handikapforbund jobber for å påvirke politikere og 
byråkrati over hele landet til å skape et samfunn for alle. 
FN-konvensjonen for funksjonshemmede er et viktig 
virkemiddel i dette arbeidet.

Ønsker du mer informasjon?
Besøk nhf.no eller kontakt oss på 24 10 24 00 



Stranddgt 2-4. 9600 Hammerfest
www.thonhotels.no/hammerfest 

Tel: +47 78 42 96 00

Vi ser mulighetene. Gjør smarte, 
teknologiske valg sammen med oss.

Stjernøy, 9509 Alta
T: +47 78 48 28 00
www.sibelco.com

A R K I T E K T E R

Sorenskriverveien 11, 9513 Alta
Telefon: 78437714  - e-post: post@haldde.as

A L T A

Markedsgata 3, 9510 Alta
Tlf. 904 03 333 • www.smartdok.no

En verden av
opplevelser
alta.aurorakino.no

Tana kommune
Deanu Gielda

Rådhusveien 24, 9845 Tana
Tlf. 46 400 200

T A N AA L T A
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- annonser

Regionstyret ønsker alle en god 
sommer! Regionskontoret har stengt fra 

19. juli til og med 10. august.
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- Nulltoleranse

Nulltoleranse  
for trakassering

Nå har sentralstyret vedtatt egne retningslinjer  
for seksuell trakassering.

Tekst: Karen Kvam Foto: Colourbox 

Før jul sendte forbundsleder Arne Lein en klar melding 
om at han og ledelsen i NHF tar avstand fra seksuell 
trakassering og vil gjøre sitt for å hindre en slik kultur i 
Handikapforbundet.

”Det er nulltoleranse for all slags trakassering i 
Norges Handikapforbund (NHF). Dette gjelder i alle 
sammenhenger og for alle som deltar i organisasjonen, 
det være seg medlemmer, tillitsvalgte eller ansatte.”

Slik innledes de nye retningslinjene for 
seksuell og annen trakassering som ble vedtatt på 
Handikapforbundets sentralstyremøte like over påske. 
Og de fortsetter med dette: 

”NHF kjemper mot alle former for diskriminering, 
men på tross av dette må vi erkjenne at både seksuell 

og andre former for trakassering kan forekomme også 
hos oss. Som organisasjon har vi et ansvar både for å 
forebygge og hindre alle former for trakassering og for 
å reagere dersom det skulle skje. Disse retningslinjene 
omhandler først og fremst seksuell trakassering, men 
skal også brukes ved andre typer trakassering, for 
eksempel på grunn av funksjonsnedsettelse, etnisitet, 
religion m.m.”

Vi oppfordrer dere alle til å lese og merke dere 
disse retningslinjene. De ligger plassert godt synlig på 
nettsiden vår, både under Om oss/Styringsdokumenter 
og For tillitsvalgte/Styringsdokumenter. 

Ta vare på hverandre og varsle hvis noe uønsket skjer.
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-Seksualitet- og identitetssamling

Seksualitet- og 
identitetssamling  
i Tromsø
27-29. April hadde vi ei kjempeflott helg i Tromsø. Det va 
mange lærerike og interessante foredrag fra forskjellige 
hold.

Av Linn Marie Talsethagen, NHFU Nord-Norge

Fredagen starta me et foredrag fra ei kortvokst og energisk dame 
me navn Sigrid Husjord. Ho e skuespiller, mor og har hatt et liv fullt 
av utfordringe. Ho fortalte om sitt liv og veien te der ho va i dag. 
På kvelden va det pizza og sosialt samvær, et must på samling me 
NHFU, hehe.

Lørdagen startet med Sigrid. Denne gangen handlet foredaget 
mer om selvfølelse/selvbilde og det å elske sæ sjøl for den du e. 
Etter det ble kurset todelt. Sigrid va i et rom der ho snakka om 
samboerskap og foreldrerollen når man e funksjonshemma, og i 
et anna rom kom Sofie Paulsen og snakka om tenårene og dating 
i forbindelse med funksjonsnedsettelse. Etter lunsj fikk vi besøk 
av 3 medisinstudenter som holdt et veldig informativ foredrag 
om litt forskjellig. Da fikk vi detaljert beskrivelse av underlivet te 
både gutt og jente. Ble mye fliring. De snakket videre om hygiene, 
kjønnssykdomma og prevensjon. De la mye vekt på klamydia siden 
det e den mest vanlige, og hvordan den kan smitte oralt, analt og 
under vanlig samleie. De hadde me sæ prøver av prevensjonsmidler 
og isoporpenis så de som ville prøve kunne sette på en kondom. De 
hadde også en åpen spørsmålsrunde, kor de som ville kunne stille 
spørsmål både høyt og anonymt. 

På søndag va det gruppesamtale med mange forskjellige temaer. 
Etter det va det felles oppdatering og oppsummering av helga. Så va 
det lunsj, avskjed og avreise.

Samtalegrupper 
med forskjellige 
tema.
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-Seksualitet- og identitetssamling

Ungdom fra hele Norge 
samlet seg på seksualitet- og 

identitetssamling i Tromsø i april.
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Gladnyhet  
fra nhfu!

- Vi har fått midler fra Fredskorpset til utveksling 
mellom FEDOMA i Malawi, og oss i NHFU, forteller 
ungdomskoordinator Sissel Eidhammer. 

- Dette betyr også at vi kan ansette noen til å følge opp 
prosjektet, og vi er skikkelig glade for å meddele at dette 
blir Martine Eliasson, sier Eidhammer. 

Hun er blant annet aktiv i NHFUs internasjonale arbeid, 
sitter i både NHFUs og NHFs sentralstyre og er aktiv 
i Trøndelag. Martine er 27 år, fra Trondheim og har 
en master i funksjonshemming og samfunn, hvor hun 
skrev oppgave om servicehunder. Martine vil jobbe 30 
prosent med dette prosjektet og vil også bistå NHF med 
rapportering og noen praktiske ting knyttet til NHFs 
likepersonsarbeid i 20 prosent. 

Martine vil jobbe fra regionskontoret i Trondheim, som 
også er stedet utvekslingen kommer til å foregå. I tillegg 
vil Thandiwe få en stilling som koordinator for dette 
prosjektet, i Malawi! Hun har frem til nå jobbet som 
frivillig for FEDOMA. 

Starter i høst 
Det overordnede målet for prosjektet vil være å bryte 
barrierer, redusere stigma og diskriminering mot 
funksjonshemmede i begge landene, med fokus på 
en skole for ALLE. Dette er et pionerprosjekt hvor 
ungdommer fra begge organisasjonene skal utveksle 
mellom landene for å skape et mer inkluderende 
samfunn for funksjonshemmede. Fredskorpset har 
ingen prosjekter hvor utvekslingen skjer mellom 
unge funksjonshemmede fra nord og sør – så dette er 
historisk! 

Søknadsfristen for å delta i utvekslingen var i midten av 
mai, og allerede i august starter de første samlingene. 
Selve utvekslingen vil være fra 10. september til 22. 
oktober, og fra 5. november til 17. desember i Malawi. 

De som deltar på utvekslingen vil senere kunne bli 
mentorer for nye deltakere.
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- Vi vil høre fra deg!

Får du med deg 
det som skjer? 

Norges Handikapforbund Nord-Norge har en hjemmeside og en aktiv facebook-side. 
Følg oss gjerne der for å hele tiden være oppdatert på hva som skjer og hva vi jobber 
med. VI har blant annet en felles kalender og et årshjul på regionens hjemmeside. Her 
vil det være mulig for alle lokallagene å sende inn informasjon om sine arrangementer 
for å få de publisert i kalenderen. Vi har også fått en ny fane på hjemmesiden som 
heter «For tillitsvalgte». Her kan du som tillitsvalgt finne nyttig informasjon til arbeid i 
lokallag og regionen. 

•	  nordnorge.nhf.no

•	  www.facebook.com/nhfnordnorge

Vi vil høre fra deg! 
Nytt fra Nord lages for våre medlemmer og vi er avhengig av innspill fra dere for å 
kunne levere. Har du et tema du ønsker å skrive om? En lokal aktivitet du vil fortelle 
om? Et bilde du vil dele? 

•	 Send inn oversikt over møtene deres i lokallaget. 
•	 Frist for innsending til neste nummer er: 1. oktober 2018 
•	 Bidrag kan sendes til: Soraya Baker -> soraya.baker@nhf.no

Ønsker du å motta Nytt fra Nord elektronisk? 
Nytt fra Nord er regionens medlemsblad som sendes ut til alle medlemmer av NHF 
Nord-Norge. Vi ønsker nå å tilby våre medlemmer å få bladet tilsendt elektronisk i 
stedet for i posten. De som fremdeles ønsker det tilsendt i posten skal selvfølgelig få det. 
Ønsker du å motta bladet elektronisk kan du gi beskjed ved å sende epost til Soraya 
Baker -> soraya.baker@nhf.no
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PÅ KRYSS OG TVERS Løsningen på kryssordet sendes til: NHF Nord-Norge 
på e-post nhf.nordnorge@nhf.no Innsendingsfrist er 
05. oktober 2018. Vinneren får tilsendt flaxlodd”
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- Sudoku

Vanskelighetsgrad: Medium
SUDOKU
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Tipsserie
Både i Nytt fra Nord og på nett vil vi i fremtiden publisere artikler som omhandler de temaene og feltene vi får flest spørsmål 
om. BPA sto på plakaten i forrige nummer. Denne gangen er det ferie som står i fokus. Tips oss gjerne om temaer du vil vite 

mer om, det være seg hjelpemidler, søknadsskriving eller andre ting.

Sommerferie i sikte
Nå som det nærmer seg ferietid med stormskritt kan det være greit 

med noen tips til hvor det er tilrettelagte feriemuligheter. 

Tekst: Elisabeth Wilhelmsen, prosjektkoordinator 
Hjelp til selvhjelp/medlemspleie

Man må ofte bestille i god tid for å sikre seg steder som er 
tilgjengelig til en ikke altfor høy pris. Så hvis man allerede 
har planlagt ferien for denne sommeren, håper vi at disse 
tipsene kan komme til nytte en annen gang. 

Feriemuligheter i Norge
Et av våre medlemstilbud er muligheten til å leie vår 
tilrettelagte hytte med anneks i Valdres. Hovedhuset har 
20 sengeplasser fordelt på 7 doble rom i soveromsfløyen, 
hvorav 6 sengeplasser ikke er tilgjengelige for 
rullestolbrukere og ligger i 2. etasje, enkelte av rommene 
i soveromsfløyen har køyeseng. Det er innlagt strøm og 
vann og to toaletter og to dusjer. Kjøkkenet er stort og 
fullt utstyrt med oppvaskmaskin og kjøleskap med fryser. 
Hytta har stor stue med spiseplass, sofakrok og peis.

Annekset rommer stue med åpen kjøkkenløsning, to 
soverom med fire sengeplasser til sammen, og kombinert 
baderom og toalett. Det er innlagt strøm og vann. 
Annekset er tilgjengelig for bevegelseshemmede.

Hyttene er koselige og praktiske. Området har mye å 
by på. Her kan du eksempelvis sykle på gode fjellveier og 
stier, fiske i stille fjellvann og elver, vandre i fjellet, padle 
kajakk og kano, ri på hester eller besøke støler og åpne 

bondegårder. Man kan være heldig å finne ledig kapasitet 
på kort varsel, særlig utenom høysesong, så hvis du får lyst 
på en spontan tur på fjellet, så er det bare å ringe og høre. 
For mer informasjon og priser finner du under kulepunktet 
«Lei hytta vår» på NHF Oslos hjemmeside oslo.nhf.no

Gurvika
Gurvika er et feriested for personer med 
funksjonsnedsettelser og deres familier, som ligger ved 
kysten ved tettstedet Nevlunghavn i Vestfold. Gurvika 
er drevet av stiftelsen Gurvika. De leier ut hytter til 
enkeltpersoner, familier og grupper. Alle hyttene er 
tilpasset personer med funksjonsnedsettelser. Stedet har 
tilrettelagt oppvarmet saltvannsbasseng i tillegg til rampe 
ut i sjøen. Les mer på www.gurvika.no. 

Haglebu Fjellstue
Haglebu er en liten plass som ligger 800 moh. kun to timer 
fra Oslo. Leilighetene egner seg best for rullestolbrukere, 
men det finnes også hytter på området. I leilighetene er 
det romslig, med blant annet tilrettelagte bad og ramper. 
Det arrangeres også Mountain Rally for rullestolbrukere, 
som Quarten tidligere har skrevet om. Les mer på 
www.haglebu.no

Populært:  
Mange legger ferien 
til Casas Heddy på 
Lanzarote.
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Røde Kors Feriesentre
Eidene
Eidene er et av Røde Kors sine feriesteder i Norge og 
ligger på Tjøme utenfor Tønsberg. Aktiviteter og opphold 
tilpasses alle funksjonsnedsettelser. Hit kan man komme i 
alle ferier gjennom hele året, og dette stedet er hovedsakelig 
ment for grupper. Les mer på www.eidene.no 

Merket
Sentralt plassert nesten midt på Golsfjellet i Tisleidalen 
finner du Røde Kors Sentrene AS – Merket. De 
tilrettelegger ferier og fritidsopphold på fjellet gjennom 
hele året, og er et tilbud for både enkeltpersoner og 
grupper. Les mer på www.merket.no 

Haraldvigen
Haraldvigen er et av Røde Kors sine feriesteder i Norge. 
De holder til på ei øy i den sørlandske skjærgården utenfor 
Kristiansand. Primærgruppa av gjester er mennesker som 
trenger tilrettelagte opphold. Les mer på www.haraldvigen.no 

Solvig Camping
Solvik camping er en camping- og badeplass for personer 
med nedsatt funksjonsevne på Malmøya i Oslo, med 
62 plasser hvorav 57 er campingvogner og 5 hytter. For 
å leie plass på Solvik Camping, må du være medlem 
av Solviks Venner, være registrert i folkeregisteret med 
bostedsadresse i Oslo, og ha en funksjonshemming som 
gjør det vanskelig å være på en ordinær campingplass. 

Solviks Venners campingplass er en nydelig plass, 
med en flott strand som er tilrettelagt med badebrygge 
for funksjonshemmede. De har også to baderullestoler 
til utlån. Her kan også nytes dagens middag eller kaffe 
og vaffel på Solviks kafe, imens man skuer utover sjøen. 
Området har splitter nytt, universelt utformet bygg for 
toaletter.

De som ikke ønsker å ha en egen campingvogn eller 
hytte, kan være dagbruker, da kan man være med på alle 
våre sammenkomster og nyte litt av fordelen av å være 
medlem. Medlemskapet i Solviks venner koster 300 kr/år. 
Les mer på www.solviksvenner.no

Feriemuligheter i utlandet
Villa Romantica
Villa Romantica er et leilighetskompleks som ligger 
mellom landsbyene Alfaz del Pi og Albir, like nord for 
Alicante. Samtlige av leilighetene og området er tilpasset 
rullestolbrukere. Det drives av et norsk ektepar, der hun 
er rullestolbruker. Les mer på oslo.nhf.no/arbeidet-vart/
vi-tilbyr-deg/villa-romantica

Sol og strand
Sol og strand er et feriested i Danmark som har hytter som 
er tilpasset rullestolbrukere. Les mer på www.sologstrand.
no/rullestol.aspx

Valle Marina
Valle Marina er et feriested i Arguineguin på Gran 
Canaria eid av Norges Astma- og allergiforbund. 
Leilighetene og bassengene er tilrettelagt. Hvis du er 
medlem av FFO i tillegg til NHF får du medlemsrabatt 
her. Les mer på www.naaf.no/naafs-institusjoner/ 
valle-marina

Hotel Caribe Ibiza
Dette er et helt vanlig familiehotell som ligger på Ibiza. De 
har handikaprom og tilrettelagt basseng. Les mer på  
www.hotelcaribeibiza.com/en 

Casas Heddy
Casas Heddy ligger i Puerto del Carmen på Lanzarote. 
Hotellanlegget er på 25 mål og består av hovedbygning 
med stor terrasse og 76 rom som er fordelt på området i 
små bungalower. Noen er spesielt tilpasset rullestolbrukere 
og de fleste befinner seg på bakkenivå. Casas Heddy 
har et 300 kvm stort oppvarmet utendørs basseng. 
Bassengområdet er også tilrettelagt. Det går ukentlige 
avganger fra Gardermoen i periode oktober-april. Man vil 
også kunne motta litt assistanse i denne perioden men de 
som har behov for hjelp til daglige gjøremål må ha med 
egen ledsager eller assistent. Man kan også få fysioterapi 
med rekvisisjon via HELFO. Resten av året er det et vanlig 
hotell, og i den perioden kan man reise via London. Les 
mer på vitalreiser.no/nyhet/casas-heddy-ferie-senter

Hotellkjeder med rabattavtale 
NHF har også framforhandlet rabattavtaler for 
medlemmer på følgende hoteller: utvalgte hoteller på 
Radisson Blu og Park Inn by Radisson, samtlige hoteller 
i Choicekjeden, utvalgte Scandichoteller og utvalgte 
hoteller i Thonkjeden. 

De fleste hoteller med en viss standard har 
handikaprom. Det er ofte lurt å være tidlig ute slik at man 
får sikret seg handikaprom fordi noen hoteller har veldig 
få av disse. 

Flyreiser
Det er mulig å ta TT til Gardermoen. Det gjelder både 
spesialbil og vanlig taxi.

Når du bestiller flybilletter er det også mulig å bestille 
assistanse slik at du blir båret om bord i flyet hvis du har 
behov for det. På denne linken finner du informasjon om 
hvordan du kan bestille den assistansen du har behov for 
på og rundt flyplassen: avinor.no/flyplass/oslo/planlegg-
reisen/assistanse/bestill_assistanse. 

Det går også an å ta det direkte når du er kommet til 
flyplassen, men det er ofte lurt å gjøre det på forhånd fordi 
man ofte er litt stresset og har litt tidspress når man skal ut 
å reise. 

Reiser med tog 
Hvis du vil reise med tog i Norge er det noen ting det er 
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kjekt å vite om. Hvis du trenger assistanse på stasjonen 
eller til og fra toget kan du ringe 477 70 098. Tjenesten må 
bestilles minst 24 timer før avreise. 

Krever din togreise spesielle behov, er det viktig at 
du bestiller billetten gjennom kundeservice eller hos en 
kundebehandler på stasjonen. Tjenester som rullestolplass 
og gratis plass for førerhund kan i dag ikke bestilles 
på nettet, men funksjonshemmede får likevel tilbud 
om de ulike rabattene. På grunn av at rullestolbrukere 
reiser gratis med Ruter, er det også gratis med togreiser 
i Oslo og Akershus med NSB på de togene som ikke er 
plassregulert. 

NSBs personale er behjelpelig med assistanse til 
personer med redusert mobilitet som trenger bistand til 
av- og påstigning og til nødvendig hjelp underveis på 
reisen. NSBs personale har ikke anledning til å bistå med 
assistanse til mating, medisinering eller toalettbesøk. For å 
sikre et godt møte med passasjeren, får NSBs konduktører 
i sin grunnopplæring kunnskap om bruk av utstyr som 
ramper og rullestolheiser, enkle ledsagerteknikker, og 
basiskunnskap om ulike funksjonsnedsettelser og hvilke 
utfordringer dette kan innebære for passasjeren når de 
reiser med tog.

Når hjelpemidlene trenger akuttreparasjon 
Vi er jo avhengig av hjelpemidlene våre, også når det er 
ferie. Hvis det skjer noe akutt med hjelpemidlene dine når 
du for eksempel er på ferie i en annen kommune, ser du 
telefonnumrene i oversikten til høyre.

Andre pakkereiser
De store turoperatørene som Ving, Apollo og Tui har også 
flere flere hotell som er tilgjengelig for rullestolbrukere, 
både når det gjelder rom og bassenger. 

•	 www.ving.no/hotell-for-bevegelseshemmede 
•	 www.apollo.no/min-reise/alt-om-reisen/for- 
  bestilling/handikappvennlige-hoteller 
•	 www.tui.no/reise-med-tui/helse-og-spesielle- 
  behov/funksjonshemmede/ 

Tips oss!
Denne oversikten er bare noen få eksempler på hvilke 
muligheter som finnes når det gjelder ferie. Vi blir veldig 
glad dersom dere kommer med tips til steder som har 
fungert for dere. Tips oss gjerne på Facebook eller e-post: 
Elisabeth.Wilhelmsen@nhf.no

Fylke ved behov for akutt reparasjon
•	 Akershus: 452 16 220
•	 Aust-Agder: 957 90 514
•	 Buskerud: 971 74 025
•	 Finnmark: 917 81 122
•	 Hedmark: 482 98 060
•	 Hordaland: 992 02 355
•	 Møre og Romsdal: 917 81 122
•	 Nordland: 917 81 122
•	 Nord-Trøndelag: 917 81 122
•	 Oppland: 950 94 225
•	 Oslo: 452 16 220
•	 Rogaland: 992 28 677
•	 Sogn og Fjordane: 991 58 008
•	 Sør-Trøndelag: 917 81 122
•	 Telemark: 993 99 323
•	 Troms: 917 81 122
•	 Vest-Agder: 957 90 514
•	 Vestfold: 993 89 470
•	 Østfold: 480 42 190

To hytter: NHF har en stor og en liten hytte på Vaset i 
Valdres.

Universelt utformet: Fasilitetene er godt tilrettelagt på 
Solvik.
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NHF NestenVoksen
Vi er 4 unge voksne som nå har hatt vårt første idèmøte i forhold til å starte opp 
et prosjekt under NHF, som er beregnet for unge voksne. Vi er veldig ivrige etter 

å komme i gang med prosjektet, som har fått navet NHF NestenVoksen.

Meningen med NHF NestenVoksen er at det skal være 
en arena for medlemmer mellom 25-45år+ De som 
føler seg litt for gamle til NHFU og litt for unge (noen 
ganger) til NHF. Vi vil ha viktige og spennende temaer 
og aktivitet som er veldig relevante for oss som er så 
å si ferdig med utdanning og studentlivet. Nå er vi i 
en fase hvor vi skal bygge og bo, jobbe, få ektefelle og 
barn og få familielivet til å funke med alt det fører med 
seg av gleder og store og små bekymringer. Vi er også 
i den fasen i livet hvor vi må ta noen store og viktige 
avgjørelser som kommer til å påvirke fremtiden og 
resten av livene våre. 

Noen av oss er godt etablert, noen av oss har barn, 
noen av oss er langt inn i arbeidslivet, noen av oss er 
på vei inni i voksenlivet. Vi ønsker å dele erfaringer og 
få mer påfyll av temaer som: nedsatt funksjonsevne og 
graviditet/barn, barnevernet, lytt til kroppen; hva har jeg 

kapasitet til, helse og kosthold, personlig økonomi, jobb 
eller uføretrygd, ektefellens oppgaver i hjemmet og ferie. 
Dette er noen av de temaene vi synes er veldig relevante 
for oss i NestenVoksen. Vi er også veldig sosiale og liker 
å ha det gøy og vil finne på ting som f.eks. cafeturer, 
utepils, teater, spa og storbyweekend. 

Vi ønsker flere innspill av viktige temaer og aktivitet 
fra dere som føler dere som NestenVoksen. Husk at hvis 
du har et tema eller en aktivitet du synes er viktig, så 
ikke nøl, det kan være interessant for andre også.

Vi håper at du som føler deg truffet og tenker 
at «dette er noe for meg» tar kontakt med oss. Vår 
kontaktperson er: Tamarin Varner: epost:  
tamarin.varner@gmail.com 

Vi har nå opprettet en egen Facebookside: NHF 
NestenVoksen så ta en titt på den.

Dere kommer i hvert fall til høre mere fra oss.

Tekst: Birgitte Holmsen

Tamarin Varner, Birgitte Holmsen, Guri Anne Egge og Marius Korsell er klare for å starte opp prosjektet NestenVoksen. 
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.........................................................................................................................................................

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

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

Løsning fra forrige utgave

Løsning sudoku  
fra forrige utgave:

Navn: 

Adresse: 

Postnr./Sted:

Løsningsord:

Vinneren av forrige utgaves kryssord er Reidun og Arild Sandberg. Løsningsord: Det viktigste er jo ikke  
å vinne! Gratulerer! Dere vil motta Flaxlodd i posten.
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- oversikt kontaktpersoner

Regionstyret, lokallag og landsforeninger

Regionstyret:   
Leder: 
Barbro Holmstad 
Mobil: 995 63 258 
batholms@online.no

Nestleder:  
Gunnar Olsen 
Mobil: 412 50 346 
gunnarolsen42@gmail.com 

Styremedlemmer: 
Inger Svenning 
Mobil: 992 59 439 
ingerks@msn.com

Terje Johan Ellila 
Mobil: 952 88 011 
Tj.ellila@duka.no

Jan-Erik Vonheim 
Mobil: 995 62 690 
Jan-vonh@online.no

Vararepresentanter: 
Liv Hammer 
Mobil: 906 29 940 
liveliham@yahoo.no

Michal Bye 
Mobil: 950 96 477 
mi-by@online.no

Landsforeninger
Arbeidsmiljøskaddes 
Landsforening (ALF) Troms 
Hans Justin Olsen 
Sletta, 9055 Meistervik 
Mobil: 415 09 343 
hans.justin.olsen@outlook.
com

Landsforeningen for 
Polioskadde, (LFPS) 
Nordland 
Edward Elvegaard 
Sorhammarn 24, 8150 Ørnes 
Mobil: 958 25 205 
striholmen@mac.com

Landsforeningen for  
Polioskadde, (LFPS) Nord 
Jan Erling Akselsen 
Postboks 497 
9485 Harstad 
janakselsen@hotmail.com 
Mobil: 909 47 913

Landsforeningen for 
Slagrammede, (LFS) 
Nordland  
Randi Nesje 
Storvollen 50 
8015 Bodø  
Mobil: 916 98 355  
rknesje@online.no

Landsforeningen for 
Slagrammede, (LFS) Troms  
Hans Erik Jensen 
Sommarfjøsveien 52 E2  
Mobil: 951 95 464 
h-ejens@online.no 

Landsforeningen for 
Slagrammede, (LFS)  
Øst-Finnmark 
Liv E. Hammer 
Langnesveien 107 
9845 Tana 
Mobil: 906 29 940 
liveliham@yahoo.no

Landsforeningen 
for kvinner med 
bekkenleddsmerter (LKB) 
Troms 
Janike Rype 
Gulengveien 12 
Mobil: 936 68 675 
jmrype@gmail.com

Landsforeningen 
for kvinner med 
bekkenleddsmerter (LKB) 
Finnmark 
Tonje Hapalahti  
Mobrinken 2  
9517 Alta 
Mobil: 959 63 599 
finnmark@lkb.no

Landsforeningen for 
amputerte (LFA)  
Nord-Norge  
Arvid Eilertsen 
Torsli 129, 9304 Vangsvik 
Mobil 906 45 405 
arvideilertsen@gmail.com

Landsforeningen for 
nakkeskadde (LFN) 
Nordland 
Nina Norheim 
Storvikhammarn 59  
8014 Bodø  
Mobil: 415 50 591  
nina.nordheim@gmail.com

Landsforeningen for 
nakkeskadde (LFN) Troms 
og Finnmark 
Odd Einar Bugge 
Planetveien 597 
9024 Tomasjord 
Mobil: 958 17 106 
oddeinarbugge@gmail.com

Landsforeningen for 
ryggmargskadde LARS 
Finnmark 
Kjell Magne Johansen 
Storfjellveien 126 
9600 Hammerfest 
Mobil: 470 13 663 
kjell-magne@fikas.no

Lokallag:
NHF Andøy 
Odd-Einar Gudbrandsen 
Nygata 18 
8480 Andenes 
Mobil: 911 72 512 
oddegud@online.no

NHF Ballangen 
Nancy Johansen 
Bjørkåsveien 90  
8540 Ballangen 
Mobil: 415 61 006 
nancyhj@live.no

NHF Bindal 
Randi Finvik Haugdal-Sætran 
Rørgata 7 
7980 Terråk 
Mobil: 957 35 662 
randisetran@hotmail.com

NHF Brønnøy 
Mariette Korsrud 
Svingen 2 
8907 Brønnøysund 
Mobil: 911 68 528 
mariette.korsrud@gmail.com

NHF Narvik 
Mari-Tove Ådal 
Bergveien 67 
8520 Ankernes 
Mobil: 952 26 196 
nhfn@online.no

NHF Rana 
Eva Aag Isaksen 
Kveldsolgata 100 
8618 Mo i Rana 
Mobil: 470 20 634

NHF Kvænangen 
Håkon Thomassen 
Kvænangsveien 4952 
9161 BURFJORD 
Mobil: 915 35 975 
hakon.thomassen@
kraftlaget.no

NHF Nordreisa 
Anny Jorunn Skjervø 
Sentrum 1 B, leil. 107 
9151 Storslett 
Mobil: 413 16 227

NHF Tromsø 
Åge Bjerkmo 
Kuttersvingen 36 
9017 Tromsø 
Mobil: 907 60 075 
Age.bjerkmo@gmail.com

NHF Hammerfest 
Monika Lill Grøtte  
Johan Altmannsvei 1  
9600 Hammerfest  
Mobil: 906 53 944 
monikalgrotte@gmail.com

NHF Nordkapp 
Bjørg Salthammer Pettersen 
Postboks 359 
9751 Honningsvåg 
Mobil: 911 89 088 
b.s.p@infranord.no

NHF Tana 
Terje Ellila 
Kvartsittveien 189 
9845 Tana 
Mobil: 952 88 011 
tj.ellila@duka.no

NHF Sortland 
Asbjørn Emil Simonsen 
Røsslyngveien 26  
8400 Sortland 
Mobil: 480 06 849 
asbjorn.simonsen@vkbb.no

NHFU Nord-Norge 
Dagny Sofie Dahl 
Mjølnhusdalen 24  
8614 Mo i Rana  
Mobil: 484 28 200 
fie@live.no
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ANNONSER
Returadresse
Norges Handikapforbund
Nord-Norge
Kirkegata 1, 4 egt. 
9008 Tromsø
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