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i Forsvarets Personellservice? 
Vi har mange gode tilbud  
til deg som medlem:
•  Høy rente på innskudd

•  Gode lånebetingelse

•  Kontokreditt

•  Nettbank

•  Store rabatter på forsikring

•  Gruppeliv

•  Esso/Mastercard

•  Gebyrfrie tjenester

•  PERSONLIG SERVICE

Vil du vite mer om tilbudene eller  

melde deg inn, se vår nye hjemmeside:

www.fpservice.no
eller ta kontakt med oss på:

Tlf.: 23 09 24 00 
Faks: 23 09 24 99
E-post: fp@fpservice.no

www.fpservice.no
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Norges offisersforbund skal avholde det 41. ordinære landsmøte 12. til 15.oktober i år. Forbundet ble stiftet 7. februar 1896 
som et landsomfattende fagforbund. De første tegn til den organiserte virksomheten i Norges Offisersforbund skriver seg 
imidlertid fra 1840-årene. De eksakte og dokumenterte opplysningene er at Christiania Underofficersforening ble stiftet 
24.oktober 1847. Altså for 163 år siden. Norges Offisersforbund bygger vårt virke på denne historien. En historie som 
er brolagt med kampen for rettferdige og solidariske løsninger. Dette er et ansvar vi bærer overfor befalet, Forsvaret og 
samfunnet. Vi søker etter standpunkter bygget på fellesskapets ideologi, ikke enkeltindividets selvopptatthet. Løsninger 
som er til det beste for Forsvaret vil alltid være gunstig for befalet som yrkesgruppe.

Historien vår er viktig for å kjenne til de lange linjene i utviklingen av Forsvaret. Norges Offisersforbund må likevel 
være opptatt av moderne og framtidsrettede løsninger for å framstå som et attraktivt fagforbund. Vi må finne 
løsninger på de utfordringer Forsvaret i dag står overfor. Vi må bygge på vår historie samtidig som vi må forkaste 
gårsdagens løsninger som ikke i tilstrekkelig grad møter morgendagens behov.

Vi var sterkt uenig i de fleste endringene av befalsordningen som skjedde sommeren 2004. En del av disse endringene 
er nå rettet opp, men noe svært viktig gjenstår å gjøre noe med. Når 90 prosent av befalet i Forsvaret har fra null 
til maksimalt tre år høgskoleutdanning, er dette en ordning som ikke dekker Forsvarets behov i dag og på lengre 
sikt. Vi må bygge ut krigsskolene til et fireårs modulbasert utdanningsløp hvor den faktiske lengden blir tilpasset 
det enkelte fagområdet, samtidig som langt flere gjennomgår fire år enten i ett sammenhengende løp eller over en 
lengre tid iblandet perioder med tjenesteerfaring. For å få avdelingsbefalet til å stå lenger i tjeneste må det innføres 
forpliktende utdanningsplaner med moduler på krigsskolene under hele tjenestetidens lengde. 

befalskolene skal gi befalet den grunnleggende militærfaglige kompetansen som kreves for tjeneste på de laveste 
gradene og for videre utdanning på krigsskolene. Denne kompetansen kan forsterkes, og vi må gjenoppta arbeidet 
med å gi full uttelling på høgskolenivået for denne utdanningen. På denne måten bør det ligge til rette for at dem som 
gjennomfører befalsskolen og hele løpet på krigsskolene får mastergraden og dem som tar to år, får bachelorgraden. 
Dette vil være tilpasset de framtidige utfordringene som både Forsvaret og befalet står overfor.

Norges offisersforbund har alltid forsvart ordningen med verneplikt i Norge. Det vil vi fortsatt gjøre, men vi hilser også 
en debatt om innretningen av ordningen velkommen. Det er positivt at kadett Carl Waldemar Wilhelmsen ved LKSK 
og admiral Jan Eirik Finseth i henholdsvis DN og Aftenposten tar til orde for en debatt om hvordan verneplikten bør 
innrettes og organiseres. Den debatten vil vi delta i, og Landsmøtet kan være en arena for dette.
Norges Offisersforbund har en 20-årig kontinuerlig vekst i medlemstallet. I vår 
virksomhet har vi mye å være stolte av. Utfordringene står likevel i kø. De er vi 
beredt på å håndtere på Landsmøtet. Jeg ønsker representanter, tillitsvalgte, 

gjester og presse velkommen til et ordskifte om framtiden for og i 
Forsvaret.  

Det 41. ordinære landsmøte

LE
DE

R

i Forsvarets Personellservice? 
Vi har mange gode tilbud  
til deg som medlem:
•  Høy rente på innskudd

•  Gode lånebetingelse

•  Kontokreditt

•  Nettbank

•  Store rabatter på forsikring

•  Gruppeliv

•  Esso/Mastercard

•  Gebyrfrie tjenester

•  PERSONLIG SERVICE

Vil du vite mer om tilbudene eller  

melde deg inn, se vår nye hjemmeside:

www.fpservice.no
eller ta kontakt med oss på:

Tlf.: 23 09 24 00 
Faks: 23 09 24 99
E-post: fp@fpservice.no

www.fpservice.no

NYHET

Er DU medlem

FP_0310.indd   1 02-08-10   14:13:00
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Møllergata 10, 0179 Oslo
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 Peter André Moe
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SOM AVTALTSOM AVTALT

VI ØNSKER ALLE EN RIKTIG GOD SOMMER!

SOM AVTALT

I Forsvarsbygg er vi opptatt av at våre leietakere skal få 
mest mulig ut av kundeforholdet de har til oss. Gjennom 
dialog ønsker vi å lytte til, forstå og følge opp det vi har 
lovet. Samtidig skal vi levere våre tjenester raskt, rett og 
ryddig. La oss gjøre en avtale.

E-post: servicesenter@forsvarsbygg.no

www.forsvarsbygg.no

Tlf: 815 70 445
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ALLE For EN: Om lag 1500 aspiranter 
kjempet om plassene under felles opptak 
og seleksjon til Forsvarets lederutdanning. 

ALT For LAgET: Daniel Haslekås Willoch kunne for-
telle at laget tidlig bestemte seg for å jobbe sammen 
mot et felles mål. De skal gjenforenes på vinterøvelsen. 

LAgFØLELSE: Joachim Sørnes mener man ikke 
kommer videre alene. Samarbeid er nøkkelen til 
befalsutdanning.

FO
s

Kun halvparten av kandidatene 

får tilbudt plass til lederutdan-

ning i Forsvaret. De får likevel 

erfare at det ikke nytter å 

kjempe seg igjennom opptaket 

på egen hånd.

MAriuS dALSEg SÆTrE (tekst og foto)

– Det første vi gjorde etter at vi ble 
satt sammen til et lag var å prate 
om samhold. Vi satte oss som mål 
at hele laget skal få oppleve vin-
terøvelsen til Luftforsvarets befals-
skole, forklarer Joachim Sørnes.

For at aspirantene skal komme 
dit, må de først bli tatt opp til For-
svarets lederutdanning gjennom fel-
les opptak og seleksjon (FOS).  Der 
finnes det 760 plasser, noe som vil 
si at kun halvparten av de om lag  
1500 søkerne vil bli tilbudt plass.

individet taper. Sammen med ni 
andre, danner Joachim Sørnes et 
lag i Kompani Delta. De har kom-
met seg igjennom den innledende 
uken på Kjevik og tilbringer nå sin 
tredje dag i felt på Evjemoen. Får de 
det som de vil, venter det gladmel-
dinger på alle lagsmedlemmene når 
de reiser tilbake til Kjevik.

– Jeg tør påstå at i det øyeblikket 
du bestemmer deg for å kjempe din 
egen kamp, så er du ute, sier Sørnes.  

 Felles kamp 
for seier
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 Felles kamp 
for seier

Gjørmen drypper fra klærne til den 
to meter høye kjempen fra Tele-
mark. Han smiler fortsatt, men vet 
at det i løpet av uken kommer til å 
komme tyngre perioder. Da håper 
han at laget ikke vil gå i oppløs-
ning, men heller at et samlet lag kan 
rekke ut hjelpende hender.

– Dette er andre gang jeg deltar 
på FOS, og jeg vet at det er nå det 
begynner å bli hardt. Derfor er det 
utrolig viktig at vi er der for å hjelpe 
hverandre frem og holde hverandre 
oppe. Vi kommer til å bli satt på 
prøve, men om vi klarer å holde 
sammen vil vi forhåpentligvis kunne 
holde på en positiv energi som er for-
delaktig for alle, sier 19-åringen.

Tenker likt. Daniel Haslekås Willoch 
har også søkt Luftforsvarets befals-
skole, og som Sørnes setter han lag-
følelsen høyt. Han smiler bredt da 
han hører hva lagkameraten har 
sagt.

– Som en gruppe fungerer vi 
utrolig bra. Vi tenker likt, og det 
gjør at lagarbeidet går knirkefritt. 
Vi kjemper med hverandre og ikke 
mot hverandre. Forsvaret er på 
utkikk etter folk som kan løse opp-
gaver i samarbeid med andre. Skul-
le hver enkelt kjørt en enkeltmanns-
oppvisning i felt vil vi ikke lykkes 
og det har alle i gruppen tatt inn-
over seg, sier Willoch.

Tiden vil vise om Sørnes, Wil-
loch og lagkameratene klarer å 
hjelpe hverandre inn på Luftforsva-
rets befalsskole. Alt tyder på at hele 
laget gjør sitt ytterste.

Vi har stilt disse spørsmålene til 

fem befal som var på FOS:

1.  Hvor mange ganger har du 

deltatt på FOS?

2. Hva trengs for å komme inn?

3. Favorittuttrykk?

Fem på FOS

Henrik Østermann (30) BS Sjø
1. 3 ganger med i år
2.  Gode lederegenskaper, initiativ, samar-

beidsevne og vise evne til å ta selvstendige 
beslutninger

3. Spre dere i teig, og la min vilje skje

Mette Fauskanger (38) Sjøforsvarsstaben
1. Første gang på FOS
2.   Beslutningsevne, initiativ, omsorgsevne, takle 

usikkerhet, gode holdninger
3.  Bare døde fisk følger strømmen

MArgrETE brATT (tekst)

Even Riksheim (23) LSK ESEA
1. 2. gang på FOS (1. gang som elev)
2. Pågangsmot og sunn fornuft
3. De e ikke varmt bare annerledes

Jan Erik Ryen (46) Flyteknisk BU Kjevik
1. Siden FOS startet, alle åra.
2. Fleksibel og tilpasningsdyktig
3.  Dere får gjøre som dere vil, enten dere vil 

eller ikke

Per Arne Wilhelmsen (32) FLS teknisk
1.  Siden 2005, men ikke i 2006, tror det blir  

5 ganger
2. Potensial til å bli en god leder
3. Dette er barneskolepensum
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Felles opptak og seleksjon til 

Forsvarets lederutdanning 

(FOs) kan sammenlignes med 

et jobbintervju. Verdens lengste.

MAriuS dALSEg SÆTrE (tekst og foto)

På Kjevik og Evjemoen er alle For-
svarets grener samlet til felles 
opptak og seleksjon. Det er Sør-
landets største militære aktivitet 
og 1572 kandidater og 486 befal, 
sivile og vernepliktige har vært 
involvert i årets tre uker lange 
prosess. Noen av kandidatene er 
med for første gang, andre har 
vært med tidligere og fått beskjed 
om utvikle seg gjennom et år i før-
stegangstjenesten.

– Vi ser at mange kommer styr-
ket tilbake ved andre forsøk. De 
har fått verdifull ballast, og mange 
ser seg selv i et litt annet lys enn 

første gang, sier kaptein Stig Osen-
broch.

Krevende oppgave. Kapteinen i 
Luftforsvaret er del av det omfat-
tende apparatet som skal sørge for 
at kandidatene blir bedømt likt. 

– Vi får sett elevene i mange 
situasjoner, men det er et stort 
apparat som skal sørge for at det er 
de best kvalifiserte som får tilbud 
om skoleplass, forteller han.

Han står ved en av hinderløy-
pene og følger et lag fra Kompani 
Delta som jobber seg igjennom. 
Osenbroch forteller at de som kla-
rer å holde laget samlet, vil sitte 
igjen med den beste opplevelsen av 
dagene i felt.

– Lærenemme elever som tar til 
seg de tilbakemeldingene de får, kom-
mer langt. Evner de samtidig å vise 
tillit til de andre i gruppen og jobbe 
som et lag gjennom feltøvelsen, vil de 
tjene mye. Det er en ny og vanskelig 
situasjon for mange, men om de har 
muligheten til å støtte seg på laget i 

tunge perioder, vil det gi en uvurder-
lig trygghet, forklarer Osenbroch.

initiativ og omsorg. Aspirantene vurde-
res etter fem hovedpunkter. Initiativ, 
omsorg, evnen til å håndtere usikker-
het og skape tillit samt evnen til å ta 
de riktige beslutningene. For at For-
svaret skal se potensialet til alle elev-
ene, samarbeider Osenbroch med 
både troppssjefer og veiledere.

– Jeg er en nivelleringsoffiser, 
noe som vil si at jeg skal fungere 
som en støtte for troppssjefer og 
veiledere.  Når det er så mange kan-
didater er det viktig at vi kan være 
til stede og sørge for at elevene får 
samme belønning for samme pre-
stasjon. Samtidig skal vi se i hvilken 
grad vi tror eleven kan utvikle seg 
videre, avslutter kapteinen.

I løpet av feltuken vil offiserene 
forsøke å skaffe seg innsikt i kandi-
datenes egenskaper. Det de legger 
merke til vil bli et utgangspunkt for 
elever som blir tatt opp til lederut-
danning i Forsvaret.

Leter etter de beste
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STAALE i rEiTEN (tekst)

I tillegg fikk mange på sersjant/
kvartermester-, fenrik- og løyt-
nants-rammen ett ekstra lønns-
trinn med virkning fra 1. juli 2010.  
Nå er det lokale forhandlinger som 
står for tur. Disse skal gjen-
nomføres til høsten, 
og arbeidsgiver har 
innkalt til et forbe-
redende møte 19. 
august, der proses-
sen videre skal 
diskuteres.

Tøffe forhandlinger. 
Det sentrale opp-
gjører resulterte  
i at alle fikk 
minst 8500 kro-
ner på de lave-
ste lønnstrinne-
ne hvor NOF 
har medlem-
mer, stig ende 
til 9700 kroner 
opp til og med 
lønnstrinn 59, 
og deretter 2,1 
prosent fra 
lønnstrinn 60 
til lønnstrinn 
98. Gjeldende 
fra 1. mai 2010. For befal på ser-
sjant og kvartermesters nivå betyr 
det generelle tillegget rundt 9000 
kroner mer i årslønn.  

I årets oppgjør ble det lagt ster-
ke føringer på at kvinnedominerte 
yrker skal prioriteres og at hoved-
løftet skulle komme ved justerings-
forhandlingene. 

– Det medførte at det ble noen 
tøffe forhandlingsrunder før vi 
fikk på plass noe for Forsvaret – 

som er et mannsdominert yrke. 
Mye av æren for dette kan tilskri-
ves det meget gode samarbeidet 
mellom Norges Offisersforbund, 
Befalets fellesorganisasjon og de 
respektive hovedsammenslutnin-
gene LO Stat og YS Stat, sier Egil 
André Aas, nestleder i NOF.

intops. Det 
ble også 
enighet om 
å nedsette 
en arbeids-
gruppe som 
skal se på 
v i rkn ingen 
av hovedta-
riffavtalen i 
utlandet. 
Dette er spesi-
elt interessant 
for våre med-
lemmer i inter-
nasjonale ope-
rasjoner og 
øvrige stillinger 
i utlandet.

Meklingsfor-
slaget ble sendt 
ut til uravstem-
ning blant NOFs 
medlemmer. 96 
prosent av de 
som deltok i 

avstemningen sa JA til oppgjøret. 
Rammen på oppgjøret er anslått til 
3,3 prosent.

19. august er det møte med For-
svarsstaben for å bli enig om gjen-
nomføringen av lokale forhandlin-
ger. I Hovedtariffavtalen har de 
sentrale partene avtalt at de lokale 
forhandlingene skal sluttføres 
innen 31. oktober 2010.

Minst 8500 til alle
Lønnsoppgjøret 2010 kom i mål 27. mai og justeringsoppgjøret ble 

ferdig 30. juni. Resultatet av dette ble at befal får ett tillegg på 

minst 8500 kr per år fra 1. mai.  

NY LØNNSFoLdEr: Etter justeringsoppgjøret var over har NOFs lønnsfolder blitt oppdatert med end-ringer per 1. juli 2010. Denne får du ved å kontakte din OTV.

Endringer pr 1. mai 2010
  Ny A-tabell, minst 8 500 kroner til 

NOFs medlemmer
  boliglån: Rammen for boliglån i  

Statens Pensjonskasse økes til  
kr 1 700 000 kroner 

  Internasjonale operasjoner og sykeda-
ger barns sykdom. I forbindelse med 
internasjonale operasjoner vil den som 
er igjen hjemme regnes som alenefor-
sørger og ha dobbelt antall sykedager 
i forbindelse med barns sykdom. 

  ulempetillegget: for lør-/søndags-
tjeneste er økt til kr 36. 

  ulempetillegget: for delt dags-
verk er øket til kr 110.

  Justeringsoppgjøret pr 1. juli 2010.  
For militære stillinger medførte for-
handlingene bedring av lønnsrammene 
på gradssjiktene; sersjant/kvarter-
mester, fenrik og løytnant fra 1. juli 
2010. I tillegg ble samtlige spenn fra 
major/orlogskaptein og oppover, samt 
spennene på lønnsplan 05.128, inter-
nasjonale operasjoner, utvidet med tre 
trinn på toppen.  

Du finner full oversikt over den nye 
Hovedtariffavtalen, ditt nye lønnstrinn 
samt nye spenn og rammer på Norges 
Offisersforbunds Internettside www.
milnytt.no.

NoF-ForHANdLEr: Egil André Aas er nestleder i 
Norges Offisersforbund og har hatt ansvar for juste-
ringsoppgjøret fra forbundets side. Foto: Ylva Holm
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Tusenvis av soldater kommer 

hvert år på alliert trening  

til Norge. 

MAJor HANNE oLAFSEN,  
ForSVArETS oPErATiVE HoVEdKVArTEr

Og interessen er økende. Noe av 
hovedgrunnen er at Norge tilbyr – 
gjennom Forsvarets operative 
hovedkvarter (FOH) og Alliert Tre-
ningssenter (ATS) – store trenings-
områder med få restriksjoner og 
unik topografi i et utfordrende 
klima. 

– Vårt forsvarskonsept er bygd 
på vår alliansetilhørighet og forut-
setter støtte fra alliansen. I tillegg 
til god egentrening gir dette også 
allierte avdelinger kjennskap til og 
kunnskap om å operere i norsk ter-
reng og klima, sier sjef for ATS i 
Porsanger, oberstløytnant Lars 
Sundnes. 

Forbereder bataljonen. Godt tre-
ningsutbytte kunne de over tusen 
belgierne som var på plass i juni, 
skrive under på at de fikk etter i 
over tre hektiske uker. 

– Her finnes mange muligheter 
vi ikke har i Belgia. Vi kan blant 
annet trene på bataljonsnivå, 
sammen med andre enheter med 
integrert skarpskyting i et stort 
øvingsområde. Det er en kjempefor-
del å kunne forflytte hele bataljonen 
samlet sett, sier den belgiske styrke-
sjefen, oberst William Hoeven. 

For fra 1. juli skal deler av det 
belgiske forsvaret stå i beredskap 
for NATO, såkalt NATO Response 

Force (NRF). Det innebærer at de 
inngår i en stående styrke som på 
kort varsel kan settes inn ved behov 
i et område som trenger innsats 
hurtig. Forberedelsene og kvalifise-
ringen ble gjennomført i Porsanger 
i Nord-Norge. 

– Under vårt opphold i Porsanger-
moen har vi nådd alle våre mål, sier 
Hoeven fornøyd.

Økende interesse. Årlig gjennomfø-
res det opp mot 250 000 overnat-
tingsdøgn av allierte styrker i 
Norge. Så langt er det Storbritannia 
og Nederland som er de største 
«kundene», men Belgia følger tett 
på. Interessen fra utlandet er øken-
de, men da i størst grad vinterhalv-
året. Norges utfordring er å spre 
aktiviteten mer utover året, noe Bel-
gia er et godt eksempel på. 

– Belgierne har allerede bestemt 

at de ønsker å returnere til Porsan-
ger i juni og september neste år, sier 
Sundnes.

Han forklarer at i tillegg til det 
rent operative, så er det infrastruk-
turen og den profesjonelle verts-
landsstøtten som er grunnen til det. 
Under mottoet «world class prepa-
rations for world wide operations» 
kan dermed FOHs avdeling helt i 
nord med rette være Norges mili-
tære inngangsdør. 

Det er sjef operasjoner ved FOH, 
generalmajor Finn Kristian Hanne-
stad, glad for. 

– Ikke bare gjør det våre uten-
landske kollegaer gode og kompe-
tente til å operere under tøffe klima-
tiske forhold i Norge, men det gir 
også oss en mulighet til å trene med 
dem – militært sett en gjensidig vinn-
vinn-situasjon, sier Hannestad. 

Dette er også i tråd med de poli-
tiske uttalelsene om at forholdene skal 
legges til rette for alliert trening. 

Norges militære 
inngangsdør

ForNØYd: Oberstløytnant Lars Sundnes, sjef for 
ATS i Porsanger, er glad Norge kan tilby sine allier-
te gode øvingsforhold. Foto: Morten Hansen.

NordNorSKE uTFordriNgEr: De belgiske avdelingene      brukte Nord-Norge som treningsfelt i juni. Foto: Jacques Bloemen.
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mye penger. Vi merker også redu-
serte budsjetter, og gjør vårt ytter-
ste for at det ikke skal gå ut over 
vår kapasitet til å understøtte avde-
lingene. ATS er en liten organisa-
sjon i FOH med et stort nedslags-
felt, både geografisk og oppgave-
messig, sier Sundnes.

Vintertrening i sommer. Dårlig vær 
og snøstormer gjorde sitt til det ble 
taktisk utfordrende for de belgiske 
fallskjermjegerne å ta seg frem i 
fjellet.  

– Vi drar ut i skarpe oppdrag 
omtrent annen hvert år. Trening og 
øving i forkant med de vi vil møte 
der ute er alltid en stor fordel, sier 
Fallskjermjeger Ronald Struys. 

Sjef Hoeven mener også at denne 
treningen helt klart ga en god 
mulighet for å trene utholdenhets-
ferdighetene, hvor man møtte snø-
stormer og sol på samme dag. 

– Kompetanse innenfor kaldt-
vær-operasjoner var nødvendig selv 
om vi var midt i juni, sier han.

– Vi har også forsert daler ved 
hjelp av line og klatret i fjellet, noe 
som har forbedret ferdighetene 
våre, sier han tilfreds. 

Det hersker ingen tvil om at 
sterk vind kan skape trøbbel, men 

militært sett spiller den faktisk en 
viktig og positiv rolle. 

– Skarpskytterne våre fikk virke-
lig trening i det å treffe mål på lang 
avstand i den sterke vinden. Også 
transportflymannskapet fikk utfor-
dringer på grunn av vinden da de 
skulle planlegge og gjennomføre 
dropp med fallskjermjegerne, sier 
han, og understreker at sikkerheten 
er alltid den viktigste vurderingen 
på alle nivå. 

Stor pågang. ATS-sjef Sundnes er 
glad for å kunne tilby allierte avde-
linger et såpass stort spekter av 
utfordringer, og at det er tydelig  
at dette er verdsatt blant våre alli-
erte. 

– Pågangen er stor, men det er 
som oftest de øvende avdelingenes 
økonomi som setter begrensninger. 
Ikke for at de tjenester vi tilbyr er 
dyre, men en deployering koster 

NordNorSKE uTFordriNgEr: De belgiske avdelingene      brukte Nord-Norge som treningsfelt i juni. Foto: Jacques Bloemen.

Alliert Treningssenter (ATS)
  Etablert 1. august 2009 som en del av 

Forsvarets operative hovedkvarter.
  Holder til på Porsangermoen med 

en underavdeling i Åsegarden ved 
Harstad.

  ATS består av 12 offiserer og én  
britisk liasionoffiser.

  Oppdraget er å legge forholdene best 
mulig til rette for allierte avdelinger 
på trening i Norge.
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MATTiAS SCHroEdEr,  
HÆrENS KoMuNiKASJoNSAVdELiNg

– Det å reise vekk og konsentrere 
seg om én ting – SIBO (Strid i 
bebygd område) i et område og et 
anlegg man ikke er kjent med, tror 
jeg helt klart hadde en meget positiv 
effekt på avdelingen, sier Sunde.

Telemark bataljon er en travel 
avdeling som ofte er splittet rundt 
omkring på ulike kurs, øvelser og 
oppdrag. Derfor var det gunstig  
å kunne samle hele mek 3 og esk  
5 fra TMBN i den nederlandske 

hærens treningsanlegg for urbane 
operasjoner i Marnehuizen, et opp-
legg som inkluderte forlegninger, 
forpleining og treningsanlegg.

– Jeg håper vi kan komme tilbake 
til Marnehuizen i fremtiden. Jeg tror 
de aller fleste er fornøyde med øvel-
sen som helhet. Selv om ingenting 
konkret er planlagt ennå, føler jeg at 
vi antakeligvis kan komme dit igjen. 
Om det blir neste år eller senere, vet 
jeg ingenting om, sier Sunde.

I to juniuker var kompanistrids-
gruppen med bataljonsledelse fra 
Telemark bataljon på øvelse Urban 

Viking i Marnehuizen, Nederland. 
Dette er første gang Hæren har 
øvd med en så stor styrke i Neder-
land – over 230 personer deltok.

Hovedfokus for øvelsen var å 
øke bataljonens kompetanse i å 
gjennomføre operasjoner i urbant 
miljø. I første del av øvelsen var 
fokus rettet mot å trene enkelt-
mann, lag og tropp. I andre og siste 
del gikk de over til gjennomføringer 
av kompanioperasjoner. På veien 
mot å nå øvingsmålene var områ-
dene rundt og anlegget i Marnehui-
zen en meget viktig del. 

Tror på gjentakelse
Telemark bataljon (TMBN) fikk meget godt faglig utbytte da de trente på urbane operasjoner i neder-

lanske Marnehuizen i juni. Hovedtillitsvalgt for NOF, løytnant Eivind Sunde, har stor tro på at bataljo-

nens ønske om å gjenta øvelsen vil bli innfridd.
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Ti ganger større. Områdene rundt og 
anlegget i Marnehuizen er impone-
rende, og gir styrkene svært gode 
muligheter til å trene på urbane 
operasjoner. SIBO-byen er nesten 
en kvadratkilometer stor og består 
av over 120 objekter, i hovedsak 
bygninger. Det betyr at anlegget er 
omtrent ti ganger så stort som 
SIBO-byen på Rødsmoen.

– Dette er anlegg hvor vi kan 
trene utenfor de dimensjoner den 
lille SIBO-grenda utenfor Rena gir 
mulighet til. Her får vi kjørt oss på 
alle momenter og dimensjoner 
innen urbane operasjoner, sier 
bataljonssjef Frank Stølan.

Nestommanderende, major Pål 
Harald Svarstad, fremhever også 
viktigheten av gode forberedelser 
og planlegging før øvelsen.

– Alt har gått smertefritt i forar-

beid, gjennomføring og etterarbeid 
i forbindelse med denne øvelsen. 
Det har vært en lang og god plan-
leggingsfase, noe jeg er sikker på 
har vært en avgjørende suksessfak-
tor. Logistikkmannskapene har 
gjort en fabelaktig jobb med å legge 
til rette slik at da hovedstyrken 
ankom Marnehuizen, kunne de gå 
rett i gang med treningen, sier Svar-
stad.

Ønsker gjentakelse. Etter øvelsen har 
ledelsen i bataljonen blant annet 
sendt en rapport og brief med erfa-
ringer til Hærstaben. De vil formid-
le Telemark bataljons erfaringer og 
opplevelser til Forsvarets militære 
og sivile ledelse, i håp om at det 
ikke blir siste gang de fikk øve i 
Marnehuizen.

– Så langt har vi fått positive til-

bakemeldinger fra Hærstaben i de 
samtalene vi har hatt, forteller Svar-
stad. 

Han tror dette kan bli en fast 
øvelse, og sier bataljonen allerede 
har sett på hva som kan gjøres 
bedre til neste gang. 

– Anlegget i Marnehuizen er 
dimensjonert for det nederlenderne 
betegner som «level 3», det vil si 
tropps-/kompanitrening. Om vi kan 
fokusere mer på enkeltmanns- og 
lagsnivå hjemme før vi drar ned, 
kan vi kanskje gå rett på tropps- og 
kompanioperasjoner når vi kommer 
dit, sier Svarstad.

Faglig utbytte. – Hærens ledelse må 
se på om det er fornuftig å sette 
slike øvelser i system. Vi må se på 
om gevinsten av slik trening er verdt 
kostnadene. Dette var første øvelse 
i Marnehuizen, og det er litt for tid-
lig å konkludere. Men ut fra de sig-
nalene Telemark bataljon har gitt, 
er det tydelig at øvelsen har gitt 
dem mye faglig utbytte, sier sjef for 
operasjonsavdelingen i Hærstaben, 
oberst Roar Laugerud.

Han mener dette er meget rele-
vant trening for norske soldater og 
avdelinger. 

– Anlegg som dette har vi ikke 
maken til i Norge, og vi vil neppe få 
det i fremtiden. Derfor er det ønske-
lig at samarbeidet med Nederland 
fortsetter. Det er en viktig gevinst 
av ACI-samarbeidet (Army coope-
ration initiative: red.anm.) at vi får 
tilgang til slike anlegg, og neder-
landske avdelinger får tilgang til 
våre skyte- og øvingsfelt. I og med 
at vi har ulike typer øvingsanlegg, 
utfyller vi hverandre, og begge par-
ter vinner derfor på et slikt samar-
beid, sier Laugerud.

urbANT MiLJØ: Telemark bataljon fikk hevet sitt 
kompetansenivå på urbane operasjoner opp til 
kompaninivå i det nederlandske treningsanlegget i 
Marnehuizen. Foto: Haakon Stensrud

▼
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HAAKoN STENSrud,  
HÆrENS KoMuNiKASJoNSAVdELiNg

Over 230 soldater deltok i øvelse 
Urban Viking for å øve strid i bebygd 
område (SIBO) i Marnehuizen, Ned-
erland. Et viktig moment ved øvel-
sen var støtte fra stridsvogner, en 
kompetanse som TMBN til vanlig 
finner i Stridsvogneskadron 1.

– Stridsvogneskadron 1 er alltid 
involvert i oppdraget i Afghanistan. 
Når de ikke er i Afghanistan, driver 
de med oppsetting til neste deploy-
ering, sier løytnant Thomas Hagen 
i TMBN. TMBN stod med andre 
ord uten stridsvognpersonell foran 
øvelsen.

Avsluttende test. Det var da Panser-
bataljonen (PBN), som til daglig 
holder til på Setermoen i Nord-
Norge, steppet inn.

– Vi deltar på øvelsen med per-
sonell som har faglig kompetanse, 
og kan det de driver med, sier ritt-

mester Jostein Svendsen, sjef for 
Stridsvogneskadron 2 i PBN. 

– TMBN fasiliterte stort sett det 
meste annet for oss – vi bruker for 
eksempel deres stridsvogner.

Panserbataljonens består av ver-
nepliktige mannskaper som hadde 
innrykk i august 2009. Øvelsen var 

på mange måter en avsluttende test 
for dem og Panserbataljonens 
utdanningsprogram.

– Det har vært et eksepsjonelt 
godt samvirke mellom oss og 
TMBN, og det har motivert til 
videre tjeneste for soldatene, avslut-
ter rittmester Svendsen.

Panser steppet inn

FiKK STØTTE: Leopardene på øvelsen var TMBN sine, men personellet kom fra Panserbataljonen.  
Foto: Mattias Schroeder

Stridsvogneskadronen i Telemark bataljon (TMBN) kunne ikke bli med på øvelse Urban Viking i Nederland.  

For å få med stridsvognkapasiteten steppet derfor befal og vernepliktige mannskaper fra Panserbataljonen inn.

NOF avd. Ørland fikk for litt over 
en uke siden den nye tilhengeren på 
plass. Nå har NOFs medlemmer på 
Ørlandet to hengere til disposi-
sjon

Etter mange års suksess med 
den gamle hengeren, mente styret 
og årsmøtet at vi ville ha en ny hen-
ger til medlemmene på Ørlandet. 
Hengeren har vært i flittig bruk og 
nå vil NOF-medlemmene på Ørlan-
det ha to hengere de kan benytte. 

Med den nye hengeren er det i 
hvert fall ingen problemer med å ta 
med ektefelle til IKEA lenger. Med 
en lastekapasitet på 1000 kilo må vi 
vel heller sjekke vognkort enn med-

lemskort før vi låner ut hengeren, 
sier leder Ole F. Hyllmark. 

Hengeren har allerede hatt sin 
jomfrutur, da den ble brukt i for-
bindelse med Styrkeprøven 2010. 

Hengeren fikk sin fortjente opp-
merksomhet langs E6, og deltakere 
samt andre stakk innom for å se om 
de dro kjensel på noen kjentfolk fra 
Ørland Hovedflystasjon.

Ny henger på plass

FØrSTE STYrKEPrØVE: Øystein Stokkan sørger for mat og drikke til syklistene ut fra NOF-tilhengeren.



Ønsker du å vite mer om hva du kan oppnå ved å 
samle forsikringene dine i FP? 
Eller ønsker du å vite mer om de gode forsikrin
gene du har tilgang på? 

Samler du forsikringene dine 
gjennom Forsvarets Personellservice 
oppnår du våre beste betingelser. 

Gjelder skadeforsikring (eks. ulykke og verdisak
forsikring). En av forsikringene må være bil,  hjem 
eller husforsikring. LOfavør Kollektiv Hjemforsikring 
teller som en forsikring.

Bank
kunde 

5 %

Konto
bonus 

5 %

3 Forsikringer
10 %

4 Forsikringer
15 %

5 Forsikringer + eKunde

20 %

+ + +Rabatt

10 %

Forsvarets Personellservice
Forsikringene leveres av vår samarbeidspartner 

SpareBank 1 Skadeforsiking AS

Ta kontakt med Kristin eller Bettina for en 

hyggelig forsikringsprat. Tlf: 23 09 24 70 

evt mail: sparebank1@fpservice.no

Forsvarets Personellservice  • www.fpservice.no  • Telefon:  23 09 24 00

FP gir sine medlemmer:

• Høy rente på innskudd

• Gode lånebetingelser

• Nettbank

• Gruppeliv

• Diners

• Esso

• Gebyrfrie tjenester

• Personlig service

• Store rabatter på forsikring

• Kontokreditt

Forsvarets Personellservice tar vare på sine medlemmer!

årår

Spar inntil 40 % på forsikringene dine gjennom FP og Sparebank1



Wanja Mathilde Bordewich Jensen har  

kjempet mot Statens Pensjonskasse(SPK)  

i fire år for å få godkjent sin skade som 

yrkesskade. I mai ble det full seier  

i tingretten.

Skadet på øvelse – ikke godkjent som yrkesskade:

Vant over Statens Pensjonskasse



MorTEN HANSEN (tekst og foto)

Etter endt øvelse med Orion i 
Tyskland måtte Jensen bæres, 
uten førlighet i beina, ut av 
flyet. Fire år senere vant hun 
saken mot SPK. Skaden hun 
fikk på jobb er en yrkesskade.

– Jeg synes det er forferde-
lig at man må gå til rettslig 
skritt for å få det man har 
krav på. Jeg tenker at man er 
ikke mye verdt, sier Jensen.

31. mars og 1. april 2006 
deltok Wanja Jensen som 
våpensystemoperatør om bord 
på et Orion overvåkningsfly 
under en flernasjonal øvelse i 
Tyskland. En av oppgavene 
hennes var å laste sonarbøyer 
inn i kanaler for utskyting 
mens flyet var i luften. På 
disse turene skulle det lastes 
mange tunge bøyer, og det var 
mye bevegelse i flyet. Dette 
kjente hun i ryggen, og hun 
var sliten da de landet. 

– På disse turene var det 
uvanlig mange bøyer. Siste nat-
ten lastet jeg 26 bøyer som hver 
veier drøyt 20 kilo, i tillegg til 
noen lettere. Under flyturen var 
været veldig dårlig, og det var 
mye bevegelse i flykroppen. 
Dette gir utslag i G-belastnin-
gen som gjør bøyene tyngre, 
forteller Jensen.

Følelsesløs. Da Jensen var i 
ferd med å forlate flyet, skulle 
hun ta med seg en søppelsekk. 
I det hun tok tak i søppelsek-
ken kjente hun en intens smer-
te i ryggen, og hun falt 
sammen. 

– Jeg var helt følelsesløs i 
beina, og klarte ikke reise meg. 
Jeg måtte ha hjelp for å komme 
meg ut av flyet, og skjønte ikke 
hva som hadde skjedd, sier Jen-
sen.

Hun ble kjørt til sykehuset i 
Bremerhaven hvor det ved en 
CT-undersøkelse ble påvist to 
prolapser i ryggen. Hun fikk 

manuell terapi og ble raskt 
bedre, men var fortsatt ikke 
helt bra da hun skrev skade-
melding 21. oktober 2006. Da 
hadde hun vært delvis syke-
meldt med fritak for lufttje-
neste i et halvt år. 

Hendelsen 1. april 2006 ble 
godkjent av trygdekontoret 
som yrkesskade etter folke-
trygdeloven, men SPK avslo 
hennes erstatningskrav etter 
yrkesskadeforsikringsloven da 
de mente hun ikke hadde vært 
utsatt for en arbeidsulykke i 
lovens forstand.

– Min intensjon var ikke å 
få erstatning. Jeg meldte først 
og fremst skaden inn for å få 
den registrert. Man vet jo ikke 
alltid hva langtidsskadene kan 
bli. Det som er trist er at NAV 
godkjente saken som yrkes-
skade med en gang, men ikke 
SPK. At det skulle føre til så 
mye vansker, hadde jeg ikke 
trodd, sier Jensen.

NoF-hjelp. Ikke før hun tok 
kontakt med Norges Offisers-
forbund (NOF) begynte ting å 
skje. Fram til da hadde hun 
vært nødt til å finne ut av alt 
selv.

– Jeg fikk ingen informa-
sjon. Jeg måtte lese meg fram 
til hva jeg skulle gjøre, hvilke 
papirer jeg skulle fylle ut – og 
hvor de skulle sendes. Jeg 
følte at jeg kjempet alene. 
Men så tok jeg kontakt med 
NOF. Der har jeg fått mye 
hjelp. Hvis det er noe jeg 
skulle gjort annerledes, var 
det å ta kontakt med NOF 
tidligere, sier Jensen.

Hun mener imidlertid NOF 
burde vært flinkere med å 
informere hva de kan gjøre.

– Jeg vet de har informa-
sjonsmateriell om dette. Men 
de fleste, også jeg, tenker at 
dette angår ikke meg. Men det 
kan det gjøre. Skulle NOF 
gjort noe bedre burde det vært 

Skadet på øvelse – ikke godkjent som yrkesskade:

Vant over Statens Pensjonskasse

TiLbAKE i orioN: Wanja Mathilde Bordewich Jensen måtte bæres ut av Orion-flyet etter 
en øvelse i Tyskland. Fire år senere konstaterte Oslo tingrett at Statens Pensjonskasse tok 
feil – Skaden er en yrkesskade.  
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Jensens sak mot SPK er ikke enestående. 
Militært personell har flere ganger vært 
nødt til å ty til rettsapparatet for å få 
utbetalt erstatning fra SPK. – Uaksepta-
belt, mener Norges Veteranforbund.

  
MorTEN HANSEN (tekst)

Senest i vår ble en soldat tilkjent 
yrkesskadeerstatning i Oslo tingrett 
for en ryggskade han pådro seg i 
Afghanistan. Det samme ble utfal-
let i en sak i januar og i april.

President Odd Helge Olsen i 
Norges Veteranforbund for Interna-
sjonale Operasjoner (NVIO) kon-
staterer at det kan være vanskelig å 
få sin rettmessige yrkesskadeerstat-
ning fra SPK.

– Jeg vil ikke i utgangspunktet 
kritisere SPK. De følger reglene de 
er satt til å følge. Det er myndighe-
tene som må endre regelverket.  
Samtidig synes jeg SPK burde vise 
større smidighet og romslighet.

Han mener det er uakseptabelt 

at militært perso-
nell må gå til retts-
sak for fysiske 
skader de har fått 
i tjenesten.

– Vi har mange 
eksempler på at 
militært personell 
har vært nødt til å 

føre saken for retten. De har fått 
sine skade i tjenesten, og burde 
sluppet å kjempe for å få erstatning, 
seier Olsen

SPK har tapt fire saker som gjel-
der militært personell, og vunnet 
tre. Juridisk direktør i SPK, Rune 
Huse Kristoffersen, er uenige i at de 
er lite smidige og romslige.

– Nei, vi strekker oss så langt vi 
kan for å få til en smidig saksbe-
handling - innenfor det loven gir 
grunnlag for. Statens pensjonskasse 
prioriterer disse sakene høyt, og vi 
gjør hva vi kan for at belastningen 
for forsikringstaker skal bli minst 
mulig. Sakene kan også ha svært 
sterke menneskelige aspekter som vi 

absolutt tar på alvor, men som sam-
tidig gjør det vanskelig å forklare 
– og akseptere - at vi i noen saker 
ikke kan innvilge erstatning eller at 
saksbehandlingen kan dra ut i tid, 
sier Kristoffersen.

Han mener SPK ikke har lagt seg 
på en for streng praksis i saker som 
gjelder militært personell.

– Vi har et ansvar for å fatte ved-
tak som er i tråd med norske lover, 
slik de er vedtatt av Stortinget. Vi 
behandler saker som gjelder militært 
personell på lik linje med saker for 
andre yrkesgrupper, sier Kristoffer-
sen, som påpeker at det bare er et 
fåtall av sakene som havner i retten.

– Dersom vi ikke får medhold, 
føyer vi oss etter det. Noen ganger 
er det viktig å få en prinsipiell 
avklaring på viktige juridiske spørs-
mål som danner grunnlaget for å 
vurdere framtidige saker.  I noen 
svært få tilfeller er det også nødven-
dig å prøve saken for en høyere 
rettsinstans, sier Kristoffersen.

å informere oftere om hva man 
skal gjøre når man må søke erstat-
ning eller få en skade godkjent som 
yrkesskade, sier Jensen.

Trist. Jensen måtte slutte som sys-
temoperatør, men hun har fortsatt 
jobb om bord i Orion. Nå som 
radaroperatør. 

– Jeg er glad for at jeg fortsatt 
kan jobbe i flyet. Det var en av 
tingene jeg fryktet jeg ikke kunne 
gjøre. Men med trening, fysiote-
rapi og forsiktighet går det veldig 
bra. Jeg skal ikke klage. Det er 
mange som har ofret mer. Det har 
det siste halve året vært eksempler 
på mange saker med personell fra 
forsvaret som har kjempet samme 
sak som meg – å få saken sin 
registrert som yrkesskade. Deri-
blant en del personell som har 
vært på utenlandstjeneste. Jeg 
synes det er veldig trist at det er så 
mange som må kjempe for å få 
eventuelle skader registrert som 
yrkesskade, når de har ofret så 
mye.

Lov om yrkesskadeforsikring paragraf 11

Folketrygdloven paragraf 13-3

Yrkesskadeforsikringen skal dekke
a) skade og sykdom forårsaket av arbeidsulykke (yrkesskade),
b) Skade og sykdom som i medhold av folketrygdloven § 13-4 er likestilt med yrkesskade.
c)  annen skade og sykdom, dersom denne skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeids-

prosesser.
Skade og sykdom som nevnt i første ledd bokstav b skal anses forårsaket i arbeid på arbeidsste-
det i arbeidstiden, hvis ikke forsikringsgiveren kan bevise at dette åpenbart ikke er tilfellet.
Ved vurderingen av om en skade eller sykdom gir rett til dekning, skal det ses bort fra arbeidsta-
kerens særlige mottakelighet for skaden eller sykdommen, hvis ikke den særlige mottakelighe-
ten må anses som den helt overveiende årsak.  

Med yrkesskade menes en personskade, en sykdom eller et dødsfall som skyldes en arbeidsulykke 
som skjer mens medlemmet er yrkesskadedekket, se §§ 13-6 til 13-13. 

Som arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet ytre hending som medlemmet har vært 
utsatt for i arbeidet. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre hending som 
medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i ved-
kommende arbeid.

Belastningslidelser som over tid har utviklet seg i muskel-skjelett-systemet, regnes ikke som 
yrkesskade. Det samme gjelder lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger 
eller belastninger over tid.

Som personskade regnes også skade på protese og støttebandasje. 

Lite smidig og romslig

Odd Helge Olsen
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Forsvarsdepartementet har nå fått på 
plass forskrift om oppfølging og erstat-
ning for personell som tjenestegjør eller 
har tjenestegjort i internasjonale opera-
sjoner. 

STAALE i rEiTEN (tekst)

Forskriften slår fast at Forsvaret 
skal gi hensiktsmessig oppfølging 
av veteranene i ett år etter endt tje-
neste, men det skal utvises stor grad 
av fleksibilitet i systemet slik at 
ingen opplever å stå uten et tilbud. 
Forsvaret skal også sørge for at per-
sonellet blir overført til det sivile 
helsevesenet på en trygg måte.

Forskriften sier også at erstat-
ningsnivået skal være på samme 
nivå som for de til enhver tid gjel-
dende regler for personell som tje-
nestegjør i utenlandsoperasjoner. 
Maksimal erstatning er 65 G.

Forskriften gjelder for tilsatt og 

tidligere tilsatt militært personell i 
Forsvarsdepartementet med under-
liggende etater. Den gjelder tilsatt 
og tidligere tilsatt sivilt personell i 
Forsvarsdepartementet med under-
liggende etater, som tilhører 
bestemte kategorier fastsatt av For-
svarsdepartementet, og har som 
formål å klargjøre Forsvarets ansvar 
for oppfølging av personell som har 
tjenestegjort i internasjonale opera-
sjoner. 

Sentralt for dette oppfølgingsan-
svaret er at Forsvaret gjennom sitt 
spesialiserte fagmiljø har mulighet 
til å møte personellet på en mer til-
passet måte enn det sivile helsevese-
net. Personellets rett til helsemessig 
oppfølging fra Forsvaret, begrenser 
ikke retten til ordinær helsehjelp fra 
det sivile helsevesenet. 

Forsvaret har blant annet plikt 
til å tilby annen oppfølging i ett år 
etter endt tjeneste i den grad det er 

rimelig ut fra personellets helsetil-
stand og økonomiske stilling, tje-
nesteforholdets varighet og forhol-
dene ellers. Forsvarets plikt til å 
tilby slik oppfølging skal være knyt-
tet til medisinsk eller annen oppføl-
ging som er nødvendig som følge av 
at personellet har tjenestegjort i en 
internasjonal operasjon. 

Forsvaret skal også ha et fast 
kontaktpunkt for personell som 
ikke er i tjeneste, og gi dette perso-
nellet råd og veiledning til om ret-
tigheter og hjelp som ytes til vetera-
nene i og utenfor Forsvaret. 

Forsvaret skal også tilrettelegge 
for fellesaktiviteter for personell 
som ikke er i tjeneste. Rett til annen 
oppfølging fra Forsvaret kommer 
også for personell utenfor Forsvaret 
i tillegg til retten til oppfølging i det 
sivile helsevesenet. 

Forskriften trådte i kraft 30. juni 
2010.

Ny forskrift for intops-erstatning

LOfavør jobber for å gi deg gode avtaler og et tryggere hjem i privatlivet. Som et ledd i arbeidet 
ønsker vi å øke brannberedskapen. Gå inn på www.lofavor.no/stoppbrannen for flere gode råd 
om hva du kan gjøre for å unngå noen av de vanligste brannfellene hjemme hos deg.

Undersøk om det er svimerker 
eller varmegang i sikringsskapet

Test røykvarsleren med røyk, 
eller ved å bruke testknappen

Stram til skrusikringene 
i sikringsskapet1 2 3

Brannsikkerhet i hjemmet
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MiLiTÆrTEKNiKK (tekst)

Selv om nedskytingen representerer 
en milepæl i utviklingen av laservå-
pen, gjenstår det mange utfordrin-
ger før laservåpen får operativ 
betydning. I meldingene fra det 

amerikanske forsvaret framgår det 
ikke hvor lang avstand missilet ble 
skutt ned på. 

Rekkevidden er en av de store 
utfordringene for en laserstråle som 
sendes gjennom atmosfæren. Laser-
stråler brytes opp av turbulens og 

bevegelser i luften og vanndamp, 
tåke eller støvpartikler svekker 
laserstrålen.

Skal et laservåpen ha effekt, må 
strålen treffe målet og holdes til-
nærmet rolig innenfor et punkt på 
kanskje 30 cm i diameter i noen 
sekunder, slik at dette punktet var-
mes opp og missilet ødelegges. 

Fordelen med et laservåpen er 
selvsagt den korte reaksjonstiden. 
Laserstrålen beveger seg med lysets 
hastighet, og selv om man må bely-
se målet noen sekunder før det 
ødelegges, kan laservåpen enga-
sjere mål mye raskere enn for 
eksempel et missil som sendes av 
gårde mot et innkommende ballis-
tisk missil.  Skytes et missil, må 
man vente og se om missilet treffer 
før man sender et nytt missil. 
Laserkanonen kan avfyres umid-
delbart om man ikke lykkes første 
gang. I tillegg ligger det også en 
bedre mulighet til å engasjere 
mange mål med laseren. 

Kostnadene med et laserskudd 
er også vesentlig lavere enn å sende 
ut et missil, selv om det selvsagt 
koster mye å anskaffe selve laser-
våpenet.

Skjøt ned missil  
med laser
I februar i år kom verden et skritt nærmere Star Wars da det ame-

rikanske forsvaret i samarbeid med Boeing skjøt ned et ballistisk 

missil med laserkanon. Dette er første gang et missil i luften er 

skutt ned av en høyenergi laserstråle.

biLdE 1: Skjøt ned ballistisk missil med laser: Bildet viser den laseren som lyser på missilet i noen sek-
under før det ødelegges. Laservåpenet som ble demonstrert i februar sender ut en konsentrert laserstråle 
som varmer opp målet til det ødelegges.  Avstanden fra testflyet til missilet er ikke oppgitt. Et laservåpen er 
avhengig av fri sikt til målet. (Foto: Boeing)
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TESTFLYET: Et Boeing 747 400F jumbojet med laser-«kanonen» i fronten.  I tillegg til hovedlaseren, brukes 
ytterligere to lasere. En som kontinuerlig tracker missilet slik at strålen fra hovedlaseren kan holdes kon-
stant på samme punkt. I tillegg én laser som måler de atmosfæriske forvrengningene og fortløpende korri-
gerer hovedlaseren. Boeing er hovedkontraktør i prosjektet, mens selve hovedlaseren er utviklet av Nor-
throp Grumman. (Foto. Boeing)

AirborNE LASEr TESTbEd: Hovedlaseren er en såkalt kjemisk laser, noe som innebærer at det er en stor og avansert kjemisk installasjon i flyet med lase-
ren.  Imidlertid er en slik kjemisk installasjon lite attraktivt i en militær plattform og det arbeides med lasere som drives elektrisk, såkalte faststofflasere, som 
vil gjøre systemet mer praktisk brukbart. Å utvikle faststofflasere som kan nå megawattnivå slik som en kjemisk laser, er per i dag en stor utfordring. Opprin-
nelig hadde USA planer om sju fly med laservåpen, som kunne skifte på å ligge i luften og dekke et strategisk område. Prosjektet er imidlertid nå redusert til et 
testfly. (Foto: Boeing)

Allerede nå spekuleres det i mulige 
mottiltak mot laservåpen. For mis-
siler kan man tenke seg å lage over-
flaten speilblank, slik at mestepar-
ten av energien i laserstrålen reflek-
teres. En annen mulighet er å lage 
missilet slik at det roterer/dreier 
rundt sin egen akse i luften, da vil 
laserstrålen spres over et større 
område, og belysningstiden vil 
måtte forlenges. I tillegg kan man 
også tenke seg å lage missilskroget 
tykkere.

I det hele tatt er det mulig å 
tenke seg flere mulige mottiltak mot 
laservåpen, men for dagens missiler 
rundt om i verden vil det trolig bli 
svært dyrt å oppgradere missilene 
med disse motmidlene. Men om 
laservåpen virkelig blir et aktuelt 
motmiddel mot innkommende mis-
siler, vil man nok ganske raskt se at 
missilprodusentene verden over 
starter utviklingen av mottiltak.
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MiLiTÆrTEKNiKK (tekst)

Prosjektene er dels store og omfat-
tende, men selv om noen ligger fram 
i tid, og det alltid kan bli noen utset-
telser og endringer i tidsrammen, vil 
Forsvaret bruke betydelige beløp på 
kjøretøy i årene som kommer.

Middelstungt enhetlig panserkjøretøy. 
(Prosjekt P 5436). Dette prosjektet 
innebærer i praksis oppgradering og 
modernisering av dagens stormpanser-
vogner, og Forsvaret er allerede i ferd 
med å inngå kontrakt med BAE 
Hägglunds om å gjøre denne jobben. I 
tillegg vil det bli anskaffet en del ny CV 
90-vogner, slik at antall norske vogner 
øker fra dagens 104 til opp mot 120. 

Tårnene på alle de norske vognene 
vil bli oppgradert. I tillegg vil det 
bli anskaffet en del nye tårn.

CV 90-vognene vil også få andre 
oppgaver enn stormpanservogn-
funksjonen. Hæren vil få CV 90 
som stormingeniørvogner, bombe-
kastervogner og vogner for andre 
transportformål.

Per i dag er Forsvaret i kon-
traktsforhandlinger med BAE 
Hägglunds, og prosjektet forventes 
godkjent i 2011. Leveransene vil 
ventelig starte i 2012. Total pro-
sjektkostnad er anslagsvis 3000–
5000 millioner kroner.

Pansret stridsoppklaringssystem. 
Pansret stridsoppklaringssystem 

(Prosjektet P5444) har et kost-
nadsanslag på 1600–2200 millioner 
norske kroner.

I dette prosjektet vil Forsvaret 
anskaffe både beltegående og hjul-
gående oppklaringskjøretøy, dvs. 
kjøretøy som brukes til observasjon 
og informasjonsinnhenting. 

For de beltegående kjøretøyene 
går Forsvaret for å bruke CV 90. I 
og med at det anskaffes noen nye 
CV 90-vogner i prosjekt P5436, vil 
noen av de eksisterende vognene bli 
overført til dette prosjektet og utrus-
tet som stridsoppklaringskjøretøy.

Når det gjelder hjulgående opp-
klaringskjøretøy, ser man kanskje i 
utgangspunktet på kjøretøy av 
kategori og størrelse som Iveco 

Forsvaret anskaffer kjøretøy

I løpet av de nærmeste fem–ti årene er det planer om anskaffelse av kjøretøy  

til det norske forsvaret for opp mot 10 milliarder kroner. Gamle kjøretøy er modne for  

utskifting, og bedre beskyttelse og større lastekapasitet er noen av ønskene for framtiden.
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LMV, men fra Forsvarets side ser 
man heller ikke bort ifra at tyngre 
kjøretøy kan være aktuelle, slik 
som kjøretøy av kategori Patria Sisu 
eller Patria AMV. I det hele tatt er 
Forsvaret åpen for å vurdere de for-
slagene og tilbudene som kommer 
inn når anbuds-/tilbudsfasen kom-
mer i gang.

Oppklaringskjøretøyene vil få 
meget avansert utrustning for 
observasjon, både for dag- og natt-
bruk.  I tillegg vil kjøretøyene 
utrustes med en rekke sensorer for 
bl.a. registrering av lyd, bevegelser 
i bakken, termiske kamera, infra-
røde kamera etc.

Mer spesielt er at de nye obser-
vasjonskjøretøyene vil ha miniUA-

Ver om bord, som kan sendes opp i 
luften for å gi oversiktsbilder av 
nærområdet. 

Kjøretøyene vil utrustes med 
såkalte miniUGVer, (UGV = unn-
manned ground vehicle) altså ube-
mannede bakkekjøretøy, på stør-
relse med eller litt større enn fjern-
styrte modellbiler. Disse kan eksem-
pelvis brukes i tettbygget strøk, 
kjøres fram foran vognene og se 
rundt et hushjørne, kikke inn i en 
døråpning oa.

I tillegg vil vognene få avanserte 
kommunikasjonssystemer og vil 
kunne sende informasjon og bilder 
fortløpende til andre avdelinger og 
til operasjonsledelsen.

Enkelt fortalt har Forsvaret i dag 

bare Mercedes Gelendewagen og per-
sonell med kikkert for å hente infor-
masjon ute i felt, så de nye kjøretøy-
ene og ikke minst den utrustningen 
de får, vil på mange måter represen-
tere et kvantesprang for Forsvaret 
innen oppklaringskjøretøy.

Planen er å anskaffe anslagsvis 
ca. 20 beltegående og ca. 20 hjulgå-
ende kjøretøy. Forsvaret håper å få 
prosjektet godkjent i 2011, og sig-
nere kontrakten i 2012–13.

Pansrede hjulkjøretøy. I dette pro-
sjektet vil Forsvaret anskaffe pans-
rede hjulkjøretøy av medium vekt-
klasse, dvs. 15–20 tonn. Typiske 
representanter i denne kategorien er 
Patria Sisu og Patria AMV. Kjøre-
tøyene skal brukes som lagskjøre-
tøy, ambulanse, ledelsesvogn og 
forbindelse med patruljeoppdrag, 
evakuering, eksplosivrydding og 
som vogner for reparasjonslag, 
logistikkfunksjoner etc. Kort sagt 
vil dette bli en vogntype som vil 
utrustes til mange ulike funksjoner, 
i hovedsak for Hærens lette oppset-
ninger og i forbindelse med interna-
sjonale operasjoner.

Kjøretøyene er i hovedsak tenkt 
brukt i forbindelse med internasjo-
nale operasjoner.

Per i dag er dette prosjektet fort-
satt i utredningsfasen, og det er hel-
ler ikke utelukket med internasjo-
nalt samarbeid når disse kjøretøy-
ene eventuelt skal anskaffes. 

Prosjektet blir tidligst godkjent i 
2011–12 med kontrakt tidligst i 
2013. Kostnadsanslag er ca. 800–
1200 millioner kroner.

Erstatning for M-133 og Patria SiSu. 
Prosjekt P 5027 er anskaffelse av 
kjøretøy til erstatning for M-113 og 
dagens SISU-vogner, når disse ikke 
lenger er kostnadssvarende å vedli-
keholde eller oppgradere.

Per i dag arbeider Forsvarets 
logistikkorganisasjon med oppgra-
dering av M 113, så det dette pro-
sjektet ligger langt fram i tid, trolig 
ikke før omkring 2020 eller senere.
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Forsvaret anskaffer kjøretøy

CV 90 er under oppgradering og modernisering. 
Noen av disse vognene vil bli brukt som pansret 
stridsoppklaringssystem og få meget avansert 
utrustning. (Foto: FMS)
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Flere av de store leverandørene av kjøretøy leverer hele spekteret av ulike kjøretøy, fra lette personellkjøretøy til tunge transportkjøretøy.  I utgangspunktet vil nok 
en familie av kjøretøy fra samme leverandør være fordelaktig og både forenkle logistikk, opplæring og servicefunksjoner.  I praksis har det imidlertid vært vanskelig 
å få til, både fordi det ikke er midler nok til å foreta en utskiftning av flere kjøretøysklasser samtidig i et lite land som Norge. I tillegg har Forsvaret arven, dvs. de 
kjøretøyene Forsvaret allerede har i dag, noe som medfører at det uansett vil bli flere kjøretøysfamilier. Bildet viser en Iveco LMV tilhørende det norske forsvaret. 
Italienske Iveco er et typisk eksempel på en av en rekke store leverandører som kan levere hele spekteret av ulike kjøretøy. (Foto: FMS)

Nye logistikkkjøretøy
Også på logistikksiden arbeides det 
med store kjøretøysprosjekter. Det 
desidert største prosjektet er å 
erstatte dagens Scania lastevogner.

I dag er hovedtyngden av For-
svarets logistikkkjøretøy Scania 
lastebiler som ble anskaffet fra ca. 
midten av 1980-årene og litt utover 
i 1990-årene. 

Forsvarets Scania lastebiler nær-
mer seg 30-årsalderen, og behovet 
for fornyelse melder seg. Opprinne-
lig ble disse bilene anskaffet med 
tanke på personelltransport, og de 
aller fleste bilene har en lastekapa-
sitet på ca. fem tonn. Bilene er føl-
gelig heller ikke utstyrt med noen 

innretning for lastehåndtering, dvs. 
de aller fleste bilene har verken kran 
eller krokløft.

I dag har Forsvaret langt større 
behov for lastevogner til transport 
av tyngre materiell og utstyr enn til 
personelltransport. Derfor arbeides 
det nå med å anskaffe vogner med 
større lastekapasitet med påmontert 
innretning for lastehåndtering.

I tillegg vil i alle fall noen av For-
svarets logistikkjøretøy i framtiden ha 
behov for beskyttelse, da særlig bal-
listisk beskyttelse og beskyttelse mot 
miner, og Forsvaret ser også på beho-
vet for bevæpning for egenbeskyttelse 
for en del av kjøretøyene.

I alt har det norske forsvaret seks 
kjøretøysprosjekter innen logistikk:

Landbasert transportstøtte 
(P2559) som innebærer å erstatte 
dagens Scania-flåte er det desidert 
største kjøretøyprosjektet på 
logistikksiden. Framskaffelsesløsning 
vil ventelig være ferdig i løpet av året. 
Det kan være aktuelt å anskaffe et 
mindre antall kjøretøy relativt raskt 
for å dekke kritiske behov, men 
hoveddelen av kjøretøyene vil imid-
lertid ikke bli anskaffet før etter 2014 
og fram mot 2020. Totalt vil det være 
snakk om flere hundretalls kjøretøy 
og kostnadsanslaget er omlag 2000–
3000 millioner.
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Russisk stealthfly

De øvrige prosjektene er:
P2512 Transportmateriell; 
Tung transportkapasitet for trans-
port av tunge stridskjøretøy, i 
vektklasse opp til og med LEO II 
stridsvogn. Prosjektet planlegges 
godkjent i 2010 med kontrakt i 
2011 og leveranse avsluttet i 
2016.
Kostnadsanslag på 100–300 mill 
NOK og antallet opplyses å være 
et titalls. 

P 2546 Tankbiler til flyplasser  
Prosjektet vil godkjennes i 2010 og 
kontrakt forventes i løpet av 2011. 
Leveransen vil trolig avsluttes i 
2016.
Per i dag dekkes tankbilbehovet på 
flyplasser med sivile kjøretøy. 
Kostnadsanslag på opptil 100 mil-
lioner NOK og antallet opplyses å 
være et titalls

Øvrig
I tillegg arbeides det logistikksiden 
med prosjekt P 2502 bergningsma-
teriell, Prosjekt P 2517 brann, red-
ning og plasstjeneste materiell til 
flyplasser, samt P2513 maskin- og 
konstruksjonsmateriell, dvs. typisk 
ingeniørmateriell til bygging av 
baser. Alle disse tre prosjektene 
omfatter også et større eller mindre 
antall lastevogner, og Forsvaret 
ønsker å avklare om det er hen-
siktsmessig med samme leverandør 
for disse lastevognene som for de 
øvrige lastevognprosjektene. For 
disse prosjektene vil det foreligge 
en framskaffelsesløsning i løpet av 
2010

I utgangspunktet ønsker For-
svaret at alle vognene kan leveres 
fra en og samme leverandør. Selv 
om det trolig vil bli ulike typer og 
størrelser av kjøretøy innen de for-
skjellige prosjektene, er det forven-
tet at det ligger en betydelig gevinst 
i å ha én og samme leverandør for 
alle vognene, om dette er mulig.

Forsvaret ser også på mulighe-
tene for nordisk samarbeid, og har 
registrert at Sverige har behov for 
å anskaffe lastevognmateriell 
omtrent i samme tidsperiode som 
Norge.

Forsvarets Scania lastebiler begynner å trekke på årene, og ble i sin tid anskaffet hovedsakelig med 
tanke på personelltransport. I tillegg ønsker Forsvaret seg lastevogner med større lastekapasitet og 
lasteinnretning som kran eller krokløft. Bildet viser en Scania lastebil som har transportert en gruppe 
soldater fra Telemarksbataljonen opp til Hjerkinn skytefelt. (Foto: FMS) 

Forsvaret planlegger å anskaffe stort antall hjulgående kjøretøy i vektklasse 15–20 tonn. Kjøretøyene vil bli 
«arbeidshester» i forbindelse med internasjonale operasjoner, og vil utrustet for en rekke ulike oppgaver.  
Den nyutviklede svenske SEP er en typisk kandidat i denne kjøretøysklassen. Foto: BAE Systems Hägglunds

Norsk Sisu 6x6 kjøretøy i Afghanistan.  Internasjonale operasjoner er utgangspunktet for mange av de 
kravene som stilles til framtidens kjøretøy for det norske forsvaret. (Foto: FMS)



MiLiTÆrTEKNiKK (tekst)

Rekylfrie antipanservåpen slik som 
Carl Gustav og AT4 er relativt lette å 
bære og enkle å operere. Våpnene er 
robuste og tåler tøff behandling, sam-
tidig som våpen av denne typen gir 
god skuddpresisjon. 

Svakheten med rekylfrie våpen av 
denne typen er at det oppstår en kraftig 
bakblåst bak våpenet når det avfyres.  
Denne bakblåsten kan forårsake alvor-
lige brannskader eller trykkskader både 
på soldater som står i området bak den 
som avfyrer et rekylfritt våpen, eller på 
skytteren selv. Særlig dersom skytteren 
befinner seg i et avgrenset rom, for 
eksempel skyter ut av vinduet på en 
bygning, er faren for skade på skytte-
ren og øvrige personer i rommet meget 
stor. Problemet med bakblåsten fra 
rekylfrie våpen er blitt særlig aktuali-
sert fordi mye av dagens krigføring 
foregår i byer og bebygde områder.

Ofte vil skytteren med antipanser-
våpenet ønske å ligge i dekning inne i 
en bygning, men problemet med bak-
blåsten har i mange tilfeller gjort det 
vanskelig eller umulig for skytteren å 
operere våpenet fra en posisjon inne i 
en bygning.  

Derfor er det i de senere år lagt mye 
arbeid i å utvikle den nye AT4CS (CS= 
Concealed Space) versjonen, som er 
spesialdesignet for krigføring i urbane 
områder, og som kan avfyres fra et 
lukket rom.

Enkelt forklart har CS-versjonen 
en beholder med saltvannsoppløsning 
bak på launcheren. Når skuddet avfy-
res oppstår det en tåkesky av saltopp-
løsningen bak skytteren, og denne 
vanntåken absorberer både trykkbøl-
gen og ildstrålen. Dermed vil skytte-
ren kunne sitte skjult og i dekning 
inne i et lukket rom, samtidig som han 
kan skyte ut gjennom et vindu eller en 
åpning, uten at han selv blir skadet.

Klar for avfyring av AT4 CS fra et lukket rom i en 
bygning. Med CS-versjonen er det trygt for skytte-
ren å skyte ut av et vindu eller dør i et ellers lukket 
rom. (Foto: SAAB)
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Fakta AT4

Produsent: Saab Bofors Dynamics 
Antall produsert: 600.000+ (alle versjoner)
Antall brukerland: 20+ 
Vekt: 6,7 kg 
Lengde: 102 cm 
Kaliber: 84 mm 
Prosjektil hastighet: 290 m/s 
Rekkevidde: 20– 300 m 

Krigføring i urbane områder
AT4 er 84-millimeter bærbart rekylfritt anti-panservåpen. Mye av teknologien er basert på Carl-Gustav 

M3 84 millimeter rekylfri kanon som bør være godt kjent i det norske forsvaret.  Men mens Carl- 

Gustav kan lades om og skyte flere skudd, er AT4 et enkeltskuddsvåpen. 

En standard versjon av AT4 avfyres. Det er ikke 
vanskelig å forstå at «bakblåsten» bak våpenet 
kan påføre skade, både på personer som står bak, 
eller på skytteren, om strålen reflekteres fra en 
vegg oa og treffer skytteren i ryggen. I tillegg vil 
«bakblåsten» kunne røpe skytterens posisjon, noe 
som selvsagt er uheldig, både i urbane områder og 
i åpent terreng. (Foto: US Army)



In the world of lIght, shoulder-launched, anti-armour systems, Carl-Gustaf and 
AT4 stands supreme.

Carl-Gustaf, the true multirole weapon system, and the AT4 CS (Confined Space) are  
continuously under development for higher performance in urban terrain. The newly  
developed AT4 CS AST (Anti-Structure Tandem) as well as new rounds for Carl-Gustaf  
offers additional capabilities for urban warfare. 

They are as powerful in use as they are easy to handle. Both these well-proven and reliable 
weapons can be integrated into your infantry platoons and increase your fighting capacity 
and survivability giving man-portable artillery support and a broad anti-armour firepower 
base. Equipped with the Carl-Gustaf and the AT4 CS systems, soldiers are provided with  
effective power in urban surroundings for decades to come. 

www.saabgroup.com

SUPREME FIREPOWER 
IN URBAN TERRAIN
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Kadetter besteg Kilimanjaro 
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Kilimanjaro er med sine 5895 

meter over havet Afrikas høy-

este fjell, verdens høyeste  

frittstående fjellparti og en av 

verdens største vulkaner.  

En tredjedel av de som forsøker 

seg på å nå toppen må gi tapt. 

Denne hårete utfordringen 

kunne ikke stå uprøvd for en 

ekspedisjon med kadetter fra 

Luftkrigsskolen.

CArL WALdEMAr WiLHELMSEN (tekst og foto)

Den iskledde og majestetiske vulka-
nen som Kilimanjaro er, har gitt 
næring til en uimotståelig fascina-
sjon siden den ble «oppdaget» av 
europeere på midten av nittenhun-
dretallet. 

Det finnes en rekke ulike ruter 
for å bestige Kilimanjaro på – både 
fra Kenya og fra Tanzania. Statis-
tikken for å fullføre de ulike rutene 
og komforten tilgjengelig, varierer 
betydelig. 

Vi valgte å benytte den nest mest 
populære ruten fra Tanzania-siden, 
Machame-ruten. Denne er også 
kjent som «Whiskey Route» blant 
lokalbefolkningen i området, uten 
at bakgrunnen er kjent for oss. 
Normalt benytter man seks dager 
langs denne ruten, men syv–åtte er 
anbefalt. Vi brukte under fem dager 
til toppen, som i etterpåklokska-
pens visdom ikke anbefales. 

Mer om det senere. 
Machame-ruten er vanskeligere 

enn Marangu-ruten, som er den 
mest populære. Fordelen med ruten 

Kadetter besteg Kilimanjaro PÅ ToPPEN: Etter fem tunge dager kom  
kadettene Sveinung Røsok, Carl W. Wilhelmsen, Atle 
Lundervold, Max (ekspedisjonens maskot), Renate 
Evensen, Mikael Derås, Simon Torseth og sivilist Roy 
Hansen (nederst) til toppen av Kilimanjaro.
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vi valgte er imidlertid at løypetrase-
ene er lengre slik at akklimatiserin-
gen er bedre. Resultatet er at flere 
fullfører langs denne ruten enn 
Marangu-ruten. 

Vi var en gruppe på seks kadet-
ter fra Luftkrigsskolen samt en sivil 
kjenning for å ivareta et minimum 
av orden i gruppeprosessen. Alle 
kom rett fra kurs og landet sent på 
kvelden i Kilimanjaro. Dagen etter 
startet det som skulle bli somme-
rens eventyr, og her er min dagbok 
fra ekspedisjonen:

dag 1: Machame port til Machame 
leir. Porten, som er inngangen til 
selve fjellet, ligger på omtrent 1800 
meter over havet. Dagsturen opp til 
leiren der man skal sove for dagen 
tok fem–seks timer med rolig marsj 
i et relativt bratt terreng. Veien opp 
var preget av jungel og fuktig klima, 
så det var mye å hvile øynene på, 
men dessverre så vi ingen dyr. Selve 
leiren der vi skulle sove lå midt i sky-
laget, så det var mye dis og tåke med 
lite utsikt. Vi sov i tomannstelt og 
opplevde en overraskende luksus. 
Det ble servert varm suppe og hoved-
rett i et eget oppsatt mattelt, som 
bærerne bar opp. Imponerende. For 
oss, vant til RSP, stridsrasjon eller 
tilsvarende, var dette rene luksus. 
For øvrig må det nevnes at bærerne 
og guiden var utrolig høflige og hyg-
gelige og det var aldri noe som ikke 
kunne fikses eller ordnes. Det kan 
ikke forklares hvor flinke og «på» 
alle bærere var for å hjelpe til med 
alt fra bæring til fylling av vann. Før 
det ble mørkt var det mulig å glimte 
litt av veien videre. Det var rimelig 
klart at leiren lå akkurat over tre-
grensen siden lendet gikk fra å være 
frodig og tropisk til markant goldt 
med mye stein og lave busker. Selve 
leiren lå på 3032 meter over havet, 
og ingen hadde så langt meldt om 
noen tegn til høydesyke.

dag 2: Machame leir til Shira leir. 
Denne dagen var en enkel marsj-
dag med relativt lite marsj i 
avstand, men i høyde hadde det 
vært noe stigning. Etter hvert som 
turen gikk, steg vi over skylaget. 
Her meldte det seg en liten over-
raskelse: Den nådeløse solen. For 
dem som ikke tok smøring på 

alvor, ventet en flott rødfarge i 
nakke og armer rimelig fort. Gra-
den av UV-stråling er langt høyere 
i en slik høyde – det erfarte jeg 
fort. Selve stigningen var ikke bru-
tal etter den første bakken og 
dagens rast, Shira leir, lå på 3847 
meter over havet. De første tegn til 
høydesyke kan opptre i denne høy-
den, men ingen i ekspedisjonen vår 
opplevde dette. Temperaturen var 
litt lumsk siden det blåste en del i 
leiren og dette understøttet selvføl-
gelig den nådeløse solen i sitt pro-
sjekt med å svi meg. Solkremen ble 
fort oppgradert fra 15 til block. En 
oppdagelse her på dag to var at i 
Afrika så er det vanvittig mørkt 
om natten, siden det er lite, til dels 
ingen, lysforurensning. Ikke mis-
forstå meg her: vanvittig mørkt.

dag 3: Shira platå til Barranco leir. 
Dette var akklimatiseringsdagen 
der vi først steg opp til 4630 meter 
over havet, før så å stige ned til Bar-

ranco leir som lå på 3950 meter 
over havet. Denne dagen var preget 
av mye vind, så det var ikke spesielt 
varmt. Ulempen var at når det er 
litt kjøligere så kan man glemme å 
drikke nok vann og så regelmessig 
som høydesyken krever. Her meldte 
hodepinen seg for enkelte av delta-
kerne. Selv slet jeg med en kraftig 
hodepine fordi jeg i noen minutter 
havnet på defensiven med vanninn-
tak, mens jeg smurte meg for solen 
og gårsdagens hovmodige innsats 
som endte i nederlag mot UV-strå-
lingen. Bærerne gjorde en impone-
rende innsats. De har alle omtrent 
27 kilo (det er det som er maks til-
latt vekt for bærere) på skuldre, 
hode eller rygg. Og her går vi og 
puster tungt med en liten dagstur-
sekk. En føler seg litt stusselig når 
en ser hvordan de senesterke og 
slanke bærerne tråler seg oppover 
løypen, mens en selv kjenner pusten 
melder seg bare en skal slå lens bak 
en stein.

brATT: Andre dagen var det relativt bratte bakker, men liten avstand totalt.

MÅL i SiKTE: Etter tre dagers gange var det et majestetisk skue vi hadde foran oss.
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dag 4: Barranco leir til Barafu leir. 
Dagen startet med en skikkelig bratt 
og lang vegg som krevde både armer 
og ben mens man sakte jobbet seg 
mer eller mindre rett oppover. Det 
gikk over ganske fort, men det var 
relativt demotiverende å stå på bun-
nen og se rett oppover. Fra toppen 
gikk vi nedover til Karanga Valley, 
som var en slak steinrøys med mye 
sand som blåste rundt overalt. Buse-
menene i nesen og englestøvet i 
øynene har forresten vært kullsvarte 
siden første dag. Det var en fin lunsj 
halvveis på strekket, der vi faktisk 
fikk se skyene bli til og forsvinne 
rundt oss for så å dannes enten 
under eller over oss i høyde. Det var 
litt av en magisk opplevelse. Fra å 
oppleve sterk sol, ble det fort kjølig 
da skyene kom. Slik endret været 
hele tiden. Landskapet har blitt vel-
dig grått og brunt uten noe vegeta-
sjon. Her er det stein å telle for den 
som har lite å gjøre. Dagens leir, 

Barafu, lå på 4600 meter over havet 
og her ble det mat før vi hvilte til 
rundt 23:00. Da startet forberedel-
sene til sluttetappen. Til tross for at 
man er sliten, så var det ikke mye 
søvn å få på øyet. Jeg var rimelig 
spent, og for å være ærlig; nervøs på 
om jeg skulle klare siste etappe. Det 
var et dristig opplegg, med 1300 
meters stigning, tatt i betraktning at 
vi normalt steg med 800 meter per 
dag – som i tillegg var doble dags-
etapper. 

Natt til dag 5: Kibo Peak og nedstig-
ning til Mweka leir. Da vi ble vekket 
var det bare å gjøre klar og sette i 
marsj oppover. På grunn av stignin-
gen og terrenget så ble det sikksakk-
gåing oppover. Det blåste vanvittig 
mye og temperaturen lå på rundt 
null grader. For første gang kjente 
jeg at jeg frøs, og måtte begynne å 
bruke polarjakken i kombinasjon 
med vintervotter og gamasjer. Vi var 

en stille gjeng der vi gikk oppover 
med hodelykter på. Marsj midt på 
natten, med en respirasjon som var 
på høygir, og vannflasker som frøs 
så ble det litt mestring ut av. Flere 
ganger måtte vi stoppe for å hente 
inn strekk i køen. Med tanke på 
høyden var det ikke noe unormalt 
med det. Syv timer «så-lange-som-
et-vondt-år» senere kom vi på top-
pen. Fryd. Det var en utrolig fantas-
tisk følelse å se solen snike seg frem. 
Flere slet med tung pust, meg selv 
inkludert, og andre hadde bankende 
hodepine og utmattelse. Det er en 
rar følelse å kjenne at kroppen mer 
eller mindre hele tiden er i mangel av 
luft. Akkurat som å ha nettopp kom-
met inn fra en 3000-meter. Jeg følte 
meg i grunn veldig bra da jeg kom 
på toppen, og like etter at jeg var 
kommet helt opp ved skiltet som 
markerer faktisk høyeste punkt så 
sluttet jeg å fryse, begynte å smile og 
sjangle. Gratulerer, jeg hadde fått en 
god dose høydesyke. Det var i grunn 
veldig ekkelt siden jeg måtte henge i 
stavene og brukte vanvittig med 
krefter på å gå et par meter rett 
frem. Det ble snøvling og tåke. For 
å være ærlig husker jeg ikke så mye 
fra toppen. Vi var der ikke lenge, 
kanskje 20 minutter. Men så fort jeg 
hadde kommet meg ned et par hun-
dre meter så forsvant ubehaget like 
fort som det var kommet.

Den sjette og siste dagen brukte 
vi til å dra fra Mweka leir og ned til 
porten. Deretter dro vi hjem.

Fjellet og farene. Siden Kilimanjaro 
ikke krever noen tekniske klatrefer-
digheter eller tungt med utstyr, gjør 
at det er mange besøkende der hvert 
år. Lendet og stigningen er av en slik 
art at enhver normal oppegående 
person skal klare å komme til top-
pen – så lenge man lytter til kroppen 
og tar signalene på alvor. Dessverre 
er det enkelte som tar for lett på 
fjellturen, og det hender at det går så 
langt at liv går tapt, som oftest på 
grunn av akutt høydesyke (AMS). 
Høydesyke oppstår som følge av at 
luften blir tynnere jo høyere opp 
man kommer. På toppen av Kili-
manjaro inneholder ett pustedrag 
halvparten av oksygenet som et til-
svarende drag gjør ved havnivå. Gitt 

STJErNEKLArT: Natten var mørkere enn noe annet vi hadde opplevd.

Tanzania

Andre verdenskrig var vendepunktet for 
Tanzania og store deler av Afrika. Mange 
østafrikanske land hadde deltatt med 
soldater og bærere for britene og forventet 
noe igjen – selvstyre eller til og med selv-
stendighet. Opposisjonen mot kolonistyret 
vokste over hele kontinentet og med den 
nye verdensorden dominert av USA og 
Sovjetunionen var forandring unngåelig. I 
1961 fikk Tanzanias fastland, Tanganyika, 
sin selvstendighet. Øygruppene utenfor fast-

landet, Zanzibar, ble i 1964 innlemmet i det 
som ble United Republic of Tanzania, altså 
Tanzania slik vi kjenner det i dag. Mange ser 
på sammenslåingen som et bekvemmelig-
hetsgiftemål, og de to partene har ikke vist 
den største følelsesmessige fellesskap. Til 
tross for dette fremheves Tanzania fortsatt 
som et eksempel på samarbeid mellom ulike 
folkeslag, religion, kultur og viser at etnisk 
konflikt skapt av kunstige nasjonale grenser 
påtvunget av Europa kan overkommes.
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EMiL oTToSEN, NK NoFKA KS (tekst)

Hæren skriker etter yrkesoffise-
rer og som en følge av dette blir 
det lagt vekt på rekruttering til 
Krigsskolen for å dekke dette 
behovet. I rene tall er antallet 
som starter utdanning ved 
Krigsskolen stadig økende.  
Dette er meget positivt for det 
umiddelbare behovet ute i 
Hærens avdelinger, men man 
må også tenke på kvaliteten på 
den undervisningen som gis på 
skolen. 

Senest under krigsskolens års-
dag i desember 2009 ble samtlige 
deltakere forsikret av skolesjef om 
at Krigsskolen er høyt prioritert 
og at selveste GIH har sagt at 
Krigsskolen skal få de midlene 
den trenger for å kunne utføre 
aktivitetene og med det gi utdan-
ning med høy kvalitet. 

Mange kadetter synes da det 
er bemerkelsesverdig at sammen 
med både slike forsikringer om 
stadig kvalitet under utdannin-
gen og økt kadettmasse, minsker 
likevel antall instruktører.

I 2008 besto 2. avdeling på 
Krigsskolens operative linje av 
omlag 50 kadetter. I 2009 ble tal-
let økt til omlag 80. Dette er 
positivt, men blir kvaliteten på 
utdanningen god nok? 

For samtidig som antall kadet-
ter øker, blir det stadig færre 
instruktører. Da er det i mine 
øyne naturlig å tro at utdannin-
gen i seg selv vil lide under dette 
faktum. 

Andre eksempler:
Antall instruktører innen faget 
militær teknologi:
Antall kadetter 2. avdeling ope-
rativ 2008 er om lag 50. Antall 
instruktører er 2.

Antall kadetter 
2. avdeling ope-
rativ 2009 er 
om lag 80. 
Antall instruk-
tører er 2.
Antall instruk-
tører i taktikk
Antall kadetter 

2. avdeling operativ 2008 er om 
lag 50. Antall instruktører er 2.
Antall kadetter 2. avdeling ope-
rativ 2009 er om lag 80. Antall 
instruktører er 1.

Det er verdt å merke seg at noen 
tiltak er iverksatt for å bedre 
undervisningen i form av diverse 
inndelinger i klasser og halvple-
num, samt rotering og innleie av 
instruktører. Men dette bærer 
mer preg av brannslukking enn 
en bærekraftig utvikling. Slik jeg 
ser det, vil undervisningen og 
ikke minst oppfølgingen fortsatt 
bære preg av manglende ressur-
ser. 

Det er også verdt å merke seg 
at yngste kull på KS operativ kull 
09-12 har levert en egen undersø-
kelse og rapport på nettopp dette 
til ledelsen i Kadettavdelingen for 
å vise at de merker at undervis-
ningen og oppfølgingen ikke er 
god nok. Vi har ennå ikke fått 
noen tilbakemeling om hvilke til-
tak som blir iverksatt. 

Vi i NOFKA ønsker å frem-
heve alvorlighetsgraden av situa-
sjonen. I våre øyne trenger 
Krigsskolen å få tildelt flere res-
surser for å ta vare på og følge 
opp det økende antall kadetter. 
I første omgang ønsker vi å bely-
se noen punkter i dette innleg-
get, og vi vil følge saken nøye 
fremover. 

Instruktører ved Krigsskolen
Etter et møte i NOFKA i januar 2010 kom det opp et tema som 

har opptatt mange kadetter i lengre tid. «Bør det ikke være 

samsvar mellom kadettmassen og instruktørmassen?»

nok tid kan menneskekroppen til-
passe seg oksygenfattige miljø ved å 
produsere nok røde blodlegemer. 
Siden man ikke har mange uker på 
å bestige Kilimanjaro, vil enhver 
oppleve en eller annen form for 
effekt av oksygenmangelen. Dette 
kan være alt fra kort pust, hodepi-
ne, svimmelhet, kvalme, søvnløshet 
og naturlig nok utmattelse. Disse 
tegnene er normale og alle vil på et 
tidspunkt oppleve dem. Eneste 
verktøy for å forhindre og lindre er 
å drikke nok vann. For ethvert befal 
med feltdisiplin tror jeg ikke at 
denne biten er det store problemet. 
Viktigst av alt er å ta det med ro – 
hele tiden. Som de sier i Tanzania, 
til Kilimanjaro og alt annet, «pole 
pole». Oversatt betyr dette «sakte, 
sakte». Det høres kanskje unødven-
dig ut, men det er fort gjort å gå på, 
som fungerer i Norge, men ikke på 
Kilimanjaro.

Forholdsregler. Imidlertid kan høy-
desyken, som alle i ulik grad ram-
mes av, forverre seg ved akutt høy-
desyke. Dette er en kronisk form 
for høydesyke. Symptomene er de 
samme som over, og i tillegg kom-
mer oppkast, blod i urinen, influ-
ensaliknende tilstand og omtåket-
het. Å spå høydesyke er umulig. 
Det rammer unge som eldre og 
trente som utrente. Derfor er det av 
viktighet at en tar signalene ved 
høydesyke på alvor og ikke ignore-
rer dem. Hovmod står definitivt 
for fall på dette fjellet. Hvis du er i 
tvil, så sett av en eller flere ekstra 
dager til å akklimatisere deg. Det 
er bare godt. I etterpåklokskapens 
visdom burde vi også ha hatt bedre 
tid.

reisetips. Store deler av dem som 
reiser til Tanzania og Zanzibar 
arrangerer og booker turen god tid 
i forveien. De beste gjestehus, 
ekspeditører og hoteller er tungt 
overbelastet store deler av året. Å 
møte opp på dørstokken er rett og 
slett ikke et alternativ. Især trans-
port må fikses i forveien for å få 
ting til å gå opp. Kompleksiteten i 
å få alt til å fungere sammen gjør 
at selv den mest hardbarkede selv-
stendige backpacker ofte booker 
gjennom en reiseagent. 
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FERDIG UTSTYRT  
VOLVO V70 D3 MOMENTUM 

Fra kr 449 900,–*

Automat tillegg: Kr. 23 000,-

VOLVO V70 MOMENTUM D3, 2.0L 163 HK, 400 NM, 5 SYLINDRE
* VEIL PRIS INKL. FRAKT-, LEVERINGS- OG ADM. KOSTNADER LEVERT OSLO. GJ.SN. FORBRUK 5.5 L/100 KM. CO2-UTSLIPP 144 G/KM. ALLE VOLVOS 
DIESELMODELLER HAR PARTIKKELFILTER SOM STANDARD. FORBEHOLD OM TRYKKFEIL. AVBILDET BIL KAN HA EKSTRAUTSTYR. TILBUDET GJELDER UT 
AUGUST 2010 VED NYBILKJØP HOS AUT. FORHANDLER. TREFF VOLVO PÅ FACEBOOK.COM/VOLVOCARSNO OG WWW.VOLVOCARS.NO 

Volvo. for life

LIVET ER MER ENN BILER. DET ER Å FYLLE OPP BILEN OG DRA PÅ 
BESØK TIL FAMILIE OG VENNER. OG DET ER Å VITE AT VOLVOS NYE 
HØYEFFEKTIVE MOTOR GIR DEG MASSE KRAFT OG BEGRENSET 
CO2-UTSLIPP. DERFOR LANSERER VOLVO NÅ MOTOREN D3 – EN NY  
5 SYLINDRET MOTOR MED 163 HK OG HELE 400 NM. VOLVO V70 MOMENTUM 

INNEHOLDER BL. A.

Skinn/tekstil interiør•	
Cruise Control•	
Elektronisk Aircondition•	
CZIP/IAQS ren-luft  •	
pakker*
Stereobetjening på rattet•	
Oppvarmet baksete•	
Regn- og ryggesensorer•	
Vannavst. sideruter foran•	
Dual Xenon hovedlys•	
Volvo alarm•	

Aluminiums felger•	
 

KAMpANjEVERDI 

KR  15 000,-
* Anbef. av det Svenske Astma- og  
Alllergiforbundet

HUSK AT DU SOM NOF-MEDLEM FÅR 
YTTERLIGERE MEDLEMSRABATT

NEoN-STYrET

Utvalget består av representanter 
fra både Hæren, Sjøforsvaret, Hei-
mevernet og Luftforsvaret. Nytt 
elevutvalg velges hvert år for en 
varighet av ett år, hvilket skjer 
under Elev- og Kadettkonferansen 
til NOF som arrangeres hver høst. 
Utvalget har fire–seks møter hvert 
år, lokalisert rundt om i landet.

Våre største saker er studiepo-
eng, utdanningsbonus og flerårige 
befalsskoler. Det er saker vi har 
frontet i løpet av året som har gått 

gjennom dialog med Norges Offi-
sersforbund (NOF), Forsvarsde-
partementet (FD), Forsvarsstaben 
(FST), Forsvarets Høyskole (FHS), 
Tillitsmannsordningen (TMO) og 
Befalselevenes Samarbeidsorgan 
(BESO). I tillegg omfatter hand-
lingsprogrammet utdanning og 
velferd, og IKT.

Mer informasjon finner du på 
www.bselev.no. Her kan du blant 
annet finne det fullstendige hand-
lingsprogrammet, lese artikler som 
angår befalselever og finne referater 
fra alle våre styremøter. 

Norges Offisersforbunds  
Elevorganisasjon
NEON er et selvstendig utvalg som skal ivareta befalselevenes i 

nteresser på sentralt nivå både hos Norges Offisersforbund (NOF) 

og i andre instanser som for eksempel Forsvarsdepartementet (FD). 

Dansk medalje  
til norsk offiser
Major og NOF 
medlem Lars 
Kristian Øde-
gård (bildet) 
fra Arendal ble 
5. mai 2010 
tildelt det dan-
ske Hjemme-
værnets Fortjensttegn. 

Medaljen ble overrakt under 
høytidelig seremoni ved Hær-
hjemmeværnsdistrikt Vendsyssel i 
Hjørring i Danmark.

Hjemmeværnets Fortjensttegn 
ble innstiftet av Danmarks Kong 
Fredrik IX i 1959 og er tildelt 
major Ødegård ved kongelig reso-
lusjon av 4. mai 2010. Medaljen 
er tildelt ham for særlig og fortje-
nestefull innsats og arbeid for 
Hjemmeværnet i Danmark og 
Heimevernet i Norge.

Ødegård tjenestegjør til daglig 
ved NATO Joint Force Training 
Centre i Bydgoszcz, Polen.
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Arbeidet med utvikling og anbefa-
ling av en ny tjenesteuniform for 
Hæren ble startet av Generalin-
spektøren for Hæren (GIH) allerede 
i 2004. I sommer ble den endelig 
tatt i bruk.

– Etter nesten 50 år med samme 
uniform, synes det også på tide å 
innføre en uniform hvor snittet, far-
gen og stoffet oppleves som noe nytt 
og bedre. Denne uniformen vil der-
for representere en moderne hær, sier 
generalmajor Per Sverre Opedal.

Farge med tradisjon. GIH har beslut-
tet innføring av den anbefalte uni-
formsmodellen – fjellgrå – med sort 
tilbehør og grønn skjorte. Fargen 
har offisielt fått navnet fjellgrå, selv 
om den også har et islett av grønt. 
Den fjellgrå fargen har klare histo-
riske linjer til tidligere uniformsmo-
deller og er kopiert direkte fra kong 
Haakon den 7s uniform fra 1940.

Det er Hærens uniformsråd 
(HUR), med pensjonert oberst Arne 
O. Hagtvedt i spissen, som har 
arbeidet med den nye uniformen. 
De har gitt tilbakemeldinger og 
konkrete anbefalinger til GIH etter 
hvert som uniformen har utviklet 
seg. Under dette arbeidet har tilba-
kemeldinger fra Hærens personell 
blitt vektlagt i stor grad.

– Fra 2. halvår 2010 starter inn-
føringen av den nye tjenesteunifor-
men for offiserer, befal og grenade-
rer, sier GIH. 

FLO/Forsvarets uniformsutsalg 
(FUNIF) vil støtte Hæren i innfø-
ringen, og besøke alle hæravdelin-
ger og avdelinger med mye hærper-
sonell for å ta mål til uniformen. 
Etter dette må den enkelte selv kon-
takte FUNIF for måltaking. Det vil 

være overgangsordninger ut 2012, 
men fra 2013 vil det kun være den 
nye uniformen som er i bruk.

Synliggjør erfaring. Samtidig med ny 
uniform, kommer også nytt uni-
formsreglement og en del andre 
endringer. Dagens system for grads-
tegn videreføres, men det innføres 
et nytt tegn for grenaderer i Hæren 
og årsstriper for grenaderer og ser-
sjanter. En smal stripe markerer 
påbegynt ett år, og bred stripe mar-
kerer påbegynt tre års tjeneste.

– Disse årsstripene innføres for å 
bedre visualisere erfaring og antall 
år i stilling for grenaderer og ser-
sjanter. Med det ønsket vi har om å 
få et spesialistkorps og en mer pro-
fesjonell hær, er det viktig at disse 
også får anerkjennelse for den job-
ben de gjør i likhet med offiserer 
som stiger i gradene, sier GIH.

Tradisjonell og moderne. Modellen 
for offiserer har jakke med delt 
ryggstykke og splitt som på mørk 
uniform. Ermene har som i dag 
oppslag med oppstigende spiss. Ser-
sjanter, grenaderer og mannskaper 
har en enklere utforming på jakken. 
Sersjanter og grenaderer har i til-
legg skulderklaffer.

Kvinnene får tilgang på to ulike 
uniformsmodeller. Jakken i tjenes-
teuniformen er i type lik herremo-
dellen med utvendige lommer. Den 
kan brukes sammen med skjørt 
eller bukse. Buksa har lavere liv og 
bedre passform enn den gamle. I til-
legg finnes det en draktversjon som 
er frivillig å anskaffe, med jakke 
uten utvendige lommer som kan 
brukes til skjørtet. I tillegg innføres 
en egen hatt for kvinner, som i 

enkelte sammenhenger kan brukes 
i stedet for høy lue.

Metallfargen til uniformen er 
hovedsaklig sølv. Det vil si at alt 
personell fra menig til general har 
alle broderier, knapper og merker i 
sølv. Distinksjoner bæres i sølv fra 
menig til oberst.

Skal synes. Dagens olivengrønne 
beret erstattes av en mørkere grønn, 
«hærgrønn». Eksisterende beret-
merke H5 videreføres i sølv for alle, 
men blir levert med splitter i stedet 
for dagens skruer. Det innføres en 
bakplate (flash) for beretmerket i de 
respektive våpen- og troppearters 
tradisjonelle farger.

GIH påpeker at nytt tjenestean-
trekk gjenspeiler en ny hær. Perso-
nellet er Hærens viktigste ressurs; 
det skal synes.

– For første gang i nyere tid kan 
Hæren stille likt – i et antrekk som 
alle kan være stolte av. Den stolthet 
vi utstråler ved å se bra og ordentlig 
ut, reflekterer Hærens kjerneverdier 
respekt, ansvar og mot.

Hærens nye uniform

SToLTE: Sersjantene som ble beskikket i Hæren i 
juni, var de blant de aller første som fikk den nye 
uniformen, blant dem Aleksander Fredriksen og 
Cecilia Frølandshagen i HMKG. Foto: Christine Hen-
riksen, HMKG.

De aller første som fikk Hærens nye tjenesteuniform, var kongen, 

generalene og de ferske sersjantene.

MATTiAS SCHroEdEr, HÆrENS KoMuNiKASJoNSAVdELiNg
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Med fare for eget liv forsøkte 

løytnant Eivind Sunde å redde 

to kolleger som satt fast i en 

stridsvogn under isen i 2006. 

For dette mottok han Forsva-

rets medalje for Edel dåd.

MArTE boYE HAAKoNSEN (tekst)  

TorbJØrN KJoSVoLd (foto) 

ForSVArETS MEdiESENTEr 

– Vi kom raskt til stedet og så kun 
det ytterste av kanonløpet stikke 
opp av isen. Det var sludd og masse 
overvann, og vi startet en desperat 
redningsaksjon, forteller løytnant 
Sunde.

Sunde var på øvelsen Cold 
Response i Nord-Norge i 2006 da 
den kritiske hendelsen fant sted. 
Sent på kvelden fikk han og kolle-
gene melding på sambandet om at 
en Leopard II stridsvogn med fire 
kolleger hadde gått gjennom isen.

dykket i isvannet. Sunde og kollege-
ne kom kjapt til stedet for å bistå 
redningsaksjonen. Desperat forsøk-
te de å hakke gjennom isen, men 
dette var nytteløst. Siden det ikke 
var tid til å vente på dykkere gikk 
løytnant Sunde ned i det iskalde 
vannet.

– Hvert minutt talte. Derfor fant 
jeg fram et Spare Air-sett, fikk et 
tau rundt livet og dykket ned. Det 
var veldig mørkt, men jeg kunne 
kjenne toppen av vognen med foten, 
forklarer han. 

Etter å ha vært i isvannet i bort-
imot ett minutt ble kollegene 
bekymret og trakk ham opp.

– Da de trakk meg opp slo jeg 
hodet i isen, mistet munnstykket  
og svelget mye vann. Jeg var veldig 

nedkjølt og kjente at bena visnet 
bort.

Felles innsats. Sunde og kollegene 
lyktes ikke med å redde de to kol-
legene som satt fast i vognen.

– Alle gjorde en enorm innsats, 
men det var dessverre ikke tilstrek-
kelig. Når jeg mottar denne medal-
jen, tenker jeg på de etterlatte som 
mistet sine to kjære, sier han.

Til tross for den høye utmerkel-
sen vil ikke løytnant Sunde ta æren 
alene.

– Det er veldig hyggelig med en 
utmerkelse, men jeg vil ikke ha 
noen heltestatus. Det var en felles 
innsats, vi gjorde det vi måtte gjøre 
og hva en enhver god soldat ville 
gjort, sier han.

Kjempet i timer. I tillegg til løytnant 
Sunde var det atten andre norske 
soldater som mottok medaljer på 
Akershus festning i går. Mange av 
dem har deltatt i harde trefninger i 
Afghanistan, blant dem kaptein Jan 
Skjønsfjell.

Under en patrulje med den afg-

hanske hæren (ANA) i juli 2009 ble 
kapteinen og soldatene hans omrin-
get av fiendtlige soldater. Etter fire 
timer intens kamp fikk kapteinen 
alle soldatene ut i live, og var selv 
sistemann som trakk seg ut. 

– Det er veldig hyggelig å bli satt 
pris på, men jeg er mest stolt av sol-
datene mine. Alle gjorde som de 
hadde lært, og det fungerte veldig 
bra, sier han.

For sitt utmerkede lederskap i 
denne situasjonen ble kaptein 
Skjønsfjell hedret med Forsvarets 
innsatsmedalje med rosett i gull.

Stolt og ydmyk. Seremoniens høyeste 
utmerkelse, Militærkorset, ble til-
delt fenrik Stian Asbjørnsen som 
også har tjenestegjort i Afghanis-
tan. Det var forsvarsjef Harald 
Sunde som delte ut medaljene, og 
han er både stolt og ydmyk over sol-
datenes innsats.

– Dere er heltene vi setter pris 
på. Medaljene er et symbol for den 
store takknemligheten vi har for 
den innsatsen dere har gjort sa for-
svarssjefen. 

Hedret for tapperhet

MoTToK MEdALJE: For sitt heltemot mottok løytnant Eivind Sunde, som er hovedtillitsvalgt for NOF på 
Rena og tidligere leder for NOFs kadettutvalg, Forsvarets medalje for Edel dåd i går. Forsvarssjef Harald 
Sunde delte ut medaljen. Foto: Torbjørn Kjosvold.



Valgkomiteen i NOF ble etablert 

på slutten av 2009, og består 

av seks medlemmer. Komiteen 

startet sitt formelle arbeid etter 

påsken i år, og har hatt to møter.

AV ØYSTEiN AASHEiM,  
LEdEr VALgKoMiTéEN

Komiteens oppgave er å fremme et 
samlet forslag overfor Landsmøtet 
på kandidater som kan velges til 
NOF Sekretariat, NOF Landsstyre, 
NOF Forbundsstyre og NOF Kon-
trollutvalg. Beskrivelse av organene 
og deres oppgaver finnes i NOFs 
Vedtekter fra § 9 til og med § 17.

Valgkomiteen har flere hensyn å 
ta for å få komponert solide og 
kompetente styrer og utvalg.

Landsstyret har femten medlem-
mer fordelt med fem på Hær, fem 
på Sjø og fem Luft. Leder og nestle-
der skal sitte i Landsstyret. For-
bundsstyret har seks medlemmer 
fordelt med to på hver av de tre for-
svarsgrenene. Også her skal leder 
og nestleder ha plass. Denne forde-
lingen setter klare rammer for hvor-
dan Valgkomiteen kan opptre. Det 
skal tilføyes at navn på represen-
tanter og vararepresentanter i for-
bundets styrende organer finnes i 
NOFs almanakk 2010 fra PM. 

Den enkelte kandidat skal ha 
erfaring fra lokalt arbeid. Kandida-
ten bør ha gjennomført flere av 
kursene som kvalifiserer for å 
kunne ivareta et verv på lokalpla-
net. Det legges og til grunn at kan-
didatene har anbefalinger fra lokal-
avdelinger. Den enkelte kandidat 
blir bedt om å oversende en CV, og 
å skrive kort om motivasjonen for å 
stille opp som kandidat. CV-en bør 
inneholde alt av relevans, også sivil 
kompetanse og erfaring.

Et valg betyr at en valgkomité 
må lytte. Det er ikke alltid at de for-
melle innspillene gjenspeiler strøm-
ninger i lokalavdelingene. Valgko-

miteen må derfor også ta hensyn 
uformelle signaler. Dette for å sikre 
at de forslag som legges frem for 
Landsmøtet, har tatt flest mulig 
hensyn og dermed har en best mulig 
forankring hos Landsmøtet og i 
medlemsmassen.

En vesentlig utfordring for alle 
valgkomiteer er spørsmålet om kon-
tinuitet. Det gjelder ikke minst for 
dette valget hvor forbundslederen 
gjennom 20 år, Peter André Moe, 
går av som leder. PAM har vært en 
markant leder, og overleverer til ny 
ledelse i oktober et forbund  i klar 
medlemsvekst og med en bunnsolid 
økonomi. Hvordan denne valgko-
miteen ivaretar kontinuitetsutfor-
dringen samtidig som nye hoder 
kommer inn, har vi klare oppfat-
ninger om. Det mener vi vil gjen-

speile seg i de forslag som valgko-
miteen legger frem for landsmøtet 
på Hamar.

Valgkomiteen skal ha sitt tredje 
møte i slutten av august. Som leder 
av komiteen, vil jeg oppfordre lokal-
lagene til å vurdere kandidater for 
verv i forbundets styrende organer. 
Det enkelte komitémedlem kan 
kontaktes direkte ved behov.

NOF valgkomité 2010

i gANg:NOFs valgkomité er nå godt i gang med sitt arbeid. Foran sitter leder Øystein Aasheim.  Bak fra 
venstre: Tor Magne Howlid, Kjell Tveiten og Laila Lassesen Bråten. Trond Viggo Opdal og Jonny Aage 
Roaldsand var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: SIR

NOF valgkomité 2010
Øystein Aasheim (leder) 
Laila Lassesen Bråten
Kjell Tveiten
Jonny Åge Roaldsand
Trond Viggo Opdal
Tor Magne Howlid
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:: ASKER OG BÆRUM
Stasjonsveien 20, Billingstad
e-mail: ab@thranesteen.no
Telefon 66 85 23 00

:: SKØYEN
Drammensveien 161
e-mail: skoyen@thranesteen.no
Telefon 22 13 44 00

: : OSLO NORD 
Bekkenstenveien 15, Grorud
e-mail: nord@thranesteen.no
Telefon 22 80 35 00www.thranesteen.no

:: ASKER OG BÆRUM
Stasjonsveien 20, Billingstad
e-mail: ab@thranesteen.no
Telefon 66 85 23 00

:: SKØYEN
Drammensveien 161
e-mail: skoyen@thranesteen.no
Telefon 22 13 44 00

: : OSLO NORD 
Bekkenstenveien 15, Grorud
e-mail: nord@thranesteen.no
Telefon 22 80 35 00www.thranesteen.no

www.opel.no
FlexDoors FlexRail FlexSpace

CO2 utslipp og forbruk, blandet kjøring:  129 g/km,  4,9 l/100 km. Frakt Oslo og lev. omkost. på kr.  7 500,- tilkommer. Avbildet bil har tilleggsutstyr. Importør General Motors Norge AS. 

Omfavn livet.
Nye Opel Meriva.

Nye Opel Meriva er en forfriskende kombinasjon av uttrykksfull design og praktiske løsninger. De unike 
 FlexDoors® åpner nesten 90°, som gjør det enklere og tryggere å komme seg ut eller inn. Det romslige 
 interiøret og den tilpasningsdyktige FlexRail® konsollen har over 30 ulike oppbevarings muligheter. 
Og med FlexSpace® systemet kan baksetene raskt justeres avhenging av hvor mye benplass eller baggasje-
plass du trenger. Prøv nye Opel Meriva og la deg bli omfavnet av en unik og annerledes bil.

Nye Opel Meriva fra 224 900,-.

www.opel.no

STAALE i rEiTEN (tekst)

Saken kommer som følge av at ferie-
loven ble endret 1. januar 2009 og 
at det ble stilt strengere krav til 
arbeidsgiver for at ansatte skal få 
avviklet ferie. I denne saken var 
ferie planlagt, men på grunn av 
beordringen til internasjonal opera-
sjon ble ferie ikke mulig å gjennom-
føre.

Den nye ferielovens § 14, som 
omhandler dette ble endret til også 
å inneholde en paragraf om erstat-
ning for ikke avviklet ferie: 

«Dersom arbeidsgiver eller noen 

som handler på dennes vegne for-
settlig eller uaktsomt unnlater å 
sørge for at arbeidstaker gis feriefri-
tid og feriepenger i samsvar med 
reglene i loven her, plikter arbeids-
giver å betale erstatning.»

«Erstatningen skal omfatte det 
økonomiske tap og en rimelig 
erstatning for velferdstap. Ansva-
ret kan lempes dersom det på 
grunn av skadens omfang eller 
andre omstendigheter er rimelig at 
arbeidstaker helt eller delvis bærer 
skaden selv.»

I saken som nå LOs juridiske 
avdeling følger, er det først og 

fremst erstatning for velferdstap 
som følge av arbeidsgivers disposi-
sjoner alene, som det vil bli krevd 
erstatning for.  Erstatning for vel-
ferdstap gis i tillegg til at ikke avvi-
klet ferie blir overført til 2010. 
Etter de tilbakemeldinger vi får fra 
våre tillitsvalgte ute ved avdelin-
gene er det flere befal som er i 
samme situasjon. Saken vil derfor 
danne presidens for andre som er 
eller kommer i samme situasjon. 

Befalsbladet vil følge utviklin-
gen i saken.

Fikk ikke ferie – krever kompensasjon
Før sommeren ba Norges Offisersforbund LOs juridiske avdeling om bistand i en sak der et medlem, 

som følge av beordring til tjeneste i en internasjonal operasjon, ikke fikk avviklet ferie. 
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ved begynnelsen av denne lands-
møteperioden (2006) å drøfte 
hvordan man bedre skulle kunne 
engasjere de av medlemmene som 
var blitt pensjonister. Etter å ha 
drøftet  flere alternativer, kom en 
fram til at en skulle gi tilbud til 
alle medlemmene om å kunne 
delta i distriktsvise konferanser. 
For å ha økonomi til å gjennom-
føre konferansene vedtok Lands-
styret i Norges Offisersforbund å 
innføre et aktivitesbidrag på 150 
kroner fra alle som er pensjonist-

medlemmer i NOF. Forutsetningen 
er at disse midlene kun skal gå til 
å fremme aktivitet blant disse 
medlemmene.

Pensjonistutvalget har nå gjen-
nomført tre distriktskonferanser, i 
Oslo, Bodø og på Ørland. Det var 
planlagt en konferanse på Kjevik i 
april, men den måtte avlyses på 
grunn av askeutbruddet på Island 
og restriksjonene i flytrafikken. 
Konferansen vil på ny bli søkt 
avholdt til våren 2011. I tillegg vil 
en søke å gjennomføre konferanser 
for områdene Troms/Finnmark og 

Terje With
Medlem i NOFs pensjonistutvalg

Pensjonistspalta

Flytting!
Flytting - Pakking - Lagring - Assuranse

Inn og Utland

LISLEBY FLYTTEBYRÅ AS
Kirkebrygga 4, 1607 Fredrikstad
Tlf: 69 30 70 66 /Fax: 69 30 70 67
e-post: aagebal@online.noe-post: lisleby.flyttebyra@online.no

Østlandet sør i 2011.
Det vil bli gjennomført en konfe-
ranse i Bergen i september i år. 
Lokallaget i Bergen vil invitere sine 
medlemmer i egen innkallelse.

Ut fra de tilbakemeldinger pen-
sjonistutvalget har fått, er dette et 
tiltak som kan videreutvikles og 
videreføres også i neste landsmøte 
periode.

Konferanser for pensjonerte NOF-medlemmer

Drøftingene i trygdeoppgjøret mel-
lom Arbeidsdepartementet og 
organisasjonene  LO, Norsk Pen-
sjonistforbund, Funksjonshemme-
de Fellesorganisasjon, Samarbeids-
forumet av funksjonshemmedes 
sorganisasjoner,  YS, Unio og Aka-
demikerne førte til at grunnbelø-
pet i økes med kr 2760 fra 1. mai i 
år slik at grunnbeløpet nå blir på 
75 641 kroner. Alderspensjonister 
og andre som får regulert sine ytel-
ser gjennom grunnbeløpet får fra 
samme dato en inntektsøkning på 
3,79 prosent.

Det ordinære særtillegget skal 
dessuten heves til 100 prosent av 
grunnbeløpet med virkning fra 1. 

mai 2010 i tråd med avtalen i tryg-
deoppgjøret i 2008. Kostnadene 
dekkes utenom rammen for trygde-
oppgjøret.

Regjeringen har i en felles proto-
kolltilførsel etterkommet et ønske 
fra organisasjonene om et eget møte 
om prosessen rundt de årlige regu-
leringene.

Pensjonoppgjøret 2010 Særaldersgrenser – 
regulering av pensjoner
Stortinget vedtok 14. juni 2010 
endringer i lov om Statens Pen-
sjonskasse og samordningsloven 
om hvordan alderspensjon i Statens 
pensjonskasse for årskullene født i 
1943 til 1953 skal tilpasses endrin-
gene i lov om folketrygd (over-
gangsregler).

Disse årskullene har opptjening 
i gammel folketrygd, men får like-
vel adgang til å ta ut fleksibel fol-
ketrygd fra 2011. Dette vil ikke 
være en aktuell problemstilling for 
stillinger med særaldersgrense på 
60 år.

Imidlertid vil all løpende pen-
sjon uansett når en går av (før 
eller etter 2011) bli omfattet av 
indekseringen. Indeksering betyr 
at løpende pensjon skal reguleres 
med G – 0,75 prosent. Dette vil 
også gjelde dem som går av med 
særaldersgrense.

Fra 67 år skal ytelser fra tjenes-
tepensjon og folketrygden sam-
ordnes som tidligere. Pensjons-
grunnlaget i tjenestepensjonsord-
ningen (lønn ved fratreden f.eks 
60 år) fastsettes. Da legges lønn 
ved fratreden til grunn. Denne G- 
reguleres fram til 67 år. På dette 
punktet har LO Stat fått gjennom-
slag da det opprinnelige forslaget 
gikk ut på at også pensjonsgrunn-
laget skulle indekseres.



fra Nof kaleNdereN

www.wikileaks.org Wikileaks er en usensurerbar versjon av Wikipedia skapt for å 
sikre ikke-sporbar dokumentlekkasje og analyse. Wikileaks kombinerer simpelheten til 
wikisystemet med kraftig krypteringsteknologi. Varslere kan dermed laste opp dokumen-
ter sikkert og trygt. 

Akkurat som på Wikipedia, kan alle som vil kommentere og redigere artikler gjøre 
dette. Brukere kan diskutere dokumenter og analysere i all offentlighet. Man kan diskute-
re ny informasjon, lese og skrive forklarende artikler om lekkasjer med bakgrunnsmateri-
ale gjort tilgjengelig av andre. Artiklenes relevans og gyldighet vil være under oppsyn av 
mangfoldige andre brukere. 

Wikileaks bruker avanserte kryptoteknologier for å sikre anonymitet og ikke-sporbar-
het. Disse teknologiene blir brukt for å beskytte personer som står bak lekkasjer (varsle-
re). Varslere kan risikere å bli utsatt for fysisk vold, reprimander, juridisk straff. Krypte-
ringa og sikkerheten i Wikileaks-systemet er oppretta for å skjerme om varslerne slik at 
de ikke blir utsatt for slike forhold. Titusener av hemmeligstemplede dokumenter fra det 
amerikanske militæret ble i slutten av juli 2010 uke lekket til og publisert på WikiLeaks. 

Hvor skjønt og opphøyet er ikke dette begre-
pet. Når man hører det tenker man på sam-
hold, på uegennytte og selvforglemmende 
oppofrelse.  I forsvaret, hvor alle bør være 
viet fedrelandets styrkelse og sikkerhet, hvor 
alle ledd er like nødvendige, og alle streben 
må være bygget på ubrødelig samvirke.  Der 
skulle kameratskapets ånd være den ledende 
og lysende og ha den naturlige grobunn for å 

vokse seg sterk og bære frukter.
Tar vi i en stille stund og lar de ytre fenomener 
og vårt eget innerste gjennomgå en liten besigti-
gelsesforretning, så godt som vi evner det, vil vi 
finne mangt og meget egoistisk skrammel i vårt 
eget pultkammer og mangt og meget i hele ord-
ningen, som peker i mange andre retninger enn 
kameratskap og samfundsånd og mange mektige 
krefter som trekker i motsatt retning……

For 100 år siden
Utdrag fra Underofficersbladet • Kristiania 1910

Arrangement dato Sted
Forbundsstyremøte  2. september Oslo 
Forbundsstyremøte  30. september Oslo 
LO Stat kurs:  
Forhandlinger i staten 13. – 17. sept Sørmarka 
LO Stat kurs:  
Organisasjonskunnskap 11.-15. okt  Sørmarka 
Landsmøtet 2010 12.-15. okt Hamar 
LO Stat kurs: Personalpolitikk-  
tilrettelegging av arbeid og  
menneskelige hensyn  25. – 29. okt Sørmarka 
Forbundsstyremøte  4. november Oslo 
Landsstyremøte  15.-18 november 

Lo Stat kursomtale er lagt ut på Internett: 
www.lostat.no. 

Kursene (opphold, mat, reise) er gratis for 
medlemmer i NOF. Se også egne utlysninger av 
andre kurs og aktiviteter i regi av OTV/OMTV og 
lokalavdelingen.

ros…

til forsvarsministeren 

for kraftfull satsning på 

oppfølging og erstat

ning for personell som 

tjenestegjør i inter

nasjonale operasjoner

…og ris

til forsvarsministeren 

for ikke å ta med  

personell som allerede 

har tjenestegjort  

i internasjonale  

operasjoner i de nye 

erstatningsordningene.

Kameratskap

Følg NOF på internett. Daglige oppdateringer på:  

www.milnytt.no
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NORSK FLYTTEFORBUND

40 år 1963-2003

NFF Norsk Flytteforbund
AS Adams Express, 
Boks 206 Skøyen, 0213 Oslo 
Tel 23011450
Faks 23011451
oslo@adamsexpress.no         
www.adamsexpress.no

Bergen Flytningsbyrå AS, 
Storbotn 108, 5083 Øvre Ervik
Tel 55193900
Faks 55194240
petter.visted@bergen-flytningsbyra.no
www.bergen-flytningsbyra.no

Cargo Partner AS, 
Boks 43 Sentrum, 0101 Oslo
Tel 24134060
Faks 24134061
oddvar@cargopartner.no   
www.cargopartner.no

Christiania Transport-Bureau AS, 
Ensjøvn 12, 0655 Oslo
Tel 22683107
Faks 22681107
rolfj@christiania-transport.no

Hasselberg Transport AS, 
Håndverkervn 8, 9018 Tromsø
Tel 77633333 Faks 77635558  
ken.baatnes@hasselberg.no

Håkull AS, 
Stokkamyrveien 22, 4313 Sandnes
Tel 51636060  Faks 51636050
tom.ims@haakull.no
www.haakull.no

Jakobsen Transport AS, 
Boks 1012, 4294 Kopervik
Tel 52850966
Faks 52851460
post@jakobsen-transport.no         

Kongstein & Sønn AS, 
Thranesgt 2, 3187 Horten
Tel 33041128
Faks 33043324
Hkongste@online.no

Kristiania Visergutkontor AS, 
Verkseier Furulundsv 21, 0668Oslo
Tel 22151555
Faks 22151563
visergut@kvk.no
www.kvk.no

Majortrans Flytteservice AS, 
Boks 39 Røa, 0701 Oslo
Tel 67161616
Faks 67161617
ornulf.jenssen@majortrans-frogner.no 
oslo@majortrans.no        
www.majortrans.no

-avd Bergen: 
Boks 197 Nesttun, 5853 Bergen 
Tel 55925280
Fax 55925290 
bergen@majortrans.no
www.majortrans.no

-avd Stavanger: 
Boks 244, 4066 Stavanger  
Tel 51443900
Faks 51443901
stavanger@majortrans-frogner.no 
stavanger@majortrans.no
www.majortrans.no

NFB Transport Systems AS, 
Boks 52,  1401 Ski
Tel 66813800
Faks 66813801
nfb@nfbtransport.no
www.nfbtransport.no

Lauritz M Olsen Flyttebyrå, 
Skibåsen 16 D, 4636 Kr.sand   
Tel 38044600 
Faks 38044601
post@lmo.no
www.lmo.no

Rekdal Transport AS, 
Breivika Industriv. 41, 6018 Ålesund
Tel 70143070
Faks70155007 
rekdal@c2i.net rekdal-transport.no 
www.rekdaltransport.no

Skullerud Flyttebyrå AS, 
Hannestadvn 7, 1617 Fredrikstad
Tel 69399940
Faks 69397340
firmapost@skflytte.no
www.skflytte.no

H K Solberg AS Transport, 
Boks 4033, 4606 Kristiansand, 
Tel 38044111
Faks 38044315
post@hk-solberg.no
www.hk-solberg.no

Vinjes Transport AS, 
Østre Rosten 98 B, 7075 Tiller, 
Tel 72900900 
Faks 72900939
flytting@vinjes.no
www.vinjes.no 

Wergeland AS, 
Boks 243 Nyborg, 5871 Bergen
Tel 55535600
Faks 55535640
wergeland@wergeland.biz
www.haukedal.no                 
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Vi takker Forsvarets tjenestemenn for godt samarbeid i 2003 
og ønsker godt nytt år og fortsatt godt samarbeid i 2004

A-B Flyttebyrå, 
Bjørghaug, 7750 Namdalseid  
Tel 74 27 91 15
Faks 74 27 91 16   
post@ab-flyttebyra.no   
www.ab-flyttebyra.no

	 ❦

Hasselberg Transport AS 
Håndverkervn 8, 9018 Tromsø    
Tel 77 63 33 33 
Faks 77 63 55 58 
firmapost@hasselberg.no
www.hasselberg.no

	 ❦

Håkull AS
Stokkamyrveien 22, 4313 Sandnes             
Tel 51 63 60 60
Faks 51 63 60 50
flytting@haakull.no
www.haakull.no

	 ❦

Johs Lunde Flytteservice AS 
Lønningshaugen 15,  
5258 Blomsterdalen             
Tel 55 11 32 20 
Faks 55 11 32 21
flytting@wergeland.biz       
             

	 ❦

Kongstein & Sønn AS 
Thranesgt 2, 3187 Horten                
Tel 33 04 11 28   
Faks 33 04 33 24
post@kongstein.no
www.kongstein.no

Kristiania Visergutkontor AS 
Verkseier Furulundsv 21, 
0668 Oslo
Tel 22 15 15 55
Faks 22 15 15 63  
visergut@kvk.no     
www.kvk.no

	 ❦

Kaarvands Transport
Brøttemsveien 147, 
7072 Heimdal
Tel 72 88 95 00
Faks 72 88 95 01
o-kaarv@online.no

	 ❦

Rekdal Transport AS 
Breivika Industriv. 41, 
6018 Ålesund 
Tel 70 11 79 00
Faks 70 11 79 01
post@rekdal-transport.no 
www.rekdaltransport.no

	 ❦

Skullerud Flyttebyrå AS 
Hannestadvn 7, 
1617 Fredrikstad 
Tel 69 39 99 40
Faks 69 39 73 40
firmapost@skflytte.no
www.skflytte.no

	 ❦

H K Solberg AS Transport 
Boks 4033, 
4606 Kristiansand, 
Tel 38 04 41 11  
Faks 38 04 43 15
post@hk-solberg.no    
www.hk-solberg.no

Stavanger Flyttebyrå AS 
Dusavikveien 21, 
4007 Stavanger  
Tel 51 53 04 75 
Fax 51 52 49 07
post@stavangerflyttebyra.no
www.stavangerflyttebyra.no

	 ❦

Svenn's Transport AS,
Bodøterminalen, 8001 Bodø   
Tel 75 57 89 80
Faks 75 57 89 81   
info@svenn.no   
www.svenn.no

	 ❦

Vinjes Transport AS 
Østre Rosten 98 B, 7075 Tiller, 
Tel 72 90 09 00 
Faks 72 90 09 39
flytting@vinjes.no  
www.vinjes.no

	 ❦

Zachariassen 
Transport&Flytteservice as 
Straumsfjellsvn 9, 5353 Straume 
Tel 56 31 21 21  
Faks 56 31 21 20   
info@zachariassen-transport.no  
www.zachariassen-transport.no

NFF Norsk Flytteforbund  
– Når kvalitet og service teller

 www.flytteforbund.no ●			nff@flytteforbund.no ●  Postboks 13 Hovseter, 0705 Oslo  

NFF Norsk Flytteforbund

FlyttiNg er eN tillitssak – se etter NFF logoeN

NFF grunnlagt 1963


