
Da livet snudde

Om mot, vilje og mobilisering, sorg og GLEDE
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Vi bør slutte med å sammenligne 

sykdom, ulykke, tap, sorg og savn.  Vi er 

forskjellige, våre opplevelser er 

subjektive og det er ingen konkurranse

Vi har alle en historie. 

Dette er min.
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Lørdag 13. februar 2016, 

på toppen av Totten 2  

Hemsedal skisenter
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Søndag 14.02.16 kl. 11.10

skjedde det utenkelige…………
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Livet er ikke for nybegynnere
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14 februar til 22 april 2016

i venstre ben ble det meste 

smadret i biter, kneet var knust 

og leggen sprakk. Fikk 

compartment syndrom, pga for 

sen akutt behandling og 

skadene er uopprettelige 
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Og selvsagt komplikasjoner…

18 dager i smitterom og litervis med antibac, blodoverføringer

og før hvert inngrep visste jeg ikke om jeg våknet opp med ett 

ben eller to. 
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Hittil har det blitt 10 operasjoner, 81 dager på Ullevål og 100 dager på opptrening





Hvordan kom jeg meg videre?
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En ting vet vi:

Det er lettere å komme med unnskyldninger enn å faktisk gjøre 
noe med egen situasjon



Jeg gjorde jobben selv. Vekk med unnskyldningene inn med viljen. Nytt liv, 

nytt perspektiv, nye takter

Grep mulighetene…. det ble bare jeg som kunne endre på det jeg gjør og 

den jeg vil være, den som må gjøre jobben. 

jeg laget en plan og ble min egen sjef.

Ut med det gamle og inn med det nye





Den viktigste erfaringen handler om å komme seg ut av komfortsonen 

og mot til å ta sats

Det har kostet, gjort vondt og det har lønnet seg. Å lære å leve med 

tilstanden og ikke i er nøkkelen. Skape livet etter forutsetningene og 

ikke begrensningene. 
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Litt etter litt og små skritt fremover. Ny mestring starter

Første gang 

på krykker og 

med sko på

Første gang 

jeg klarte å 

bøye litt. 

Og mot alle 

odds….  

I kajakken igjen 

19.07.16

Første gang 

jeg kunne 

sitte på 

gulvet igjen 

(juni 2016)
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Målet var:

Å kunne stå på ben(a)og få meg selv til et nivå og 

en plass der jeg virkelig vil være. Ha en plan, bidra 

og finne en aktivitet jeg kan elske like mye som ski og 

vinter. Koste hva det koste vil.

Ved hjelp av disse 3 ble det mulig å delta i min nye 

verden 



Jeg fant GOLF!

Takket være NGF’s satsing på

inkludering og PARA golf

En klubb som satser



Og verden ble heldigvis ikke den samme igjen…..



Jeg fant en arena der idrettsglede er selve essensen.

Å være ute på banen, bli inkludert og å ha en organisasjon som satser og en klubb 
som er positiv endret alt. Golfen har gitt meg nytt perspektiv, tilhørighet, del av en 
herlig gjeng, selvtillit, læring, mestring, nytt mål og noe konkret å jobbe mot (EM i 
2020). 

Og ikke minst; masse gøy, nye venner, frustrasjon, mosjon og fokusering – og en 
ganske tom sparekonto.

Jeg fant tilbake til glede og er takknemlig for sjansen jeg fikk til å være med, bidra 
og ikke minst spille, perfeksjonere, spille, terpe, le og strekke meg etter nye mål



Tusen takk for meg og for at jeg fikk dele 

min historie med dere
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