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2019 er snart historie for oss alle og 
det har vært et år med mange aktivite-
ter. Noe som har samlet flere til spen-
nende og morsomme opplevelser.

Vi prøver så godt vi kan å lage aktivi-
teter som passer alle, både for dere 
unge og for oss litt eldre. Noe jeg 
tror vi lykkes med siden det alltid 
stiller opp mange på forskjellige are-
naer der vi ønsker å delta.

Team-RP har sine arrangementer fra 
begynnelsen av året og ut på høsten. 
Her går det unna både i konkurranse 
og til lek og mosjon. Men de prø-
ver alltid å legge opp til at alle skal 
kunne delta, ikke minst på det sosi-
ale, som det er mest av.

Vi har også i år hatt et fruktbart 
samarbeid med Tyrilistiftelsen. 
Det gir både oss og elevene ved 
Tyrilistiftelsen mange fine og flotte 
naturopplevelser. Men det som jeg 
synes er så flott er at vi sammen får 
til det vi vil, bare vi gir hverandre tillit 
og ansvar.

RP-mila var en suksess i år også. Vår 
stand ved Sognsvann var den mest 
besøkte og vi får veldig mye skryt fra 
arrangør for det flotte arbeidet vi gjør 

under friluftslivets dag. Skulle nok 
ønsket meg at flere av våre medlem-
mer kom og deltok på denne flotte 
dagen.

Foreningen, gjennom forskningsfon-
det vårt og Jon S. Larsen-stiftelsen 
fikk satt i gang et større prosjekt ved 
Haukeland universitetssykehus nå i 
høst. Det er et prosjekt med en øko-
nomisk ramme på 3 millioner kroner 
og går ut på å jakte på gener som gir 
RP som ennå ikke er funnet. En spen-
nende og interessant jobb. God jakt!

Årsmøte og høstkonferansen er de 2 
medlemsmøtene vi avholder gjennom 
året. I mars var vi samlet på Scandic 
Lillestrøm, til årsmøte. Et fint møte 
med fine diskusjoner og gode ved-
tak for foreningen. Det som har vært 
utfordrende dette året er at vi ikke 
fikk en dedikert kasserer i styret. Vi 
er 4 personer som deler på jobben. 
Hver tar sin måned og så går det på 
rundgang. Dette er ikke noen god 
løsning, så jeg håper at det sitter et 
medlem der ute som kunne tenke seg 
å være kasserer fra neste årsmøte. 
Årsmøtet 2020 blir i Bergen fra 13.-
15. mars, på Scandic Hotel Flesland 
Airport.
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En liten hilsen fra leder!

 
 
Av 
Atle Lunde
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Høstkonferansen er alltid godt 
besøkt og i år var vi over 80 perso-
ner med stort og smått på Hurdal 
syn- og mestringssenter. For en flott 
helg, med foredrag fra forskning, 
Team-RP, aktivitetsløype, quiz og 
mye mer. Barna og ungdommen fikk 
kjørt seg med aktiviteter fra morgen 
til kveld. Takk til alle dere som gjør 
at denne høstsamlingen alltid er så 
flott.

I september var det nordisk 
RP-samling på Færøyene. Dette er 
samlinger som går på rundgang 
mellom de nordiske land. Martin og 
jeg representerte Norge. Det var lagt 
opp til Nordisk møte på synshuset i 
Torshavn og en utflukt for å vise de 
flotte severdighetene som øyene har 
å tilby.

Det er alltid interessant å møte våre 
venner i Norden for formelle og ufor-
melle samtaler.

Utenom å informere hverandre om 
hva som skjer innen de forskjellige 
RP-foreningene, ble det mye disku-
sjon og informasjon om avholdelsen 
av RI-International sin generalfor-
samling på Island neste år. Det som 
er det store trekkplasteret på slike 
konferanser er at de fremste forskere 
fra hele verden kommer og legger 
frem det siste fra deres forskning. 
Dette er veldig interessant siden vi 
kommer så nært de som virkelig er 
store innenfor vårt forskningsfelt.

Her kan også dere som medlemmer 
reise å oppleve denne unike mulig-
heten til å treffe forskere og andre 
som er interessert i forskning på RP. 
Island er også et fantastisk land å få 
sett. Her alt fra varmekilder, fossefall, 
vulkaner og en underlig natur.

Da senker snart den lune juletid seg 
over hele landet og jeg vil få ønske 
dere alle en riktig god jul og et 
spennende godt nytt år!
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Informasjonsmateriell

Følgende informasjonsmateriell kan 
bestilles gratis hos RP-foreningen eller 
lastes ned gratis fra www.rpfn.no:

Innsikt gir utsikter (informasjons-
håndbok – hefte)

Mobilitet når synet svikter (DVD)

Følelser når synet svikter (DVD)

Retinitis pigmentosa, RP (brosjyre)

Stargardts sykdom (brosjyre)

Ushers syndrom (brosjyre)

Lebers Congenitale Amaurose, 
LCA (brosjyre)

LMBB-syndrom (brosjyre)

Sjeldne, genetisk betingede nett-
hinnesykdommer (brosjyre)

Team RP (brosjyre)

Simuleringsbriller (simulerer 
RP-syn)

Informasjonskort for utdeling 
(visittkortstørrelse)

RP-nytt – forslag til artikler

Fra tid til annen har det kommet for-
slag på temaer for framtidige artikler 
fra noen av RP-nytts lesere. Dette 
setter vi svært stor pris på. Hvis du 
har skrevet et stykke tekst som flere 
burde lese, send det til oss så kom-
mer det kanskje på trykk! Vi ønsker 
oss flere tekster eller forslag til 
temaer dere ønsker vi skal skrive om. 
Send teksten eller meld forslagene 
inn på e-post til rpnytt@rpfn.no, på 
telefon  994 69 543, eller ved å benytte 
vårt kontaktskjema på www.rpfn.no  

E-postadresser

Slik når du oss på e-post:

For henvendelser til kasserer:
kasserer@rpfn.no

For henvendelser vedrørende RP-nytt:
rpnytt@rpfn.no

For henvendelser til Team RP:
teamrp@rpfn.no

For alle andre henvendelser:
post@rpfn.no
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Les RP-nytt med ørene

Husk at du kan låne RP-nytt i lydut-
gave fra NLB (Norsk lyd- og blinde-
skriftbibliotek). RP-nytt leses av en 
profesjonell innleser og er en del av 
NLBs ordinære tidsskrifttilbud.

For å abonnere på RP-nytt i lydutgave 
må du være låner hos NLB. NLB er 
biblioteket for deg som har svekket 
syn, dysleksi eller andre utfordringer 
som gjør det vanskelig å lese. Det er 
gratis å melde seg inn og låne hos 
NLB. 

Mange tusen lydbøker

Som låner hos NLB får du tilgang til 
tusenvis av lydbøker. RP-nytt låner 
du på samme måte som du låner 
andre lydbøker. Finn bladet i listen 
over tidsskrifter og abonner eller lån 
enkeltutgaver. Lytt med smarttelefon, 
nettbrett, PC eller DAISY-spiller.

NLB har et stort utvalg lydbøker for 
barn, ungdom, studenter og voksne. 

Sjangerbredden er stor. Krim, biogra-
fier, faktabøker og serieromaner er 
noe av det som finnes i lydbokbasen. 
Flesteparten av lydbøkene produse-
res i egne studioer. I tillegg kjøper 
NLB inn lydbøker fra kommersielle 
produsenter.

Aviser og tidsskrifter 

Lånerne kan også abonnere på 
et utvalg aviser og tidsskrifter i 
lydutgave. Aftenposten, Illustrert 
Vitenskap, Hjemmet, Appetitt og Vi 
over 60 er eksempler på hva du kan 
låne. Nå er også RP-nytt en del av  
tilbudet.

Bli låner

NLBs tilbud er offentlig og for deg 
som trenger tilrettelagt litteratur. 
Innmeldingsskjema finner du på 
www.nlb.no
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INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Scandic Flesland 13.–15. mars 2020
Saker som ønskes behandlet på års-
møtet må være styret i hende senest 
15.1.2020. Send epost til post@rpfn.no 
eller brev til «RP-foreningen i Norge, 
Postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo»

Forslag på medlemmer til verv må 
være valgkomiteens leder i hende 
innen 15.1.2020. Forslag meldes 
til valgkomiteens leder, Rainer 
Henriksen på telefon 984 52 267

11.15  Årsmøtet

13.00  Lunsj

14.00  Årsmøtet

15.00  Felles tur til Haukeland for å 
besøke forskere og/eller en 
annen severdighet i Bergen?

19.00  Middag

21.00  Sosialt samvær med Quiz

Søndag 15. mars

08.00  Frokost

09.30  (Noe vi trenger litt tid på??)

10.00  Nytt fra Forskningen

11.30  Utsjekk

12.00  Team RP

12.45  Evaluering

13.00  Lunsj

14.00  Hjemreise

PROGRAM

(Foreløpig utkast, endringer kan 
forekomme)

Fredag 13. mars

17.00  Ankomst, innsjekking

18.00  Velkommen i møtesalen med 
praktisk informasjon. Det er 
likepersoner til stede som 
både nye og gamle medlem-
mer kan snakke med

18.15  Årsmøtet 2020

19.00  Middag

Lørdag 14. mars

08.00  Frokost

09.00  Årsmøtet 2020

11.00  Pause
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Nytt fra forsk nin gen – høst 2019

Av Martin Smed stad

Me to de vur de ring av gen te ra pi en 
LUXTURNA: Eng land sier ja til å 
be ta le for Luxturna, Sve ri ge sier 
nei. Hva vil Norge gjø re?

Me to de vur de rin gen av Luxturna er 
på over tid og nær mer seg slut ten i 
Norge. Vi ven ter spent på be slut nin-
gen om hvor vidt det nors ke hel se ve-
se net skal ta i bruk Luxturna og bære 
kost na de ne for å be hand le pa si en ter 
i Norge. For or dens skyld; mar keds-
til la tel se er al le re de inn vil get som en 
ren for ma li tet et ter at det eu ro pe is ke 
god kjen nings myn dig he ten EMA har 
vur dert at be hand lin gen har be vist 
sik ker het og ef fekt gjen nom kli nis ke 
stu di er. Det er der med mu lig for pri-
va te kli nik ker i Norge å til by Luxturna 
som be hand ling til sine pa si en ter 
hvis de får på plass nød ven dig kom-

pe tan se og ut styr, men pa si en ten vil 
måt te be ta le for det te pri vat. 

Det som nå er til vur de ring, er hvor-
vidt den høye pri sen for be hand lin-
gen kan for sva res som for nuf tig bruk 
av fel les ska pets mid ler. Lis te pri sen 
for Luxturna er ca 4 mil li o ner nors ke 
kro ner (425.000 ame ri kans ke dol lar) 
per øye, men det for ven tes ra bat ter 
når hel se ve se net gjør av ta ler med 
le ge mid del fir ma ene. Uan sett er det te 
en høy pris, og det er fle re fak to rer 
som spil ler inn på av gjø rel sen. 

For det før s te gjø res det en vur de ring 
av hvor al vor lig syk dom men er. En syk-
dom man kan dø av blir na tur lig nok 
vur dert som mer al vor lig enn en syk-
dom man le ver med, og kan der med 
for sva re en høy ere pris for be hand lin-
gen. Å mis te sy net er al vor lig, men man 
dør tross alt ikke av syns tap selv om 
det på vir ker livs kva li te ten. 

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET

Sak 7  Styrets årsmelding av 
2019.

Sak 8  Årsregnskap 2019/
Revisors beretninger

Sak 9 Innkomne forslag

Sak 10 Budsjett 2020

Sak 11 Valg

Sak 1 Navneopprop

Sak 2 Godkjenning av innkalling

Sak 3 Godkjenning av saksliste

Sak 4 Valg av møteleder

Sak 5 Valg av møtesekretær

Sak 6  Valg av medunderskriver 
av protokollen
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Det nes te punk tet som vur de res er 
i hvil ken grad be hand lin gen har en 
po si tiv på virk ning på livs kva li tet gjen-
nom å bremse, stan se el ler re ver se re 
syk doms ut vik ling over tid sam men-
lig net med den beste be hand lin gen 
som even tu elt fin nes fra før. No var tis 
har pre sen tert en hel se øko no misk 
mo dell som skal gjen spei le hvor dan 
syk dom men ut vik ler seg med og uten 
be hand ling. Pa si en ten be ve ger seg 

gjen nom seks hel se sta di er i mo del-
len, fem sta di er som re pre sen te rer 
uli ke sta di er av syns tap og den sjet te 
er død.  Hvert sta di um re pre sen te rer 
en viss grad av livs kva li tet, alt så at 
når pa si en ten be ve ger seg til et nytt 
sta di um i mo del len til sva rer det tap 
av livs kva li tet. 

I den ne vur de rin gen er det også vik-
tig hvor len ge ef fek ten av be hand lin-
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gen va rer. Hvor ofte man even tu elt 
må gjen ta be hand lin gen vil na tur lig-
vis ha stor inn virk ning på kost/nyt te-
vur de rin gen. Gjen tat te be hand lin ger 
vil også føre til stør re in di rek te kost-
na der på grunn av fle re sy ke hus be-
søk og an nen opp føl ging som kre ver 
res sur ser fra hel se ve se net. 

Dis se vur de rin ge ne opp sum me-
res med et mål tall som kal les QALY. 
QALY be tyr «qual i ty-adjusted life 
years» el ler på norsk «livs kva li tets-
jus ter te le ve år». Det te tal let kan for-
kla res som «hvor mye bedre livs-
kva li tet i hvor man ge år gir den nye 
be hand lin gen sam men lig net med 
and re til gjen ge li ge be hand lin ger». 

Når man de ler pri sen på be hand lin-
gen og in di rek te kost na der på an tall 
QALY fin ner man pri sen per livs kva li-
tets jus ter te le ve år. Det dan ner grunn-
laget for av gjø rel sen om hvor vidt den 
nye be hand lin gen er kost nads ef fek tiv 
og for sva rer bruk av fel les ska pets 
mid ler. Det er hem me lig nøy ak tig 
hvor mye myn dig he te ne er vil li ge til å 
be ta le per QALY for en ny be hand ling.

Fle re and re land har nå gjen nom-
ført me to de vur de rin ger av Luxturna, 
blant an net Sve ri ge og Eng land. Sve-
ri ge full før te sin me to de vur de ring i 
juni, mens Eng land pre sen ter te sin 
rap port i sep tem ber. De har vur dert 
da ta grunn laget fra No var tis og kom-
met til svært uli ke kon klu sjo ner når 
det gjel der kva li te ten på da ta ene 
som er pre sen tert fra No var tis an gå-
en de va rig het av be hand lin gen og 
der med an tall livs kva li tets jus ter te 
le ve år be hand lin gen med fø rer. Der-
for har de også kom met frem til uli ke 

kon klu sjo ner og an be fa lin ger til sine 
lands re spek ti ve hel se ve sen om å ta 
i bruk Luxturna i be hand ling. 

I Sve ri ge vur der te myn dig he te ne at 
det ikke var til strek ke lig be vis gjen-
nom forsk nings stu di er til å for sva re at 
No var tis har lagt til grunn en ef fekt ho-
ri sont på 40 år. Svenske myn dig he ter 
vur der te va rig he ten til mel lom 10 og 
15 år og har kom met frem til et QALY-
tall mel lom 2,6 og 4,3. Det til sva rer en 
kost nad per QALY på mel lom 1,8 mil-
li o ner og 3 mil li o ner svenske kro ner. 
(NB! Her har man gjort ut reg nin ger 
ba sert på lis te pri sen for Luxturna, alt-
så 850.000 dol lar for beg ge øyne. Den 
re el le pri sen myn dig he te ne be ta ler 
et ter pris for hand lin ger er kon fi den si ell, 
men vil være noe la ve re enn lis te pri-
sen.) Det te vur der te myn dig he te ne i 
Sve ri ge som for dyrt, og ved tok der for 
å ikke an be fa le Luxturna for bruk i hel-
se ve se net i Sve ri ge. 

I Eng land be mer ket myn dig he te ne 
også at kli nis ke data fra forsk ning 
ikke fin nes for mer enn 7,5 år på det 
leng ste, men la stør re vekt på eks-
pert ut ta lel ser som men te det er bio-
lo gisk grunn lag for å anta at ef fek-
ten vil vare leng re selv om det ikke 
fin nes opp føl gings data leng re enn 
7,5 år. Myn dig he te ne i Eng land la 
der for til grunn en ef fekt ho ri sont på 
40 år for Luxturna og kom frem til et 
QALY-tall på mel lom 12,1 og 17,7. Det 
til sva rer en pris per QALY mel lom 
60.000 og 86.000 eng els ke pund. 

Slik jeg tol ker det som står i rap por ten 
har myn dig he te ne i Eng land – i til legg 
til en leng re ef fekt ho ri sont - også til-
sy ne la ten de lagt til grunn et stør re tap 
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av livs kva li tet for bun det med syns tap 
enn Sve ri ge har gjort. Dess uten har 
Eng land i kost nads be reg nin gen lagt 
til grunn at et syns tap ofte fø rer til 
de pre sjon og økt om sorgs be hov, noe 
som med fø rer kost na der for sam fun-
net selv om det på vir ker and re bud-
sjet ter enn rene sy ke hus ut gif ter. Beg-
ge dis se fak to re ne på vir ker kost nads-
bil det som igjen på vir ker QALY-tal let. 
Det te er med vir ken de år sa ker til at 
man har kom met til så vidt for skjel li ge 
kon klu sjo ner og an be fa lin ger i Sve-
ri ge og Eng land. 

Rap por ten er like rundt hjør net og 
vil iføl ge Sta tens Le ge mid del verk 
ga ran tert fore lig ge før jul. Hvor al vor-
lig på virk ning på livs kva li te ten blir et 
syns tap vur dert til å være? Hvor mye 
bedre livs kva li tet me ner myn dig he-
te ne man får der som et syns tap kan 
for hind res el ler for sin kes? Hvor lang 
ef fekt ho ri sont vil nors ke myn dig he ter 
ak sep te re ba sert på det litt be gren-
se de da ta grunn laget fra forsk nings stu-
di e ne? Vil de ta noe hen syn til and re 
sam funns kost na der som f.eks ved 
de pre sjon og økt be hov for bi stand fra 
på rø ren de/nær per so ner? Det skal bli 
in ter es sant å se hva nors ke myn dig-
he ter kom mer frem til i sine kost/nyt te-
vur de rin ger av Luxturna. 

Sta tis tikk over ar ve lig nett hin ne-
svikt i Norge
I au gust ble det pub li sert en ar tik kel i 
fag tids skrif tet Acta Ophthalmologica 
som in ne hol der sta tis tikk over ar ve-
lig nett hin ne svikt i Norge. Ar tik ke len 
er skre vet av Jo seph ine Prener Hol-
tan. Hun job ber på Øye av de lin gen 
på OUS Ul le vål og har an sva ret for 
Kva li tets re gis te ret over ar ve li ge nett-

hin ne syk dom mer. Det er ikke et full-
sten dig bil de over hele lan det si den 
re gis te ret ikke er et na sjo nalt syns re-
gis ter, der for er det i all ve sent lig het 
pa si en ter fra sør øst-Norge som ar tik-
ke len be skri ver. Men uan sett er det 
den stør ste sam lin gen kli nis ke og 
ge ne tis ke data som er sy ste ma ti sert 
om nors ke nett hin ne-pa si en ter, og 
der for gan ske in ter es sant li ke vel. 

Da ta ma te ria let in ne hol der in for ma-
sjon om 866 pa si en ter med 41 uli ke 
kli nis ke dia gno ser. Retinitis pigmen-
tosa er den van lig ste dia gno sen (54%), 
der et ter Stargardts syk dom/ju ve nil 
macula de ge ne ra sjon (6,5%) og Lebers 
Congenitale Amau ro se (5,2%). Syk-
doms frem kal lende gen feil er iden ti-
fi sert hos 32% av pa si en te ne, to tal 
207 uli ke mu ta sjo ner i 56 ge ner. De 
van lig ste syk doms frem kal lende mu ta-
sjo ne ne ble fun net i ge ne ne ABCA4, 
USH2A og BEST1. Fore koms ten av 
ar ve lig nett hin ne svikt i be folk nin gen (i 
sør øst-Norge) es ti me res til 1:3856, alt-
så 2,6 per 10000 inn byg ge re. 

Det er stor va ria sjon i hvor tid lig i 
li vet symp to me ne be gyn te å kom me 
til ut trykk hos pa si en te ne med de uli-
ke dia gno se ne, helt fra før s te le ve år 
til 83 års al der. Gjen nom snitts al der 
for å ut vik le symp to mer var 20,2 år. 
To talt sett had de 50% av pa si en te ne 
be gynt å ut tryk ke symp to mer før 16 
års al der. 

Pa si en ter med akromatopsi, Bar det-
Biedl syn drom, med født sta sjo nær 
natt blind het, Lebers med fød te blind-
het (LCA) el ler oku lær al bi nis me rap-
por ter te alle pa si en te ne symp to mer 
fra før s te le ve år til 18 års al der. 
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Pa si en ter med retinitis pigmentosa 
ut vik let i gjen nom snitt symp to mer et ter 
24,4 år (me di an 20 år), men in di vi du elt 
va ri er te det enormt - fra 0 til 83 år. 

Ar ve møns te ret var au to so mal re ces-
siv hos 26,1% av pa si en te ne, au to-
so mal do mi nant 12,2%, X-linked/
kjønns bun det 4,5%, mi to kond ri ell 
0,2%. Hos de res te ren de 56,9% av 
pa si en te ne er det ikke kjent ar ve-
gang. En del av pa si en te ne i re gis te-
ret er DNA-tes tet for man ge år si den 
med gam le me to der som var mind re 
pre si se. Kunn ska pen om hvil ke gen-
feil som fø rer til ar ve lig nett hin ne-
svikt er også blitt ve sent lig stør re de 
siste åre ne, der for er treff pro sen ten 
på pa si en ter som er tes tet med gam-
le me to der for DNA-ana ly se lav sam-
men lig net med de ny es te me to de ne. 
Blant de pa si en te ne som ikke har fått 
på vist ge ne tisk dia gno se, fin nes det 
bio lo gisk ma te ria le til gjen ge lig for 
frem ti dig tes ting 360 av dem (55%) 
i bio ban ken på Ul le vål. For 137 av 
dis se pa si en te ne er også bio lo gisk 
ma te ria le fra minst en av for eld re ne 
til gjen ge lig. 

Ikke udelt po si ti ve re sul ta ter fra 
ReNeurons stam cel le-forsk ning
ReNeuron har pre sen tert de tal jer te 
data fra sin fase 1/2a kli nis ke stu die 
på stam cel ler som po ten si ell be hand-
ling for retinitis pigmentosa. Cel le ne 
som be nyt tes i stu di en er så kal te 
«hu man ret i nal progenitor cells» - 
cel ler som er i et slags for sta di um 
til å bli nett hin ne cel ler. Dis se do nor-
cel le ne er hen tet fra nett hin ner hos 
fost re som er til gjen ge lig for forsk-
ning. 10 pa si en ter del tok i for søkets 
fase 2a. Hver pa si ent fikk in ji sert 1 

mil li on cel ler i ett øye, og det and re 
øyet fun ger te som kon troll for å måle 
for skjel len i ut vik ling på det be hand-
le de og det ube hand le de øyet. 

Hos de før s te tre pa si en te ne ble det 
på vist en klar po si tiv ut vik ling i det 
be hand le de øyet, målt til 20 bok sta-
vers for bed ring fra ba se li ne. De nes-
te fem pa si en te ne som ble be hand let 
had de også en po si tiv ut vik ling et ter 
90 da ger, men ve sent lig mind re og 
trakk der med gjen nom snit tet ned til 
5,4 bok sta vers for bed ring. 

For to pa si en ter som ble be hand-
let sist opp sto det kom pli ka sjo ner 
som med før te for ver ring av syns tap 
hos dis se to pa si en te ne. Kom pli ka-
sjo ne ne er be skre vet som «for bun-
det med den kir ur gis ke pro se dy ren» 
og «pa si ent-se lek sjon». Det te ty der 
sterkt på at det er be hov for en gjen-
nom gang og for bed ring av pro to kol-
len for frem ti di ge for søk med stam-
cel ler, både når det gjel der hvil ke 
pa si en ter som kan del ta i stu di en og 
hvor dan in jek sjo nen av stam cel ler 
ut fø res. 

90 da ger et ter in jek sjo nen av stam-
cel ler ble det hos en av dis se to 
pa si en te ne målt en re duk sjon i syns-
skarp het til sva ren de 40 bok sta ver(!) 
på det be hand le de øyet. Den and re 
av dis se to pa si en te ne fikk på vist et 
syns tap til sva ren de 10 bok sta ver 90 
da ger et ter be hand ling. 

Ak sje kur sen til sel ska pet ReNeuron 
falt med en tred je del et ter at de ned-
slå en de re sul ta te ne ble lagt frem. 
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Tekst: Atle Lunde
Bil der: Gre the Lunde

I hel gen 6. til 8. sep tem ber ble den 
år li ge RP-kon fe ran sen holdt i Tors-
havn, Fær øy ene.  Før s te da gen gikk 
ble brukt til å in stal le re oss på ho tel-
let som lig ger i åsen over Tors havn, 
Hotel Færøyur. Vi fikk tid til en li ten 
tur i hav na der det lå man ge små og 
sto re fis ke bå ter.  Hav na er idyl lisk 
med bu tik ker, re stau ran ter og ba rer. 
Over ras kel sen var stor da vi plut se-

Nordisk RP-konferanse på Færøyene

lig stod an sikt og an sikt med Re ti na. 
Dere lu rer sik kert på hva el ler hvem 
det er? Men sva ret er at det var nav-
net på en li ten fis ke båt. 

Ut over da gen og kvel den kom de 
for skjel li ge lands re pre sen tan ter til 
ho tel let og vi fikk snak ket sam men 
om løst og fast. Vi er jo blitt godt 
kjent et ter som vi mø tes av og til.

Atle Lunde og Martin Smestad smiler i solskinnet ved båthavna i Torshavn
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Sel ve mø tet fant sted på «Syns hu-
set» i Tors havn lør dag 7. sep tem ber. 
Det te er et ak ti vi tets hus for syns-
hem me de i regi av Det Fær øys ke 
Blin de for bun det.

Det var re pre sen tan ter fra alle de 
nor dis ke RP-for en in ge ne på mø tet. 
Pro gram met star tet med en grun dig 
gjen nom gang av nes te år RI-kon-
fe ran se på Island. RI-kon fe ran sen 

Hav, stein og gress-enger dominerer landskapet på Færøyene



RP-NYTT 3/2019   15REFERAT NORDISK MØTE

vil in ne hol de ge ne ral for sam ling, 
fore drag fra et stort in ter na sjo nalt 
forsk nings mil jø og inn slag fra den 
nor dis ke øyenlegeforeningen. Det 
star ter ons dag 3.6.2020 og av slut ter 

man dag 8.6.2020. Men det er tors dag, 
fredag og lør dag som er satt av til å 
leg ge frem forsk nings re sul ta ter fra 
hele ver den.

Dis se da ge ne kan være av in ter es se 
for man ge, så her har alle mu lig het 
til å være med. Følg med på www.
riwc2020.is. Og meld dere på der. 
På mel din gen star tet i ok to ber 2019.

Vi har fast på pro gram met at alle lan-
de ne for tel ler litt om hva som skjer 
i de for skjel li ge nor dis ke RP-for en-
in ge ne. De fles te er knyt tet opp til 
Blin de for bun de ne, så mye av det 
som skjer er i for bin del sen med de 
ak ti vi te ter for bun de ne har. Men de 
har gjer ne egne RP-da ger. Fel les for 
dem alle er at øko no mi en er dår lig. 
Noen får litt fra sine Blindeforbund 
og noen greier å søke litt mid ler. Vi 
er nok vel dig hel di ge som har en stat 
som bak ker opp or ga ni sa sjo ner og 
dia gno se for en in ger med øko no mis ke 
mid ler.

Thomas Ro sen berg, fra Dan mark, 
holdt et godt og spen nen de fore dra 
om funn av RP på Fær øy ene. I slike 
små sam funn vil fors ker ne få et vel-
dig godt inn blikk i de fa mi li er som 
har per so ner med RP.

På kvel den ble det fest mid dag på 
Syns hu set med ta ler og mu sikk fra 
den lo ka le hel ten Martin Jo hann sen. 
Fær øysk mat ble ser vert, fisk og lam. 
Er det noe de har nok av så er det 
sau er og fisk. Her oppe kan de ikke 
dyr ke grønn sa ker, kun po te ter. Så de 
la ger mye godt av de rå va re ne de har 
for hånd.

Hav, stein og gress-enger dominerer landskapet på Færøyene
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Søn dag ble da gen for ut flukt. Fær øy-
in ge ne er stol te av sine øyer og vi ser 
dem gjer ne frem i sin stor slåt te prakt. 
Fær øy ene be står av 18 øyer, der 17 
har bo set ting. Det går bru er og un der-
sjø is ke tun ne ler mel lom dem. Det bor 
rundt 51.000 men nes ker på Fær øy-
ene. Ca. 30.000 bor i Tors havn. Væ ret 
er vel noen lun de likt det vi har på 
Vestlandet. Over 200 da ger med regn 
og det blå ser nes ten all tid. Det vok ser 
ikke trær på øye ne, så det er ikke mye 
å gjem me seg bak.

Vi ras tet i Gåsadalur. Her ble det ser vert 
en kald lunsj tal ler ken med sau og lam 
i fo kus. Det som var litt spe si elt var at 
der vi spis te var re stau rant om som me-
ren og slak te ri om vin te ren. Så vi satt 
re gel rett i slak te ri et og spis te, mens 
sau ene og lam me ne bei tet uten for.

Delegater fra Island, Sverige, Finland, 
Danmark, Norge og Færøyene samlet rundt 
møtebordet for å utveksle erfaringer og 
fremme nordisk samarbeid
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Fær øy ene er spe si ell med sin stor-
slåt te na tur som kom mer så nær når 
na tur kref te ne spil ler på sine stren ger. 
Søn da gen blås te det li ten ku ling, men 

en kel te ste der var det van ske lig å stå 
i ro på grunn av den ster ke vin den.

Det te var et flott møte både inne og ute.

Det er ikke så lett å se på detaljene på bildet, men båten som vi står foran midt i havna heter 
Retina Torshavn!
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Det unike samarbeidet som RP for-
eningen har med Tyrilistiftelsen har 
siden sist RP-NYTT avholdt to flotte 
samlinger.

I midten av juni var alle deltagerne 
samlet på Mesnali ved Lillehammer, 
og det ble herlige dager i strålende 
solskinn.

Fredagen dro vi til Mesna opplevel-
ser der både hesteridning, linedance, 
kanopadling og drama ventet - ed 
andre ord noe for enhver smak. På 
kveldstid ventet to sterke foredrag 
fra både nåværende og tidligere 
Tyrilielever, og spesielt sterkt var 
Gabriella Mathisens beretning om et 
usedvanlig tøft liv, som hun på beun-
dringsverdig måte har klart å bryte 
med og oppnå fantastiske resultater i 
etterkant.

Mange var nok spente på lørdagen 
da alle drøyt 50 deltagerne skulle 
prøve seg i selve Birkebeinerløpet. 
Mye nerver og skeptiske tanker om 
at dette blir tøft ble ganske raskt 
erstattet med mestringsiver og lys-
ten til å ta seg raskest mulig frem 
i løypen. En vanvittig herlig inn-
satsvilje fra alle deltagerne, og spe-
sielt rørende var det å observere 
Tyrilielevenes selvtillit vokse seg 
skyhøy etter å ha klart å ledsage 
gjennom det krevende løpet. Ulike 
lokalaviser intervjuet og alle 50 del-
tagerne ble kalt opp på premiepo-
diet for å motta velfortjent hyllest 
fra Birkebeinerarrangøren som både 

MER SUKSESS FOR VINN – VINN

fortalte om samarbeidsprosjektet og 
spilte «We are the champions» så 
nakkehårene reiste seg hos noen og 
enhver – et stort og stolt øyeblikk for 
mange.

Stoltheten og de gode historiene bar 
seg utover kvelden der det ble både 
bading, grilling og gode samtaler ut i 
de små timer.

En artig samarbeidsløype avrundet 
en fantastisk flott langhelg, og delta-
gerne var klare for å møte siste Vinn 
– Vinn samling i Stavanger.

To måneder senere var deltagerne på 
plass i Stavanger for en spennende 
avslutning på årets samarbeid. Denne 
helgen var også en del av RP foren-
ingens årlige fjelltur, og drøyt 80 per-
soner i totalfølget hadde som mål å 
bestige Preikestolen på lørdagen.

Tross mye nedbør underveis opp til 
selve Preikestolen var det et upåkla-
gelig humør og pågangsmot. Dette 
var ingen enkel løype å være ledsa-
ger i, men etter et par timers vand-
ring mot toppen kunne vi se utover 
Lysefjorden og vite at vi hadde gjort 
en betraktelig større innsats enn Tom 
Cruise som måtte ha helikopter for å 
nå det omtalte platået.

Dagen etter at vi hadde kjempet oss 
til toppen av Preikestolen var det 
lagt opp til forhåndsvisning i Folkets 
hus av dokumentarfilmen som tar 
utgangspunkt i Vinn – Vinn.
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Etter filmen vanket det velfortjent 
applaus til Firbeint film AS og 
Halvor Mykleby som har fulgt  
prosjektet i 3 ½ år.

Et panel bestående av både hoved-
personer fra filmen og politikere 
debatterte samarbeidsprosjektets 
verdier og overføringsverdier, og 
det var utrolig fint å se hvor rørte 
politikerne ble over å se filmen og 
skjønne den enorme virkningen et 
slikt samarbeid har på enkeltindi-
vider. Lovnadene om å sørge for 
bistand til videreføring av samarbei-
det satt løst – to uker før valget. Men 
vi tar dem på ordet og følger opp 
med søknader.

Det er sikkert flere som lurer på når 
dokumentarfilmen vises på TV. Dette 
er foreløpig uvisst, men dette vil bli 
annonsert i god tid på foreningens 
nettside.

Årets Vinn – Vinn føyer seg inn i 
rekken av tidligere års suksesser, 
og vi gleder oss til å invitere til nye 
spennende samlinger også neste år. 
De bør du ikke gå glipp av, enten du 
da deltar for første gang eller du er 
en ivrig gjenganger. Vel møtt uan-
sett!

MELD DIN INTERESSE TIL VINN 
– VINN 2020

Rammen for Vinn – Vinn 2020 er 
lagt, og vi har gleden av å invitere til 
tre spennende samlingshelger i det 
kommende året.

Samlingene vil finne sted som følger:

Fredag 7. februar til mandag 10. februar 
på Mesnali ved Lillehammer. Her blir 
det fokus på ski- og vinteraktiviteter, 
herunder en flott måneskinnstur på ski 
på lørdag ettermiddag.

Torsdag 21. mai (Kr. Himmelfartsdag 
– søndag 24. mai på Klokkerholmen 
like utenfor Brevik.

Her er vi på vår egen øy som til dag-
lig er en leirskole. Aktiviteter vil være 
seiling, matlaging, rappellering, pad-
ling, bading m.m.

14. – 16. august i Stavern. Her bor 
vi på politiskolens sommerhotell, og 
hovedaktiviteten blir å gå kyststien 
mellom Nevlunghavn og Stavern. I 
tillegg blir det selvsagt bading når vi 
er i denne sommerperlen.

Denne samlingen er også en del av 
RP foreningens årlige fjelltur. Med 
andre ord erstattes fjelltur i år med 
kyststivandring i idylliske omgivelser.

Påmelding til Vinn – Vinn skjer ved 
å sende e-post til hakongis@gmail.
com. Dersom du bare kan delta på 
enkelte samlinger så oppgi det ved 
påmelding.

Pris er 1.500 kr dersom du deltar på 
alle tre samlingene.

Mer informasjon vil bli sendt til dem 
som melder seg på, og det vil også 
bli lagt ut på nettsiden før jul.

Hjertelig velkommen alle som vil 
oppleve herlige Vinn – Vinn!
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Søndag 1september 2019 arrangerte 
vi RP-mila for femte gang!!

RP- mila er en søndagstur for alle, 
der hele familien kan delta. De som 
ønsker, kan gå tur retur Ullevålseter 
eller man kan bare være på området 
hvor det er flere ulike aktiviteter å 
delta på.

Dette er Friluftslivets dag og derfor er 
det mange ulike stands på området 
hvorav RP foreningen er av dem. Vårt 
mål er å samle inn penger til fors-
kningsfondet og samtidig vise oss 
frem som forening og dele kunnskap 
om det være blind eller svaksynt.

På vår stand hadde vi år to ulike  
aktiviteter som ble svært godt besøkt 
fra vi startet klokken 10 til dagen var 
ferdig ved 16 tiden. 

Vi hadde en ledsager løype hvor barn 
og voksene kunne ledsage hverandre 
og til slutt få en ledsager knapp.  Vi 
delte ut RP briller så de som ønsket 
kunne prøve å gå løypa med disse 
på eller de fikk bind for øynene og 
gikk løypa som helt blinde. Det var 
interessant å stå på denne aktiviteten 
og lytt til alle kommentarer under-
veis. Kom mange aha opplevelser fra 
store og små. :)

Fotball aktiviteten ble desidert den 
mest besøkte i år også.  Her fikk 
barna bind for øynene og skulle 
skyte en ball med lyd i målet. I år 
hadde vi skaffet oss et større mål 
hvor vår alltid positive ledsager fra 

RP-MILA SØNDAGSTUR FOR ØYEFORSKNING

Funkis Bislett Geert-Jan ofret seg 
som målvakt. Han fikk seg en lang 
og god treningsøkt denne dagen. :)

Det ble en fantastisk dag i friluftslivets 
ånd ved Sognsvann i Oslo og vi fikk 
samlet inn rundt 9000 kr til forsknings-
fondet. Det ble også trukket mange 
heldige vinnere fra de som hadde  
vipset inn penger til forskningsfondet. 
Vi delte ut i alt 9 premier:

1. En uke på Beitostølen i 
Ridderrennets leilighet

2. Weekend opphold på Radisson 
Blue på Beitostølen

3. Norrøna Dagstursekk fra Intersport 

4. Gavekort fra Norrøna

5. En natt på valgfritt Scandic hotell

6. 1 Gratis billett til Oslo Maraton

7. 1 Gratis billett til Oslo Maraton

8. 1 Frokost billett til valgfritt 
Scandic Hotell

9. 1 Frokost billett til valgfritt 
Scandic Hotell

Tusen takk til alle som var med å 
hjelpe til på vår stand denne dagen 
og neste år håper vi på at ennå flere 
fra RP foreningen kommer innom 
oss Sognsvann.

Vi gleder oss til neste RP-mil. :)
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Et ter 6 fan tas tis ke år med Vinn - 
Vinn står vi i 2020 for an en me get 
spen nen de og va ri ert 7. ut ga ve av 
det te uni ke sam ar beids pro sjek tet 
mel lom RP for en in gen og Ty ri li stif tel-
sen.

Det vil bli ar ran gert 3 sam lin ger med 
et bredt spek ter av ak ti vi te ter. Det 
blir alt fra ski om vin te ren til ut med 
seil bå ter, zip li ne, rap pel le ring og 
mat kurs på våre. Den år li ge fjell tu-
ren av slut ter som van lig sam ar bei det 
hvert år, men i 2020 er stat tes fjell tu-
ren med en vid un der lig kyst sti-tur i 
idyl lis ke om gi vel ser fra Nev lung havn 
til Sta vern.

De tre sam lin ge ne i 2020 er:

Fredag 7. feb ruar - man dag 10. feb-
ruar på Mes na li ved Lillehammer

Tors dag 21. mai (Kr. him mel farts dag) 
- søn dag 25. mai på Klok ker hol men 
ved Bre vik

Fredag 14. au gust - søn dag  
16. au gust i Sta vern.

Alle er hjer te lig vel kom men til å del ta, 
en ten du har vært med alle gan ger  
tid li ge re el ler det te blir ditt først år.

På mel ding skjer in nen 15. de sem ber 
ved å sen de en epost til hakongis@
gmail.com. Kan du ikke være med på 
alle sam lin ge ne så gi be skjed hvil ke 
du vil del ta på.

INVITASJON TIL VINN-VINN 2020

Er du ukjent med Vinn - Vinn?

Vinn - Vinn er et unikt sam ar beid 
mel lom RP for en in gen og Ty ri li stif tel-
sen, der rus mis bru ke re un der re ha-
bi li te ring er led sa ge re for hver sin 
syns hem me de un der en rek ke uli ke 
ak ti vi te ter. Det har pleid å være ca 
25 - 30 per so ner fra hver grup pe med 
på sam lin ge ne, og det er all tid en 
fan tas tisk stem ning pre get av mye 
mest ring på sam lin ge ne - uan sett 
ak ti vi tet. Med mind re du tren ger egen 
per son lig as si stent så tren ger du 
ikke å ha med led sa ger, den opp ga-
ven iva re tar Tyrilielevene på en for-
tref fe lig måte.

Ar ran ge men te ne er 100 % rus frie.

Egen an de len set tes lavt slik at alle 
skal ha an led ning til å del ta, to talt kr 
1.500 for alle de tre sam lin ge ne til 
sam men - alt in klu dert. Rei se kost-
na der kom mer i til legg. Vi prø ver 
å or ga ni se re slik at man kan rei se 
sam let.

Hjer te lig vel kom men! Vi hå per flest 
mu lig har lyst til å del ta i 2020, og 
spe si elt vel kom men er dere som ald-
ri før har del tatt. Vi lo ver dere alle 
ufor glem me li ge hel ger med ster ke og 
fine min ner.
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SAM LING 1 – VIN TER SAM LING PÅ LILLEHAMMER

1230  Re tur til Mes na li

1300  Lunch på Mes na li

1430  In spi ra sjons fore drag – fore-
drags hol der ikke klar lagt.

1600  Av rei se tilSjusøen

1630  Blå ti me og må ne skinns tur på 
ski tur/re tur Midtfjellkoia

1830  Re tur fra Sjusøen til Mes na li

1900  Kjøk ken grup pe 2 bi står før og 
et ter mid da gen

1930  Middagsbuffet

2100  «Hu mor ti men» - din beste  
his to rie

Søn dag 9. feb ruar 2020

0730  Kjøk ken grup pe 3 la ger i stand 
fro kost

0800  Fro kost, smø ring av mat pak ker, 
klar gjø re til da gens tur

1000  Av rei se fra Mes na li til Sjusøen

1045  «Sjusøen rundt» - Vi går i det 
flot te løy pe net tet ved Sjusøen

1230  Lunch i det fri

1315  Re tur til Mes na li – valg fritt om 
det er i buss el ler ski tur til ba ke

1730  Grup pe opp ga ver in nen dørs på 
Mes na li

Fredag 7. feb ruar 2020

1530  An komst Lillehammer, trans-
port til Mes na li sen ter

1615  Inn lo sje ring på Mes na li

1730  Pre sen ta sjon av sam ar beids-
pro sjek tet, ved Hå kon Gis holt 
fra RP for en in gen, og Eva Dag-
run Johaug fra Ty ri li

1745  Til de ling av led sa ger/syns hem-
met som skal sam ar bei de gjen-
nom hele pro sjek tet. In for ma-
sjon om hel gen. Ved sam lings-
le der ne Thor Dag finn Bjel land 
fra RP for en ing og uvisst hvem 
fra Ty ri li.

1830  Middagsbuffet på Mes na li

2000  «Hvor dan la seg led sa ge både 
på lang renn, i ulendt ter reng og 
in nen dørs. Samt hva er syns tol-
king?» Ved Elin Stavnes

2030  Hyg ge lig mu sikk quiz

Lør dag 8. feb ruar 2020

0730  Kjøk ken grup pe 1 la ger i stand 
fro kost

0800  Fro kost, smø ring av mat pak ker

1000  Av rei se til Sjusøen ski sta di on.

1030   Ski tek nikk i prak sis. In struk sjon 
ved lang renns ut øve re fra Høy-
sko len på Lillehammer.
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1800  Kjøk ken grup pe 4 bi står før og 
et ter mid da gen

1830  Middagsbuffet

2000  «Li vet er ikke nød ven dig vis mørkt 
selv om det er svart». Per son lig 
fore drag fra RP-del ta ger

2030  Un der hold ning

Man dag 10. feb ruar 2020

0730  Kjøk ken grup pe 5 la ger i stand 
fro kost

0800  Fro kost, vi smø rer mat pak ker 
Utvask av rom og fel les rom

1030  Mor som sam ar beids løy pe på 
Mes na li

1200  Opp sum me ring av en  
ufor glem me lig vin ter helg.

1215  Av rei se

SAM LING 2 – VÅR SAM LING VED BRE VIK

Tors dag 21. mai 2020

1500  An komst Bre vik kai

1515  Fer ge til Klok ker hol men  
leir sko le

1530  Inn lo sje ring på Klok ker hol men

1630  Kjøk ken lag 1 for be re der mid dag

1800  Pre sen ta sjon av hel gen. Ved 
sam lings le der ne Ma ri an ne  
Ber thel sen fra RP for en in gen 
og uvisst hvem fra Ty ri li

1830  Mid dag

2000  Mu sikk quiz

2130  So si al ming ling. Vi klar gjør for 
mor gen da gen.

Fredag 22. mai 2020

0730  Kjøk ken lag 2 mø ter for å bi stå 
med å lage fro kost

0800  Fro kost

1000  Vi mø tes på id retts plas sen,  
kla re for da gens økt.

1030  Grup pe 1 Vi læ rer å sei le og 
sei ler i ret ning Lan ge sund. 
Gruppen er på sjø en hele da gen.

1030  Grup pe 2 
Grup pe 2A Rap pel le ring  
og zip li ne 
Grup pe 2B Kano- og  
ka jakk pad ling 
Grup pe 2C Fis king

1130  Grup pe 2C Rap pel le ring  
og zip li ne 
Grup pe 2A Kano- og  
ka jakk pad ling 
Grup pe 2B Fis king
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1230  Grup pe 2B Rap pel le ring  
og zip li ne 
Grup pe 2C Kano- og  
ka jakk pad ling 
Grup pe 2A Fis king

1330  Lunch

1430  Teambuildingsoppgaver,  
grup pe ne må sam ar bei de

1600  Kok ke kurs med Tom my 
Johansen. «Hvil ken grup pe 
la ger den beste mid da gen».

1830  Ut søkt mid dag, laget i fel les-
skap av grup pe 2

2000  «Min his to rie». 
Fore drag av Tyrilielev

2100  Mu sikk quiz

Lør dag 23. mai 2020

0730  Kjøk ken lag 3 mø ter for å bi stå 
med å lage fro kost

0800  Fro kost

1000  Vi mø tes på id retts plas sen,  
kla re for da gens økt.

1030  Grup pe 2 
Vi læ rer å sei le og sei ler i  
ret ning Lan ge sund. Gruppen  
er på sjø en hele da gen.

1030  Grup pe 1 
Grup pe 1A Rap pel le ring  
og zip li ne 
Grup pe 1B Kano- og  
ka jakk pad ling 
Grup pe 1C Fis king

1130  Grup pe 1C Rap pel le ring  
og zip li ne 
Grup pe 1A Kano- og  
ka jakk pad ling 
Grup pe 1B Fis king

1230  Grup pe 1B Rap pel le ring  
og zip li ne 
Grup pe 1C Kano- og  
ka jakk pad ling 
Grup pe 1A Fis king

1330  Lunch

1430  Teambuildingsoppgaver,  
grup pe ne må sam ar bei de

1600  Kok ke kurs med Tom my 
Johansen. «Hvil ken grup pe 
la ger den beste mid da gen».

1830  Ut søkt mid dag, laget  
i fel les skap av grup pe 1

2000  Un der hold ning.

Søn dag 16. juni 2019

0730  Kjøk ken lag 4 mø ter for å bi stå 
med å lage fro kost

0800  Fro kost

0930  Pak king og utvask

1100  Sam ar beids sta fett

1230  Vi av run der en me get vel lyk ket 
sam ar beids helg, og øns ker  
vel kom men til Sta vern  
14.–16. au gust
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SAM LING 3 – SOM MER KYST STI-TUR STA VERN

Fredag 14. au gust 2020

1700  Frem mø te, inn lo sje ring,  
Po li ti høy sko len i Sta vern 

1800  Pre sen ta sjon av hel gen og  
for de ling av led sa ge re. Ved 
sam lings le der ne Elin Stavnes 
fra RP for en in gen og uvisst 
hvem fra Ty ri li

1830  Mid dag

2000  Un der hold ning fra del ta ger ne 
selv

2100  Vi klar gjør for mor gen da gens 
tur.

2300  Ro i lei ren

Lør dag 15. au gust 2020

0730  Fro kost. Vi smø re mat pak ke.

0900  Buss fra Sta vern til Nev lung-
havn (lang tur), even tu elt  
Hum mer bak ken (me di um tur)

0930  Vi star ter å gå kyst sti en mot 
Sta vern. Tu ren går på både sti-
er, skogs vei er, over sva berg og 
ba de stren der. Lunsj- og bade-
stopp leg ges inn på tu ren.

1700  Vi an kom mer Polithøyskolen i 
Sta vern et ter en lang og fin tur.

1830  Vel for tjent mid dag

2000  «Vei en vi de re». Hvor dan fort-
set te det fine sam ar bei det og 
gjø re hver and re gode?

2100  Un der hold ning

Søn dag 16. au gust 2020

0800  Fro kost, vi smø rer mat pak ke

1000  Sam ar beids opp ga ver

1100  Stand up pad ling og ba ding på 
stran den ved Po li ti høy sko len

1230  Lunch og av run ding av årets 
sam ar beids pro sjekt
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Har du hørt om Hodr idrettslag for synshemmede?

La oss få presentere Hodrs 
varierte treningstilbud. Hodr 
idrettslag for synshemmede 
er idrettslaget for deg som 
ønsker et treningstilbud i Oslo-
området, eller som vil være 
med på fjellturer om sommeren. 
Vi er åpne for synshemmede  
og for seende som kan tenke 
seg å bidra som ledsagere.

Hodrs ukentlige treningstilbudet 
består av innendørs trim mandager, 
ski- eller intervaltrening tirsdager og 
pilates eller spinning onsdager. Vi 
har også en barnegruppe som møtes 
til klatring en lørdag i måneden.

Hodr har et medlemsmøte eller to 
og en samling eller to i året. Første 
mulighet er et medlemsmøte vi  
skal ha i november, der Håkon 
Gisholt kommer og forteller om 
«Vinn - Vinn». Første samling blir  
en skisamling som går av stabelen 
på Hurdal syn- og mestringssenter 
14.-16. februar i 2020.

Den første uka i august arrangerer 
Hodr to fjellturer: En ukes tur fra hytte 
til hytte, og en halvukestur med fast 
opphold på en hytte. I tillegg til mye 
annet stoff finner du rapporter og 
bilder fra fjellturene på hjemmesiden 
vår, www.hodr.no. Der finner du også 
info om hvem du kan kontakte hvis 
du vil prøve en aktivitet et par ganger.

Siden vi er inne i et jubileumsår, kan vi 
ikke informere om laget uten å nevne 
at vi fylte femti 8. mai i år. Hodr ble 
stiftet i 1969 på Huseby, og siden da 
har laget utviklet seg i retning fra å 
være et idrettslag for konkurranse-
idrett til å bli et idrettslag for mosjonis-
ter. Laget fikk navnet Hodr etter den 
blinde guden Hod i norrøn mytologi.

Er du interessert i å følge med  
på tilbudet vårt, kan du bli med  
på en e-postliste vi har. Skriv til  
post@hodr.no, så melder vi deg på. 
Leder i Hodr er Kari Brevik, som  
du kan kontakte på e-post:  
k.brevik@online.no eller på  
tlf.: 909 17 680.

Vennlig hilsen,  
Lars Bjørndal
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Oslo Maraton helgen 20-22. september 2019

Så var det for 10. ende gang klart for 
Oslo Maraton helg. Hvor vi i samarbeid 
med Aktiv-Mot-Kreft løper valgfri dis-
tanse med kjendis- og frivillige ledsa-
gere. I tradisjonen tro ble helgen lagt 
opp til å være en sosial helgesamling 
på Gabels Hus som begynner på fre-
dagen med felles startnummerutdeling  
og middag. Vi var representert på alle 
distansene, med den største gjengen 
på 10 for Grethe. Været var helt fantas-
tisk, nesten litt i beste laget hva angår 

varme. Det var veldig god stemning 
rundt hele løpa og enkelte satt person-
lige rekorder og det ble pallplasserin-
ger. Etter endte prestasjoner dro vi 
tilbake til hotellet for å dusje og feire 
oss selv. Middagen på lørdag kveld var 
kanskje ikke en gourmet opplevelse, 
men vi klarte selvfølgelig å lage god 
stemning likevel. Søndag var det frok-
ost og avreise, og alle dro hver til sitt. 
Takk til alle nye og gamle deltagere for 
en hyggelig helg.



Avsender:  
RP-Foreningen i Norge,  
Postboks 5900 Majorstuen,  
0308 Oslo

Se nye muligheter i 2020
Vi arrangerer mange forskjellige kurs i 2020 på syn- og mestrings-
sentrene Evenes, Solvik og Hurdal. Visste du at:

-  du kan få nyttige tips og hjelp på veien ut i arbeidslivet på et karriere-
verksted på Hurdal?

-  du kan få tilbud om kurs på Evenes syn- og mestringssenter hvor 
både små og store i familien kan delta?

-  du kan få hjelp for å endre livsstil og komme i form på et temakurs 
livsstil?

-  du har mulighet til å delta på varierte habiliteringskurs, hvor temaer 
for eksempel kan være friluftsliv/fysisk aktivitet, litteratur, iPad/
iPhone, sang/musikk eller mestringslykke?

Kriteriene for å delta på rehabiliteringskurs er de samme som for å 
få innvilget hjelpemidler. For å delta på våre habiliteringskurs er det 
ikke nødvendig at du oppfyller kriteriene for svaksynthet av WHO. Alle 
medlemmer i Norges Blindeforbund kan få plass på våre habiliterings-
kurs. Ønsker du å melde deg på, eller få mer informasjon, ta kontakt med 
Rehabiliteringsavdelingen i Oslo, telefon 23 21 50 00, eller epost; rehab.
oslo@blindeforbundet.no 

Vi sender deg gjerne  
kurskatalogen for 2020.

ANNONSE

Bli medlem i RP-foreningen! Benytt 
innmeldingsskjema på www.rpfn.no


