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Årsmøtene og landsmøtet er grunnstenene i organisasjonen
vår, og jeg oppfordrer dere til å møte på årsmøtet, engasjere
dere og bruke stemmen og stemmeretten!
Hilde Valberg

LEDER Hilde S. Valberg

Vintermørket er
over oss
for fullt, men når dette

av Leve Med kan du lese om studier som undersøker sammen-

leses er vi i slutten av

hengen mellom vær og smerter. Flere studier viser at smerter

februar og mange merker

påvirkes av lufttrykk, men vi vet enda lite om grunnen til dette.

allerede at det lysner. Årsmøtene er i gang rundt om i landet,

Smerte er også tema i en av dommene som er omtalt i bladet.

og siden det er landsmøteår i år vet jeg at valgkomiteen ser
fram til gode innspill. Selv ser jeg og resten av landsstyret fram

Helge Viken har delt sin historie. Etter mye tvil og flere år

til saker til handlingsplanen vår. Årsmøtene og landsmøtet er

valgte han å amputere foten og leve fullt med protese framfor et

grunnstenene i organisasjonen vår, og jeg oppfordrer dere til

vanskeligere liv med et vondt bein og en stiv ankel. Han håper

å møte på årsmøtet, engasjere dere og bruke stemmen og

at hans erfaring kan være et innspill til andre som går igjennom

stemmeretten!

noe av det samme, og vi kan alle la oss inspirere av positiviteten hans. Positiv er også Andre Berg fra Oslo-laget som har

Vi har en uvanlig vinter i år, med temperatur- og værsvingninger.

vært sammen med eliten i snowboardmiljøet og konkurrert i

For mange av medlemmene våre byr dette på ekstra utfordringer

X Games i Aspen. Han fremhever at snowboard er for alle, og

siden smertene deres blir påvirket av været. I dette nummeret

skryter uhemmet av Funkis snowboardklubb sitt tilbud.
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