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Vet du at som medlem av Forsvarets Personellservice  
kan du oppnå gode medlemsfordeler ved tegning  
av SpareBank 1 skade- og personforsikring?

LO-medlemmer kan i tillegg oppnå bedre betingelser.

Ta kontakt med FP og få et uforpliktet forsikringsforslag.

Betaler du for mye på forsikringene dine?

Bettina og Kristin ønsker alle medlemmer 
en riktig god jul og et godt nyttår!

Ta kontakt med oss på mail: sparebank1@fp.no 
Telefon 21 07 57 20

nye muligheter!
Snart nytt år og
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Forsvarets Personellservice kan tilby sine medlemmer lån  
- til bolig, fritidshus og usikre forbrukslån.

Trenger du en økonomisk buffer, kan du søke på FPs  
kontokreditt – inntil kr. 50.000,- (for de som er i tjeneste og har nettbank).

FPs American Express kort  
med gunstig rente. 

Visste du dette?

For mer informasjon og vilkår - se vår hjemmeside:  
www.fp.no eller kontakt oss på: Tlf.  21 07 57 00,   
faks. 21 07 57 25, e-post: fp@fp.noForsvarets Personellservice
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ledeR

I skrivende stund legger Forsvarsdeparte-
mentet siste hånd på teksten som til slutt 
skal ende i en melding til Stortinget (Kom-
petansemeldingen). I denne forbindelse har 
Norges Offisersforbund hatt stor interesse 
av del 3, som omhandler Personellord-
ninger i Forsvarssektoren.  I denne delen blir 
grunnlaget lagt for det som vil bli befalets 
rettesnor i forhold til ansettelse, utdanning, 
grad og disponering.

Jeg ønsker i denne sammenheng å 
utrykke tilfredshet med at organisasjonene 
er gitt anledning til å delta i sluttfasen av 
denne prosessen på en tilfredsstillende 
måte. Videre er jeg sikker på at våre bidrag 
danner grunnlag for et bedre produkt. 
Imidlertid er jeg bekymret for at befalsord-
ningen ikke får den endring av kurs som 
er nødvendig.  Feltryktene tilsier at FD på 
mange måter er fornøyd med dagens ordn-
ing, noe som medfører at Norges Offisers-
forbunds krav inn i prosessen ikke ønskes 

hensyntatt. Jeg håper disse ryktene ikke 
medfører riktighet.

Det er helt påkrevd å gjøre nærmere vur-
deringer og endringer til dagens befalsordn-
ing og lov om personell, for at den skal være 
mest mulig hensiktsmessig slik at målene 
for god kompetanse- styring og utvikling blir 
nådd. 

I denne sammenheng må Kompetanse-
meldingen åpne for muligheten til at det 
etter fremleggelsen kan nedsettes et 
partssammensatt utvalg. Utvalget må gis 
anledning til å vurdere om 35 års grensen 
for avdelingsbefal kan erstattes med en 
ordning som bedre bidrar til å ivareta 
kompetanse og sikrer forutsigbarhet for 
personellet, samtidig som forsvarets behov 
for balansert personellstruktur overtid ivare-
tas. Videre må utvalget vurdere om dagens 
avansements- og gradsordning best bidrar 
til å nå målene ved en utvikling av dagens 
ordninger, eller om vi må innføre et under-

offiserskorps med tilsvarende gradssystem 
som våre allierte. En innføring av underoff-
iserskorpset vil nok kunne synliggjøre sp-
esialistkompetansen i større grad enn idag, 
samt gjøre alliert samhandling enklere.

Vi kommer ikke utenom at hvis en 
befalsordning skal understøtte og gi mer 
operativ evne må vi klare å holde befal 
og grenaderer lengre i avdelingene. For å 
klare dette må det gis skikkelige anset-
telsesvilkår til alle. Spesialistene må på et 
tidlig tidspunkt i karrieren gis muligheter 
til yrkestilsetting. I tillegg må dette følges 
opp med et tilpasset lønnssystem som gir 
en solid lønnsutvikling, og ikke minst et 
utdanningssystem basert på prinsippet om 
«livslang læring». 

Forsvarssektorens Personellordninger

sEKrEtariatEt
Forbundsleder: 
egil andré aas
Tlf. 928 40 455
epost: eaa@nof.no

nestleder: 
Torbjørn Bongo
Tlf. 928 40 451
epost: tb@nof.no

stabssjef: 
oddeinar eilertsen
Tlf. 982 11 713
epost: oee@nof.no

informasjonsansvarlig: 
markus Källvik
Tlf. 918 52 709
epost: mka@nof.no

Økonomiansvarlig:
Vigdis Berntsberg lundahl
Tlf: 934 64 951
epost: vbl@nof.no

Leder forhandlingsavd:
eigil Jespersen
Tlf. 928 40 452
epost: ej@nof.no

Forhandler tariff :
david Robert Coyle
Tlf. 928 40 454
epost: drc@nof.no

Forhandler tariff:
Staale i. Reiten
Tlf. 928 40 453
epost: sir@nof.no

Forhandler int. ops/hær hv:
JeanBobér Rooseboom de Vries
Tlf. 928 40 457
epost: jbrdv@nof.no

Leder markedsavd:
Chris lindseth
Tlf. 982 11 714
epost: cl@nof.no

Kompetanseansvarlig:
marius lassen mjåtvedt
Tlf: 979 92 208
epost: mlm@nof.no

rekrutteringsansvarlig:
lars Vasaasen
Tlf: 979 92 209
epost:lv@nof.no

Kontorsekretær/sentralbord:
elisabeth lange
Tlf. 934 64 952
epost: el@nof.no

FriKjØPtE tiLLitsvaLgtE
troms og Finnmark 
Pål B. nygaard
mobil: 909 70 250
epost: pbn@nof.no

Jan helge andersen
Tlf. 928 40 461
epost: jha@nof.no

nordland
Bjørn Tore Woll
Tlf. 928 40 462
epost: btw@nof.no

vestlandet
Thor manum
Tlf. 928 40 460
epost: tm@nof.no

midt-norge
Kristian espenes
Tlf. 928 40 456
epost: ke@nof.no

Østlandet 
Torbjørn liestøl,
mobil: 928 40 458
epost: tl@nof.no

Christian huse
Tlf. 928 40 459
epost: ch@nof.no

Sverre mejlænderlarsen
Tlf. 982 11 712
epost: sml@nof.no

Fristilt tillitsvalgt/htv FLo
Kennet Bergland
Tlf. 982 11 711
epost: kb@nof.no

nEon/noFKa
norges offisersforbunds
Elevorganisasjon (nEon)
anders horten, leder
Tlf. 474 74 421
epost: neon@nof.no

norges offisersforbunds
Kadettutvalg (noFKa)
Torespen Jolma, leder
Tlf. 936 48 210
epost: nofka@nof.no

Pensjonistutvalg (Pu)
epost: pensjonist@nof.no

utgivEr: Norges Offisersforbund, Møllergata 10, 

0179 Oslo, Sentralbord tlf.: 982 83 310,  

Faks: 22 33 62 02, Militær linje: 510-5300, 

Internett: www.nof.no, E-post: post@nof.no
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NOF AKADEMIET

➤ Kurs, interne og eksterne ➤ Permisjonsreglement knyttet mot kurs/utdanning
➤ Utdanningstilbud ➤ Muligheten til å skape egne kurs
➤ Utdanningsstipend ➤ Utdanningstips

I 2013 lanserer Norges Offisersforbund sitt eget  
akademi hvor du som medlem finner oversikt over: 

Du finner AKADEMIET på www.nof.no fra mars 2013, der kan du enkelt finne og melde deg på kurs.
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HistoRikk. de sentrale parter etablerte i 
august 2006 et prosjekt, lønnsprosjektet 
(lP), med mandat til å utrede og anbefale 
tiltak for en forbedret innordning av Forsva
rets lønnssystem og tilstøtende driftsom
råder. mandatet ble på et tidspunkt utvidet 
til å omfatte tariffavtalene i Forsvaret.

Partene leverte sin sluttrapport 1. juni 2007. 
Rapporten inneholder anbefalinger innen en 
rekke tariffområder og avtaler, deriblant 
arbeidstidsavtale for militære arbeidstakere 
i Forsvaret (aTm). her ligger det føringer som 
partene har med seg i forhandlingene.

Før partene kunne starte reforhandling av 
aTm måtte man ha på plass en avtale om hvilke 
aktiviteter som skulle unntas fra arbeidsmil
jølovens kapittel 10 om arbeidstid. avtalen ble 
inngått mellom arbeidstakerorganisasjonene 
og Forsvarsdepartementet (Fd) i 2011. med det 
var alle formelle hindringer forsert. Partene 
kunne starte forhandlingsløpet.

FoRHAndling. Partene har i perioden januar 
til juni i år gjennomført en rekke arbeidsmø
ter som en innledning til formelle forhandlin
ger. Forhandlinger startet opp i juni i år. Par
tene var ved oppstart blant annet enige om:
•   En kompensasjon for øving som erstatter 

Øia og ØUa. Samme komp. innland og 
utland (øving vil måtte gi en kombinasjon 
av tid og penger).

•   En kompensasjon for vakt, som erstatter 
Via og VUa (vakt vil også måtte gi tid og 
penger).

•   Arbeidstid ved deltagelse på kurs
•   Timeopptjening som er realistisk, altså 

reelt mulig å avspasere.

Forhandlingsløpet helt fra oppstarten med 
arbeidsmøter i januar, har på mange måter 

fulgt et «normalløp» i forhandlingsprosesser. 
i starten drøfter partene en del overordnede 
prinsipper som man er mer eller mindre enige 
om, det er naturlig å starte med det minst 
problematiske. Så går man over i en formell 
fase hvor det utveksles dokumenter av typen, 
«tilbud og krav», hvor det begynner å nærme 
seg en konkret felles plattform. i siste fase 
står man igjen med de store vanskelige 
uenighetene som kan velte hele prosessen. 
der står vi i dag.

Slik arbeidsgivers tilbud fremstår i dag, så 
er det flere momenter i tillegg til kompensa
sjonssatser som partene må få på plass før 
man kan enes om en ny avtale. arbeidsgiver 
predikerer at «vernet i avtalen er viktig», les: 
avspasering, og det er selvsagt riktig og vik
tig. noF har imidlertid en klar oppfatning av 
at arbeidsgiver prioriterer vern kun der de 
finner det for godt. 

noF kan vanskelig støtte en ny avtale som 

tvinger personellet på avspasering i et slikt 
omfang at hjulene stanser opp ute ved avde
ling, samtidig som den økonomiske biten 
reduseres for enkelte av aktivitetene. Belast
ningene vil da flyttes over på dem som må 
være igjen ved avdelingene, for å holde hju
lene i gang. et omvendt vern som ikke virker 
hensiktsmessig. 

Slik noF ser det så er vi i en unik situasjon 
ved denne reforhandlingen. det vil alltid være 
forventninger ute ved avdelingene når man 
skal reforhandle en sentral tariffavtale. det 
som denne gangen er unikt, er at det er helt 
ekstraordinært store forventninger både fra 
arbeidstaker og arbeidsgiver . dette skyldes 
at vi er flere år på «overtid» og partene ute 
ved avdeling har ventet veldig lenge på å få 
løst de problemene som dagens avtale gir. i 
lys av dette så er det, mer enn noen gang 
tidligere, viktig at partene kommer frem til 
en avtale som vil kunne skape ro i organisa
sjonen. det er ikke minst viktig i en tid hvor 
vi mister kritisk kompetanse til det sivile 
næringslivet.

impementeRing.Partene har, i skrivende 
stund, ingen implementeringsdato. Før en 
ny avtale kan implementeres må Forsvarets 
lønnsadministrasjon (Fla) få nødvendig tid 
til og «skru» på sine datasystemer og til
passe dem til den nye tariffavtalen. dette 
betyr at implementeringsdato vil være ca. 6 
måneder etter en eventuell ny avtale forelig
ger, enten det er ved en protokoll eller ved 
avgjørelse i særskilt nemnd. 

en snarlig implementeringsdato er ikke 
det viktigste for noF. det viktigste er en avtale 
som våre medlemmer mener er bedre enn 
dagens, og som Forsvaret mener er forsvar
lig og godt tilpasset driften ute ved avdeling.

DEN laNgE MarSJEN
mot ny ARBeidstidsAvtAle i FoRsvARet

det har vært, og er fortsatt, en lang marsj. Vi er ennå ikke i mål, men vi  
skimter et lite lys der fremme. Så får vi håpe det ikke er toget som kommer imot.

DaVID rOBert COyle (tekst)
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Fartøystjeneste er en av unntaksaktivitetene som 
ligger inne i utkast til ny aTF. Foto: Simen Rudi/ FmS



Protokollen ble signert  
8. november. det betyr at en  
er i havn på enkeltstillinger  
ute ved den enkelte diF. 

Staale I reIteN (tekst)

enigheten fra forhandlingene på diFnivå er 
videreført sentralt. Forhandlingene omfat
ter lønnsøkning på enkeltstillinger, gruppe
justeringer, inngåelse av særavtaler, økning 
i grad (hTa 236c) og overføring til de nye 
lønnsrammene 35 (løytnant) og 38 (kaptein). 

Forsvarsstaben (FST) vil sende godkjente 
protokoller til diF, som vil få ansvar for å legge 
inn resultatet i FiF og informere den enkelte 
som er gitt lønnsøkning ifm årets lokale 
lønnsforhandlinger. Planene er at alt skal 
være ferdig rapportert slik at det kommer til 
utbetaling på desemberlønn, med tilbake
virkende kraft fra 1. september 2012. 

det er planlagt en evaluering av årets lokale 
lønnsforhandlinger første kvartal 2013. Ved 
dette oppgjøret har vi tatt i bruk hTa 
236 c (gradsopprykk) og over
føring til de nye lønns
rammene 35 og 
38. norges offi
s e r s f o r b u n d 
planlegger å invol
vere de lokale ledd i 
evalueringen, for å få en 
best mulig oversikt over 
hvordan prosessene har blitt 
gjennomført og hvordan de 

ulike virkemidler har blitt tatt i bruk. 
inklusiv sjefslista og friske midler tilført 

fra Forsvarssjefen, var det i overkant av 78 
millioner kroner som ble fordelt på enkeltstil
linger, gruppejusteringer og særavtaler.  

i de lokale forhandlingene på diFnivå er 
det hTVnivået som har forhandlet med 
arbeidsgiver. JeanBobér Rooseboom de 
Vries forhandlet stillinger i utlandet og for 
tjenestegjørende i internasjonale operasjo
ner. i forhandlingene sentralt deltok nest leder 
Torbjørn Bongo og Staale i. Reiten. 

noF og BFo har samarbeidet og fremmet 
felles gruppekrav/særavtaler ifm lokale 
lønnsforhandlinger. 

– Ved dette oppgjøret har vi nådd lenger 
enn på lenge. i tillegg til at atabellen ble økt 
med minimum 12.000 kroner for alle, fikk alle 
sersjanterkapteiner som er direkteplasserte 
eller på topp i rammen ett ekstra lønnstrinn. 
Vi fikk også på plass nye rammer for løytnant 
og kaptein som skal ivareta horisontal kar
riere.  noen fikk også økning i grad som følge 

av at vi nå har tatt 

i bruk hovedtariffavtalens pkt 236c, og vi 
fikk etablert særavtaler innenfor viktige 
områder.  alt i alt er dette et meget positivt 
oppgjør, sier nestleder Torbjørn Bongo i nor
ges offisersforbund. 

nye lønnsrammer
i lønnsoppgjøret 2012 fikk vi på plass «senior
rammer» for løytnant og kaptein. hensikten er 
å ivareta Forsvarets behov for fag og spesia
listkompetanse samt ivareta den enkelte offiser 
som velger en horisontal karriere. Kriteriene for 
overføring ble fremforhandlet slik at de ble brukt 
ved lokale lønnsforhandlinger for første gang nå 

i høst.
normalt så må en ha hatt graden i 3 år for å 

bli vurdert overført. Ved overføringen vil en få 
satt ny lønnsansiennitet. dette betyr at en på 
«gammel» og «ny ramme» kan få samme lønns
trinn, men at vil fortsette å få en lønnsutvikling 
frem mot pensjonsalderen. de nye lønnsrammene 
er først og fremst et virkemiddel som vil treffe 
de løytnanter og kapteiner som fortsetter i For
svaret frem til pensjonsalderen, men avdelings
befal kan også gis virkemiddelet, når de er innen

for kriteriene og etter individuell vurdering.
det er i hovedsak lokale lønnsforhand
linger etter hovedtariffavtalens (hTa) 
pkt 2.3.3 som gir mulighet til å over
føre til de nye lønnsrammene, men 

det er også mulighet til å bruke de ved 
rekruttere og beholde (hTa 2.3.4) samt 

utlysning av stillinger (hTa 2.3.8)

Lønnsoppgjøret 2012
minimum 12.000, kroner til alle.
lønnsoppgjøret 2012 kom i havn 2. juni etter 
streik i staten for første gang på 28 år.  
Resultatet ble et generelt tillegg som starter på 
12.000 kroner, og deretter 2,7 prosent fra lønns
trinn 56 til lønnstrinn 101. 
ifm sentrale justeringer fikk alle på rammene 
øker topplønna med ett trinn (sjtkapt tilsv)
i tillegg ble det avsatt en pott på 1,1 prosent, 
inklusiv resirkulerte midler, til lokale forhandlin
ger pr. 1. september 2012. 
For mer info om resultatet fra oppgjøret se 
www.nof.no.

lokale lønnsforhandlinger

resultat fra gruppejusteringer/særavtaler
major/orlogskaptein som ligger i lønnspenn fom 
4555, samt 6168 fikk ett lønnstrinn.  i tillegg fikk 
Brigader/flaggkommandør, oberst/kommandør og 
oberstløytnant og kommandørkaptein ett trinn hver.
særavtale ledende/ovk. Garantilønn (inntil B32) 
gis de offiserer som daglig leder, fordeler og kontrol
lerer arbeid for personell på Verkstedsoverenkom
sten/Forsvaret (Vo/F).  
Biinstrument musikken. Særavtale på plass. de som 
har biinstrument ut fra en prioritert liste skal ha B15. 
særavtale spesialjegere. det er nedsatt en arbeids
gruppe som skal fremforhandle en særavtale som 

omfatter de tillegg som en har ved denne type avde
ling.  arbeidet pågår og en håper at denne også er i 
havn før årsskiftet 2012/2013.
våre krav for kadetter.  Vi ønsket å se på helheten 
ifm arbeidsbelastning, familieforhold og lønn for 
kadetter. dette var ikke arbeidsgiver villig til å gjøre 
fullt ut, men vi klarte å lande noe. Resultatet ble at 
det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av 
arbeidsgiver, noF, BFo, Kol, niTo, som skal se på 
de lønnsmessige forhold for krigsskolekadetter under 
utdanning (hvis naturlig) og etter uteksaminering.  
Gruppen skal evt komme med forslag til tiltak. 

8 l  NOF  4/2012

PlaneR FRem moT maRS



4/2012  NOF  l 9

hVa SKJeR i noF?

landsstyret behandlet i siste 
uken av november spørsmål 
knyttet til samarbeid og mu
lig sammenslåing med BFo. 
landsstyret inviterer BFo til 
fortsatt og forsterket samar
beid, og inviterer til å fortsette 
prosessen med sammenslåing 
i den hensikt å etablere et nytt 
fremtidsrettet forbund i lo. 

tOrBJørN BONgO  (tekst)

landsstyret har behandlet de ulike spørs
målene knyttet til en mulig sammenslåing 
med BFo. oppsummert lyder vedtaket som 
følger:
•   Landsstyret  avviser  å  stå  utenfor  en 

hovedsammenslutning. 
•   Landsstyret slår fast at LO er den ledende 

hovedsammenslutning.
•   Landsstyret  inviterer BFO til en videre 

prosess om sammenslåing i lo
•   Landsstyret fremhever nytteverdien av 

samarbeidet mellom noF og BFo, og invi
terer til videre og forsterket samarbeid 
innenfor avklarte rammer. 

landsstyret hadde et bredt beslutnings
grunnlag når styret den siste uken i novem
ber behandlet spørsmålene knyttet til en 
mulig sammenslåing med BFo. dette inklu
derte rapporten fra en felles arbeidsgruppe 
fra noF og BFo, innspill fra enkeltmedlemmer 
og innspill på diskusjonsforum på nett og 
tilbakemeldinger fra lokalavdelingene etter 
gjennomførte medlemsmøter. 

Befalet som yrkesgruppe kan stå ovenfor 
store utfordringer i nær fremtid, og i denne 
sammenheng er tilknytning til en sterk hoved
organisasjon svært viktig. 

Rapporten fra den felles arbeidsgruppen, 
har i sin rapport slått fast at lo er den ledende 
hovedorganisasjon. dette er en vurdering 
som tilbakemeldingene støtter, og som 
landsstyret tar til etterretning. 

Tilbakemeldingen har også klart slått fast 
at det gode, tette og formaliserte samarbei

det mellom noF og BFo har tjent medlem
mene i begge organisasjonene. Forutsetnin
gen for at samarbeidet skal fungere er åpen
het og avklarte rammer innenfor verving og 
informasjon.

landsstyrets vedtak lyder som følger:
«landsstyret i norges offisersforbund invi
terer Befalets Fellesorganisasjon til et fort
satt og forsterket samarbeid. Videre invite
rer landsstyret til å fortsette arbeidet med 
sammenslåing i den hensikt å etablere et 
nytt fremtidsrettet forbund i lo. landssty
ret mener at valg av lo som hovedorganisa
sjon vil kunne motvirke de negative forhold, 
som rapporten peker på, med å gå fra to til 
en organisasjon.

landsstyret i norges offisersforbund tar 
til etterretning rapporten fra arbeidsgruppe 
Prosjekt Sammenslåing, samt tilbakemel
dinger fra forbundets lokalavdelinger, ung
domsutvalgene noFKa/neon og fra enkelt
medlemmer, som alle peker i retning av 
landsstyrets vedtak.

landsstyret viser til at samarbeidet og 
samarbeidsavtalen mellom noF og BFo har 
gitt merverdi for medlemmene og bidratt til 
at begge forbund har levert bedre resultater. 
en viktig forutsetning for det vellykkede sam
arbeidet har vært avklarte rammer innenfor 
informasjon og verving. 

landsstyret registrerer at rapporten og 
flere av tilbakemeldingene beskriver at det 

ikke er entydig merverdi ved sammenslåing 
av noF og BFo. Tilbakemeldingene har videre 
pekt på at tilhørighet i de ulike hovedorgani
sasjoner tjener forsvarssaken i sin helhet.

landsstyret konstaterer at rapporten fra 
den felles arbeidsgruppen, og tilbakemeldin
gene fra lokalavdelingene og enkeltmedlem
mer, slår fast at lo er den ledende hovedor
ganisasjon. lo fremstår med størst sam
funnsmessig påvirkningskraft, tydelige 
forsvarsstandpunkt, direkte støtte og tilbud 
til enkeltmedlemmer. dette gir noF en bety
delig merverdi og har over lang tid skapt 
resultater for medlemmene og Forsvaret. Å 
unnlate å velge lo fremstår derfor ikke som 
et alternativ.

landsstyret vil presisere tre forhold:
•   Landsstyret i NOF avviser en strategi der 

BFo og noF slår seg sammen uten at valg 
av hovedorganisasjon er gjennomført. 
Befal som yrkesgruppe kan stå foran store 
utfordringer i nær fremtid, derfor er det 
viktig med kontinuerlig tilknytning til en 
hovedorganisasjon.

•   Landsstyret i NOF forholder seg til tilba
kemeldinger om at en sammenslåing ikke 
gir en entydig merverdi.

•   Landsstyret i NOF konstaterer at å unnlate 
å velge lo som hovedorganisasjon på 
nåværende tidspunkt ikke fremstår som 
et alternativ.»

Veien videre med BFo



PoRTReTT  SJeF FSK/nJK

eirik Kristoffersen gjennomfør
te opptaket til Forsvarets Spe
sialkommando i en alder av 30 
år. nå, 13 år senere, sitter han 
som sjef for norges største 
eliteavdeling med et enormt 
ansvar på skuldrene. han blir 
omtalt som lederen med evne 
til å flytte fjell.

MarKuS KällVIK (tekst og bilde)

eirik er født og oppvokst i Bjerkvik i nordland 
fylke. en liten bygd innerst i herjangsfjorden 
mellom narvik og harstad. Som de fleste 
kjenner til er dette et logistisk sentrum under 
de årlige naToøvelsene, og med en far som 
har vært i det militære systemet hele livet, 
skulle man tro at det var naturlig for eirik å 
tenke i samme baner. det var han derimot 
fast bestemt på ikke å gjøre. drømmen gjen
nom oppveksten var å bli ingeniør i oljebran
sjen, der han så for seg en utfordrende kar
riere, men selvfølgelig ønsket han å gjøre 
noe ekstra ut av førstegangstjenesten før 
studiestart. han valgte derfor å gå Befals
skolen for ingeniørvåpenet, og etter pliktåret 
som sersjant var det nTh som sto for tur. 
drømmen skulle nå realiseres, men det tok 
knappe tre måneder med kalkyler og utreg
ninger før savnet av det grønne livet tok 
overhånd. da var det tilbake i uniform allerede 
i januar 1991. 

Barndommen til eirik Kristoffersen bar 
preg av en aktiv hverdag hvor tiden ble fylt 
med idrett, friluftsliv, jakt og fiske. eirik og 

hans to år yngre bror var to oppegående gut
ter som var pliktoppfyllende og målrettet. 
mor og far i huset var alltid støttende og lojale 
mot valgene sønnene tok. «Vi laget sjeldent 
problemer som barn, og jeg må si mor og far 
har vært flinke hele veien til ikke å bekymre 
seg,» sier eirik.  dette har kommet til syne 
gjennom karrieren til brødrene, som sammen 
gikk gjennom FSKopptaket i 1999.

joBBen i Fsk/Hjk. eirik har gjennom hele 
livet latt veien bli til etter hvert som han går. 
dette vil høres rart ut for noen, men det viser 
en enorm lojalitet til det norske forsvaret. 
«dersom målsettingen er optimale løsninger 

og å gjøre jobben best mulig i alle sammen
henger, uavhengig av stilling, så vil veien ta 
form og utfordringene komme av seg selv». 
han gjentok flere ganger hva det vil si å være 
sjef i FSK/hJK, og essensen kom frem ved 
at tillit er ikke noe man skal slite for å  opp
arbeide seg. Sjef FSK/hJK har tillit til alle 
som begynner i avdelingen, det er derfor opp 
til den enkelte å bevare denne tilliten. og 
tillit går begge veier «Så lenge det er tillit og 
den enkelte sier ifra, trenger ikke sjefen  løpe 
rundt og kontrollere. de ansatte gir sjefen  
kontroll,» avsluttet eirik Kristoffersen.

med evne til å flytte fjell

på mARkeRing: eirik Kristoffersen ved 50 års markeringen til FSK/hJK på Rena, 1. sept 2012.

Eirik Kristoffersen
AldeR: 43 år
sivilstAtus: Gift, far til 4 og  
stefar til 3 barn
Bosted: elverum
Født: Bjerkvik

militæR kARRieRe:
1988–89 Befalsskolen for ingeniørvåpenet
1989–90 ingeniørlagfører på Skjold
1990 norges tekniske høyskole, 3 mnd
1991  Rekruttbefal på hønefoss
1991–92   ingeniørlagfører i libanon
1992–95 Krigsskolen, linderud
1995–2000  oppklaringseskadron. avsluttet 

som eskadronsjef i 2000.

2000–2001  Spesialjegerutdanning  
(opptak FSK i 1999)

2001–2010  nK patrulje, Troppssjef, Skvadron
ssjef, G3, Stabsskole i USmC, nK 
FSK. Flere turer i afghanistan.

2010–  Sjef FSK/hJK
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PoRTReTT  STUdenTen

norges offisersforbund traff  
anders Åsheim på nTnU i 
Trondheim en høstdag i oktober. 
her stortrives han.

MarKuS KällVIK (tekst og bilde)

Undervisningen foregår i et bygg som sam
menliknes med Galtvort, fra harry Potter. 
Fra sentrum ruver bygget som et slott med 
blikk utover Trondheim. «det er et fantastisk 
universitet som har mange gode fasiliteter 
og er med på å gi motivasjon i hverdagen i 
et unikt studiemiljø», sier anders. 

oppvekst og inteResseR. anders er født 
og oppvokst i sunne og trygge omgivelser 
på Konnerud i drammen, og barndommen 
har vært preget av idrett i form av fotball, 
orientering, langrenn og skole. 

Toppidrett var ikke noe han ville satse på, 
men idretten ville han holde på med. derimot 
var interessen for matematikk og forskning 
noe han trivdes med. det merket han allerede 
tidlig på drammen videregående skole, hvor 
han gikk ut med toppkarakterer. 

Faren til anders er sivilingeniør, og det var 
helt naturlig for ham å starte på tilsvarende 
utdannelse. matte og fysikk var enkelt, og 
det var en selvfølge for anders å spille videre 
på disse egenskapene.

 «det var et vanskelig nåløye å komme 
gjennom, og nå føler jeg meg både heldig og 
privilegert som får denne unike utdannelsen 
dekket her på nTnU,» sier anders.    

videRe løp. etter 5 år på nTnU venter 8 år 
ved fagavdelingen på Kjeller i lillestrøm, hvor 
det jobbes i mange retninger innen forskning 

og utvikling av utstyr. anders kom rett fra 
Kjeller da vi traff han, og han sier seg svært 
fornøyd med omgivelsene og profesjonali
teten rundt både forskningen og alt arbeidet 
som gjøres der. 

«Jeg gleder meg til å jobbe i et miljø hvor 
man kan være med å påvirke og utvikle sys
temer som hele Forsvaret benytter. Jeg må 
innrømme at drømmen er å få jobbe med det 
nye jagerflyet, F35, og kanskje bli en av nor
ges dyktigste på dette feltet. alternativt 
virker også eK – elektronisk Krigføring – som 
et veldig spennende fagfelt,» fortsetter han.

anders er en aktiv kar som ikke har tålmodig
het til å sitte i ro. han har vært med i norges 
offisersforbunds Kadett avdeling (noFKa) 
det siste året, han er delaktig på nTnU som 
styremedlem i Sosial Kommisjonen (en 
gruppe som arrangerer sosiale eventer for 
de andre studentene) og i tillegg er han aktiv 
i militær flyfemkamp, hvor han for øvrig var 
i Brasil på mesterskap i november. 

Vi i norges offisersforbund gleder oss til 
å følge anders videre i utdannelsen og ser 
frem til å få en så engasjert og positiv person 
tilbake i bruket om noen år. lykke til.

tRives: anders Åsheim ved inngangen til norges teknisknaturvitenskapelige universitet i Trondheim. «nTnU».

Målet er å bli  
Norges største  
ressurs på F-35.

Anders Åsheim

anders Åsheim
AldeR: 21 år
sivilstAtus: Singel
Bosted: Trondheim
Født: drammen

student på Forsvarets regning

militæR kARRieRe:
2010–2011  UB harald hårfagre
2011–2012 luftkrigsskolen 
2012–  master of Science i elektronikk på nTnU
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MIlItærteKNIKK (tekst)

Utgangsideen for Archer var å montere en 155mm/
L52-kanon på en Volvo A30E 6x6-dumper. Volvo- 
dumper er et sivilt kjøretøy som gjennom mange 
år har vært brukt både i anleggsvirksomhet og i 
skogsdrift. De hjulgående 6x6 Volvo-dumperne 
har en meget god evne til fremkommelighet i ter-
renget, og kan komme seg fram gjennom snødyb-
der på opp mot en meter. 

Men selv om utgangspunktet er en sivil dumper, 
er det gjort betydelige modifikasjoner og endringer 
på kjøretøyet. Dumperen er forlenget noe for å få 
plass til kanonen, og både førerkabin og motorrom-
met er pansret og gir beskyttelse både mot splinter 
og ild fra håndvåpen. Kjøretøyet er også minebeskyt-
tet.  Førerkabinen har plass til 4 personer, men det 
er tilstrekkelig med 3 personer for å operere Archer.  
Til sammenligning trengs det opp til 10-12 personer 
for å bemanne enkelte av de eldre artillerisystemene 
som fortsatt er i bruk i enkelte land i dag.

kAnon og våpenstAsjon. Kanonen er en 
155mm/L-52 (Kaliber 52-kanon og er en oppgradert 
og forbedret utgave av den eksisterende FH77B- 
feltkanon (Fälthaubits 77B). Den største forskjellen 
mellom FH77B og Archer er det helautomatiske 
ladesystemet, noe som gir Archer en høy skuddtakt.  
Archer kan også bruke nær sagt alle 155mm ammu-
nisjonsstyper som finnes på markedet i dag, bl.a. 
sprenggranater, røkgranater og lysgranater.  Archer 
er også klar for å ta i bruk nye avanserte ammuni-
sjonstyper som den svenske Bonus-ammunisjonen 
og den svensk-amerikanske Excalibur-ammuni-
sjonen (se faktaramme).

Archer får også påmontert en Kongsberg Pro-
tector våpenstasjon som selvforsvar. Våpenstasjo-

nen er utrustet med et 12,7mm maskingevær og 
styres fra innsiden av den splintbeskyttede hytta. 

ild, Bevegelse og AutomAtikk. Den helauto-
matiske systemløsningen gjør at Archer represen-
terer et kvantesprang sammenlignet med tidligere 
artillerisystemer i både Norge og Sverige.  Archer 
kan operere helt og holdent fra innsiden, dvs. at 
personellet om bord aldri trenger å gå ut av den 
pansrede hytta. Unntaket er når magasinet med 
plass til 21 granater skal etterfylles med ammuni-
sjon fra ammunisjonsbilen. Ellers kan mannskapet 
sitte i hytta både under ildgiving og forflytning. 
Den store graden av automatikk innebærer også 
at Archer kan etablere seg i en posisjon for ildgiving 
samt montere ned og forflytte seg på svært kort 
tid.  Tiden fra Archer er i bevegelse til kanonen er 
skuddklar, og tiden fra ild opphør til kanonen igjen 
er i bevegelse er begge ned mot 30 sekunder. Til 
sammenligning bruker eksisterende systemer opp 
mot ti minutter på etablering og oppbrudd. Den 
korte tiden fra Archer er i bevegelse til Archer er 
skuddklar, og tilsvarende til kanonen er i bevegelse 
igjen etter ildgiving, er avgjørende i et moderne 
stridsscenario.  Moderne artilleriradarer registre-
rer artilleriprosjektilet når det går gjennom lufta, 
og beregner posisjonen til kanonen som skyter i 
løpet av sekunder. Derfor må en artillerikanon sta-
dig foreta hurtige forflytninger til en ny posisjon.

Etterfylling av ammunisjon går også svært raskt. 
Ammunisjonen fraktes rundt til kanonene i en 
standard container plassert på en lastebil. Ved 
hjelp av et spesialtilpasset løfteutstyr etterfylles 
magasinet på  Archer i løpet av 8-10 minutter. Dette 
er den eneste operasjonen som krever at mann-
skapet på Archer beveger seg utenfor den pansrede 
operasjonshytta. «

Artillerisystemet Archer er et helautomatisk artillerisystem,  
med en 155mm/L52-kanon plassert på en pansret Volvo A30E-dumper. 

Archer er et norsk-svensk samarbeidsprosjekt, og begge landene vil 
anskaffe 24 enheter hver.

A R cHe R
noRdiSK aRTilleRiSaTSninG 



ARcHeR og AmmunisjonsBil: På vei kan  
archer kjøre med hastighet opp mot 70km/t. 
Foto: Bae Systems Bofors
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1. pRøveskyting med ARcHeR: archer kan 
også leveres med tilleggspansring og er klar for å 
bruke avansert ammunisjon som BonUS og ex
calibur. norge planlegger å anskaffe både BonUS 
og excaliburgranater. Foto: Bae Systems Bofors

2. Fylling Av Ammunisjon: ammunisjonen 
leveres fra ammunisjonskontaineren på en lastebil 
over i magasinet på archer ved hjelp av spesialde
signet løfteutstyr. dette er den eneste operasjonen 
som krever at mannskapet på archer er utenfor 
den pansrede hytta. (Foto: Bae Systems Bofors)

3. eRstAttes: archer skal erstatte m109 artil
leriet som norge anskaffet fra 1969. norge har  
i dag ca  18 stk. operative m109 enheter, samt 
ytterligere et antall på lager. Foto: Forsvarets 
mediesenter, Thor håkon Bredesen, hæren.

archer selvdrevet artilleri
kjøretøy: Volvo 6x6 a30e dumper 
vekt: 35 tonn (inkl. ammunisjon)
lengde: 14,3 m
topphastighet: 70 kilometer i timen
Bestykning: 155 mm kanon l/52, 12,7 mm  
maskingevær (RWS)
mannskap: 1 vognfører + 3 operatører
kapasitet: 21 granater
skuddtakt: 8–9 skudd/min, treskudds salve  
på 15 s
maksimal skuddrekkevidde: 3050km

Excalibur artillerigranat og bonus anti-panser-granat
Artillerigranaten excalibur kombinerer lang rekkevidde 
og høy presisjon. Granaten utvikles av Svergie og USa i 
fellesskap. excalibur er en styrbar 155mm artillerigranat. 
Koordinatene til målet programmeres inn i granaten før 
skyting, og ved hjelp av GPS navigerer excalibur seg fram 
til målet. Granaten skytes så opp i meget stor høyde, opp 
mot 15.000 meter,  med en standard 155mmkanon. På 
det høyeste punktet oppretter granaten kontakt med GPS 
satelitter og styrevinger foldes ut. Så begynner granaten 
en glideflukt mot målet, og justerer kursen underveis ved 
hjelp av styrevingene. den siste biten går granaten nærmest 
loddrett ned mot målet, både for å få optimal virknig og å 
kunne brukes i byer og tettbygde strøk. excalibur har rek
kevidde som er nesten det dobbelte av en konvensjonell 
artillerigranat  og meget god presisjon. nesten uansett 
skyteavstand og værforhold treffer excalibur målet innen
for en sirkel med diameter av 10 meter.  

Bonus er en antipanser artillerigranat utviklet på slutten 
av 1990tallet, særlig beregnet for bruk mot stridsvogner 
eller andre typer pansrede kjøretøy. Granatkroppen har stort 
sett samme form som en standard 155 mm artillerigranat, 
men inneholder to stridshoder med rettede sprengladnin
ger. Granaten skytes ut fra en artillerikanon og når målom
rådet ca. 8002.200 meter over målene, eksempelvis en 
gruppe stridsvogner.  da separeres de to stridshodene
enhetene i granaten og mens disse faller mot bakken, søker 
de samtidig ved hjelp av infrarøde sensorer over et område 
på opp mot 32 000 m2 av målområdet under. når en strids
vogn er oppdaget, vil stridshodet i en høyde av ca. 150200 
meter sende ut en rettet penetratorladning som treffer 
stridsvognen på oversiden, der pansringen er svakest. Bonus 
har en rekkevidde på opp til 35 km. Bonus er utviklet av 
svenske Bae Systems Bofors og er anskaffet bl.a. av det 
svenske og det franske forsvaret.

1

2 3
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hB26hjelmen kommer

Snart miljøvennlig
Forsvaret kjøper en nyutviklet miljøammuni
sjon for en halv milliard kroner. den nye 
ammunisjonen er utviklet av nammo i sam
arbeid med Forsvaret og Forsvarets fors
kningsinstitutt (FFi), og skal ha lavere utslipp 
av svevestøv og avgasser. da Forsvaret tok 
i bruk de nye hK416geværene og blyfri 
ammunisjon i 2007, kom det ganske raskt 
inn rapporter om at soldater fikk ubehag i 
bryst, hals og munnhule samt feber, kvalme 
og hodepine når de skjøt med det nye gevæ
ret og den nye ammunisjonen. Særlig ved 
øvelsesskyting på skytebaner, der soldatene 

fyrer av mange skudd, har det vært rap
portert om helseproblemer. den nye mil
jøammunisjonen vil bli produsert ved nam
mos anlegg i Karlsborg i Sverige. i tillegg til 

kontrakten på 500 millioner har Forsvaret 
også en opsjon på ytterligere 700 millioner. 

minimi – alle snart levert
Forsvaret har snart mottatt alle sine nye 
lette maskingevær, Fn minimi 5.56, fra bel
giske Fn herstal. i februar 2011 bestilte For
svaret i alt 1900 minimi maskingevær, og 
planen er at de siste skal leveres før utgan
gen av dette året.

minimi er et lett maskingevær som kan ope
reres av bare én soldat. Våpenet er gassdrevet 
med roterende sluttstykke som låser seg i 
kammeret når sluttstykket er i fremre stilling. 
minimi kan kun skyte automatisk ild. det har 
primært beltemating, men kan i tillegg nytte 
STanaGmagasiner. Våpenet er utstyrt med 
innskyvbar kolbe, og leveres med 100 eller 200 
skudds magasin. Våpenet leveres også med to 
piper, en kort (349 mm) og en lang (465 mm).

minimi er i bruk i USa, australia, Belgia, 
Canada, Frankrike, israel, Japan, nepal, ned
erland, new Zealand, Storbritannia, Sverige 
og nå også på vei inn i norge
type: maskingevær 
produsent: Fabrique nationale de herstal
lengde: 7801028 mm
kaliber: 5,56 x 45mm
magasinkapasitet: 100200
vekt, uladet: 8,0 kg(kort pipe)
utgangshastighet: 875925 m/s
skuddtakt: 
1415 skudd/sek

elbiler i Forsvaret
Forsvaret vil kjøpe el
biler, og om fem år kan 
Forsvaret ha 200 elbiler.  

Forsvaret leier i dag rundt 1000 
sivile personbiler som brukes til 
mindre transporter av personell og 
utstyr både mellom militære leire 
og anlegg og delvis også internt på 
større militære områder. det er 
deler av denne bilparken som man 
mener kan byttes ut med elbiler, 
noe som både vil spare miljø og 
redusere Forsvarets kostnader.

Foreløpig er det ikke fattet noe 
valg når det gjelder biltype, men 
trolig vil de fleste av de vanlige el
bilene som er på markedet i dag, 
være aktuelle kandidater.

Forsvaret er omtrent midt i leveransen av de nye hB26hjelmene fra selskapet 
opsCore. hjelmen skal erstatte de gamle Catohjelmene fra den norske produ
senten Cato Ringstad, som ble levert i perioden 2000–2004. de nye hB26
hjelmene er lettere og har bedre beskyttelsesverdier enn de gamle. når det 
gjelder vekt, veide Catohjelmene ca. 1,3–1,4 kg (i størrelse medium) mens hB26
hjelmen veier 0,95 kg. Fordelen med hB26 er imidlertid muligheten til å montere 

ulike typer utstyr på hjelmen, slik som vide
okamera, nattsynutstyr, lys, osv. hjel

men har påmontert en standard 
Picatinny festeskinne, tilsvarende den 
som finnes på eksempelvis de fleste 
håndvåpen.  dette gjør det mulig å 
flytte utstyr fra våpen til hjelmen, 
eksempelvis en lykt.

i tillegg har hjelmen borrelås og fes
tebraketter for annet utstyr som soldaten 
måtte ønske å bruke på hjelmen.
Kontrakten på nye hjelmer er på ca. 140 

millioner kroner og går over sju år. innen 
utgangen av 2012 vil Forsvaret ventelig ha 
fått over 20.000 av disse hjelmene.

hB26hjelmen gir soldaten mulighet til å feste utstyr på 
hjelmen. Foto:  opsCore

elbilen nissan leaf er en mulig kandidat når deler av Forsva
rets bilpark blir elektrisk. Foto: nissan

Foto: Fn herstal
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Forsvarets personellhåndbok 
del B er blitt revidert og gitt 
virkning fra 1. april 2012.  
imidlertid har partene i ettertid 
funnet det nødvendig å justere 
noe tekst. 

eIgIl JeSPerSeN  (tekst)

i et drøftings og forhandlingsmøte 27. sep
tember 12 ble det gjort justeringer som ble 
gitt virkning fra 1. januar 2013.
nedenfor fremgår de viktigste endringene:

 Pkt 2.3.1.2 Fleksibel bonus 
Tekst som er tatt ut: Til huskjøp kan det gis 
inntil to månedslønner som lønnsforskudd 
– ivaretatt i hTa §9 lønnsutbetaling pkt 5.

Pkt 2.3 vilkår for tilsetting av avdelingsbefal
nytt avsnitt: arbeidsgiver skal legge til rette 
for studier på fritiden, herunder Forsvarets 
stipendordninger.

Pkt 4.1.2.2 disponering av kadetter
overføres til Gienes råd.

Pkt 4.1.8 midlertidig disponering, 
stedfortreder og fungering.
myndigheten til midlertidig disponering kan 
av sjef diF delegeres til sjef BRa. Begrenset 
til midlertidige disponeringer innen BRa.

Pkt 4.1.2.3 Kunngjøring av stilling
Stillinger skal kunngjøres internt og kan i 
tillegg kunngjøres eksternt.

nAto-skAtt. noF er fremdeles i tett og godt 
samarbeid med både BFo og Kol i saken. Vi 
avventer nå resultatet fra Skatteklagenemda 
som har et betydelig antall saker til behandling. 
organisasjonene vurderer også i fellesskap å 
gå inn i en enkeltsak som partshjelp.

skAtt på «Flytting til ønsket Bosted». 
de sentrale parter signerte 20.oktober 2011 
en protokoll som endret punkt 5.8.4 i Sær
avtale om merutgiftsdekning, ulempe og 
risikokompensasjon for Forsvaret («Komp. 
avtalen»). endringen medførte en markant 

forbedring av vilkårene. Kravet om minimum 
tjeneste ble redusert fra 30 år til 4 år.

imidlertid skal man være oppmerksom på 
at flytting med hjemmel i dette punktet er 
skattepliktig dersom man flytter fra sivil bolig. 
Bakgrunnen for dette er at flytting skjer etter 
eget ønske, og ikke i forbindelse med dispo
nering i Forsvaret. det er viktig å være opp
merksom på dette, da ekstra skattebelast
ning er på ca 45–50 % av flytteutgiftene.

noF anbefaler at man tar kontakt med 
Fla og får beløpet fordelt over flere måneder 
hvis man har behov for det.

kompensAsjonsAvtAlen. endring i punkt 
5.6 Vedlegg 5: Spesielle forhold utland og mid
lertidige beordringer. Partene har signert 
protokoll som innebærer en generell forbe
dring av teksten i vedlegget, samt en klar
gjøring av rettighetene etter endt tjeneste i 
utlandet. det er lagt inn mulighet for benyt
telse av punkt 5.8.4 «Flytting til ønsket 
bosted», samt pendling. endringene iverkset
tes 010113. Se nettsidene våre, under «lover 
og avtaler», for link til iverksettingsdirektiv, 
protokoll og ny tekst vedlegg 5.
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hva skjer i 
forhandlingsavdelingen?

Foto: o
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noFs maRKedSaVdelinG

2012 begynner å nærme 
seg slutten, og for markeds
avdelingen har det vært et 
hektisk år med mye aktiviteter. 

CHrIS lINDSetH (tekst)

det jobbes for tiden hardt med å få på plass 
gode medlemsfordeler. dette har vært et 
område som har vært viktig for oss slik at 
medlemmene skal føle reell merverdi i det 
daglige. målsettingen er å få på plass noen 
nye avtaler i løpet av 2013 som medlemmene 
vil oppleve som gode. Samtidig vil vi vurdere 
å avvikle de som ikke blir benyttet eller gir 
reell sparing.

unik muligHet. ett av forbundets sterke 
varemerker har vært våre basiskurs. disse 
har gitt våre medlemmer og tillitsvalgte en 
unik mulighet til å få kompetanse om de 
regelverk som regulerer deres arbeidsvilkår. 
markedsavdelingen jobber med å videre
utvikle våre medlemskurs slik at vi skal 
kunne nå enda flere medlemmer, og da med 
mange typer kurs. alle kursene, tilpasset 
deres behov og hverdag i Forsvarets tje
neste.

noF har i alle år hatt de beste forsikringene 
og til de beste prisene. dette skal vi fortsette 
med, og samtidig jobber vi med å utvikle vil
kårene på områder som våre medlemmer er 
opptatt av. det foregår for tiden et større 
arbeid for å kunne tilby vår gruppeforsikring 
i ny innpakning. dette vil våre medlemmer få 
vite mer om når vi kommer inn i 2013.

Vi får daglig henvendelser fra medlemmer 
som lurer på hvordan de er dekket. dette 
svarer vi på løpende, og det brukes også til å 
kunne utvide vilkårene hele tiden.

min side. Ved inngangen til 2012, tok vi i 
bruk et nytt medlemssystem for å holde 
orden på den store medlemsmassen. Gjen
nom dette systemet kan også medlemmet 
selv følge med på hva vi har av opplysnin
ger og hvilke forsikringer de har. de har også 
mulighet til å melde inn endringer ved behov 
og melde inn saker. Finn ut mer om dette 

på noFs minSide som du finner på nof.no 
ved å logge dere på med medlemsnum
meret. Skulle dere ha spørsmål om forsik
ring, kursing eller andre av våre medlems

fordeler, er det bare å ta kontakt. dere 
finner epostadresser og telefonnummer i 
bladet.

hva skjer i markedsavdelingen?

MARKEDSAVDELINGEN

MERKEVARE-
BYGGING

KURS

NOF-EVENT
REKRUTTERING

LOfavør

INTERN OG EKSTERNKOMPETANSEHEVING

MEDLEMS-
FORDELER

MEDLEMSPLEIE

illustrasjon: Sheila hegge olsen
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i 2013 skal vi gi ut fire nummer i 
papirversjon, mens det femte num
meret kun blir å finne som i PdF
format på internettsiden vår ww.
nof.no. Videre vil forbundet vurdere 
om distribusjon av Befalsbladet skal 
skje elektronisk til de av medlem
mene som ønsker det. Vi satser på 
at innholdet i bladet skal være av en 
slik karakter at de fleste vil finne 
informasjon om hva som er aktuelt 
i tiden, både sentralt og regionalt. 
det vil være portrettintervjuer, infor
masjon om medlemsfordeler og 
andre nyttige tips.

ny nettside. det neste steget blir 
å få på plass en helt ny nettside i 
løpet av første del av 2013. Vi har 
tatt i bruk ny teknologi og tenkt nytt 
for å få informasjon i én ny stilren 
design webside. det er viktig at vi 
fremmer tidsriktig informasjon i et 
design som gjør at leserne våre pir
res og ønsker å bruke sidene våre. 
Som en del av informasjonsstrate
gien, er det viktig at leserne har 
mulighet til å gi tilbakemelding som 
å kommentere våre innlegg på nett
siden. Forbundet skal også drive 
informasjonsvirksomhet overfor opinionen. 
derfor er det viktig å ha en strategisk plan 
for et slikt informasjonsarbeid. 

Satsning på en «helpdesk»funksjonalitet 
på www.nof.no i denne sammenheng vil være 
viktig for å redusere antall henvendelser 

direkte til sekretariatet gjennom å gjøre gene
rell informasjon tilgjengelig. det skal være 
enkelt og kortfattet innenfor de temaer som 
oftest må besvares pr. telefon eller mail.

Tilbudet «min noF» på vår nettside ble 
etablert tidligere i år. Gjennom en innlogging 

gis medlemmene informasjon om eget 
medlemskap og personlige forsikringer 
og mulighet til å holde slik informasjon 
løpende oppdatert. her har medlem
mene muligheten til selv å oppdatere 
adresseendringer, telefonnummer osv. 
dette er spesielt viktig for at Befals
bladet og annen viktig informasjon, 
som dine forsikringsbevis, skal komme 
frem til din postkasse. 

det er sørgelig å se at hver gang det 
har vært en forsendelse ut fra forbun
det til medlemmene så kommer mye 
post i retur. hjelp oss å utnytte tiden 
bedre enn å drive detektivarbeid for å 
finne ut hvor du har flyttet. Reisefor
sikringsbeviset blir fort etterlyst når 
man skal ut på feriereise og det ikke 
har ankommet postkassen.

Som et ledd i å nå ut til alle medlem
mene, vil noF fortsette å benytte 
sosiale medier som Facebook og Twit
ter. informasjon og kommunikasjon 
innenfor dette området er i en rivende 
utvikling og forbundet ser seg tjent 
med å være på denne arenaen. Tidli
gere tradisjon med nyhetsbrev er av 
fallende interesse, og vil derfor bli 
nedprioritert.

inteRn dRiFt. Sekretariat har også vært 
gjennom en omorganisering etter den struk
turen som landsmøtet i 2010 valgte. det 
har vært gjennomført en evaluering med en 
anbefaling; denne ble hensyntatt med blant 
annet å etablere en stab. den er nå etablert 

INFOrMaSJONSSTraTEgI

noF nÅ og inn i 2013
noF har som målsetting å nå ut til alle medlemmer med informasjon. Vi har blant annet gitt ut 
fem nummer av Befalsbladet per år. Som dere ser har vi utført en stort oppgradering av bladet 

med et helt nytt design. dette er en del av den nye informasjonsstrategien til forbundet. Pådriver 
har vært informasjonsansvarlig markus Källvik i et tett og godt samarbeid med lo media.

ODD-eINar eIlertSeN  (tekst)

Veien videre med BFO  
side 9

TIC: Krig eller julefeiring
side 26

POrTreTT: Sjef FSK/HJK
side 29

RekondisjoneRing

i Alpene
side 30-34

Befalsbladet  –  Norges  Offisersforbund  www.nof.no  Nr. 4 - 2012

BlAdet: Vårt nye blad endrer logo og har som hensikt å engasjere, 
rekruttere og informere medlemmene.
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bestående av fire medarbeidere som skal 
ha fokus på intern drift, informasjon, øko
nomi og iT. denne strukturen har vært en 
prøveordning fra nyttår. den ble nå perma
nent etablert fra 1. september i år og ledes 
av stabssjef odd einar eilertsen. 

noF har de seneste årene hatt en stor 
økning i medlemstallet, og vi er nå den stør
ste militære organisasjonen med over 5000 
stadig tjenestegjørende medlemmer. Som 
stabssjef er jeg stolt over å være en del av 
det teamet som har fått til denne med
lemsveksten. det å leve opp til vår visjon fra 
2010 har krevd kampvilje, sitat: «norges 
offisersforbund – forbundet for alt. et frem
tidsrettet og troverdig forbund med fokus 
på kvalitet og rettferdighet til det beste for 
våre medlemmer og Forsvaret». Forbundet 

har jobbet hardt og målbevisst etter sin visjon, 
resultatet er kronet med å være den største 
befalsorganisasjonen nå. 

mAnge endRingeR. Utfordringer står for 
døren med store omstillinger i Forsvaret – 
mange avdelinger og medlemmer vil bli 
berørt. avdelinger skal nedlegges, hele ele
menter skal flyttes, nye styringssystemer 
skal etableres og personell vil bli overtallig. 
da er det spesielt viktig at vi har et team med 
topp motiverte tillitsvalgte og merkantile 
medarbeidere som drifter forbundet med 
den effekt, styrke og tillit som landsmøtet 
har gitt oss. det å være tillitsvalgt er ingen 
8 til 4jobb, men mer helkontinuerlig døgn
drift. Vi utfordres hele tiden av arbeidsgiver 
med korte tidsfrister og et høyt tempo som 

vanskelig lar seg beskrive. Som gammel 
tekniker har jeg mang en gang fleipet med 
hvordan man må være skrudd sammen for 
å klare å holde ut i et slikt tempo. motivasjon 
med å kunne påvirke fremtiden, like å jobbe 
med mennesker, gode arbeidskollegaer og 
en god porsjon med humor gjør hverdagen 
meget bra.

HuSK! logg deg på min nof  
og sjekk om vi har riktig adresse. 
Vi trenger korrekt adresse for  
å sende deg Befalsbladet,  
forsikringsbevis og annet.

Hjemmesiden: Vi jobber med en ny nettside som er ryddigere og mer intuitiv. hensikten er å skape en enklere hverdag for våre medlemmer.
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dette er dilemmaet norske soldater står ovenfor i julehøytiden i afghanistan. 
Fra den hyggelige julefeiringen hjemme i «vårt lille vinterland» er det et stort 
sprang til realiteten som de norske soldatene har sett i hvitøyet de siste  
årene i afghanistan. Fenrik emil Johansen, også kjent som forfatteren av  
«Brødre i Blodet», jobbet som grenader og senere lagfører i Telemarkbataljonen 
i 5 år. noF møtte lagføreren på en hyggelig restaurant hjemme i Trondheim, 
som med åpenhet skildret det spesielle ved å gjøre jobben, selv på julaften. 

MarKuS KällVIK (tekst)

kRig             
 Julefeiring

ELLEr
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 IVECOen ruller ut på oppdrag i skumringen
Foto: Privat
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TRooPS in ConTaCT

Julaften 2009 – oppdraget lyder som følger: 
mek4 skal snarest støtte afghan Boarder 

Police (aBP) i den hensikt å etterforsyne og 
evakuere såret personell. 

etterretningen tilsier at det har vært tref
ninger i området de tre siste dagene. «det vil 
bli kontakt.»

opptReningen og kultuRen. etter å ha gjen
nomført førstegangstjenesten ved minedyk
kerkommandoen, søkte emil seg til Telemark
bataljonen (TmBn). her skulle han jobbe i fem 
år, med vikingskipet som symbol og kamerat
skapet som den unike motivasjonen. det skulle 
vise seg at disse årene ble noe utenom det 
vanlige, ikke bare for emil, men for hele nasjo
nen. «Forsvaret har hatt godt av å være i krig. 
det har gitt oss en status på profesjonaliteten 
og kapasiteten, men det store spørsmålet er 
hvorvidt dette er en krig som staten norge og 
naTo har hatt godt av,» sier emil. 

Rune Wenneberg, som har vært sjefen til 
emil i hans periode i TmBn, printet inn i under
bevisstheten til alle de nye grenaderene fra 
dag én; 
 «dere må erkjenne at eget og kompisens liv 
vil bli utsatt for stor risiko, og dere må være 
klar over at liv vil gå tapt.»

dette budskapet var ikke til å misforstå 
overhodet. motivasjonen til å drive trening, 
øving og drilling var aldri et tema. de som ikke 
holdt mål hadde ikke noe i avdelingen å gjøre. 
man gikk aldri på akkord med kvaliteten. 
«dette kan for noen høres brutalt ut, men 
når man ser hvilke krav som stilles på strids
feltet, er det en enkel avgjørelse å ta,» sier 
emil. da meldingen endelig kom, var gutta 
klare. deployeringen var et faktum, tanke
prosessen var i gang – døden ble plutselig en 
realitet. det eneste som gjensto var å for
berede familie og venner så godt som mulig. 

RiBBe og klAR til stRid. Touchdown afg
han ground was a fact. Prioritet nummer én 
var å få kontroll på utstyret og gjøre seg klar 
til strid umiddelbart. leiren i meymaneh 
skulle bli bopel for emil det neste halvåret. 
Kontingenten hadde så vidt kommet seg på 

plass før kontrastene ble synlige i følge med 
den afghanske hverdagen. Førjulstiden i 
meymaneh 2009 skulle vise seg å bli slik den 
alltid er – bestående av oppdragsløsing, puss 
og vedlikehold! Julaften skulle ikke bli noe 
unntak  leiren så frem til å kunne nyte en 
bedre ribbemiddag og julesang fra en inn
fløyet Venke Knutson. Ribbelukta satt sitt 
preg på atmosfæren og musikken gjorde 
stemningen til noe som kunne minne om 
julen der hjemme. emil og resten av «task 
uniten» derimot hadde fått et oppdrag tid
ligere på dagen den 24. desember 2009. 
ironien var til å føle og ta på, men fokuset og 
treningen skjerpet umiddelbart sansene. 
Julen var plutselig forandret til nok en hver
dag – hvor døden igjen var en realitet. Under 
julemiddagen utpå kvelden satt hele «task 
uniten» (TU) til bords, klar til strid (KTS). 

en ganske spesiell KTS; Venke Knutson 
og juleribbe.  

Fokus. nattens frembrudd la en demper på 
den lystige stemningen i leiren. Tåken lå lavt, 
det var mørkt og grått og 10 grader ute. multier 
og ivecoer sto nå linet opp. nok en gang var 
alvorets time kommet. 12,7mm var den stør
ste kapasiteten «task uniten» var oppsatt 
med, og uten flystøtte kunne dette bli et skik
kelig hårete oppdrag. i ly av mørket rullet kolon
nen ut av porten, ladegrep ble utført, nattopp
tikk påskrudd og eneste fokus var korte, kon
sise og rolige sambandsmeldinger, observa

sjon i sektor og tydelig lederskap. Ting var som 
vanlig  god stemning. Til tross for usikkerhet 
rundt iedtrussel og fiendens eksakte posi
sjoner, skulle tempo være nøkkelen til suksess. 
«nervene var i høyspenning. det var en ro i 
hele avdelingen. alle hadde fokus. Tempoet 
ble satt høyt og formasjonene gikk smooth. 
Julaften anno 2009 var dermed et faktum,» 
sier emil, mens han henger over en stor milks
hake på restauranten i Trondheim og snakker 
med rolig og kontrollert stemme. 

kRig eR et Helvete. etter klargjøring i opp
marsjområdet og en lengre forflytning, nær
met avdelingen seg «killboxen» hvor fiendens 
antatte posisjoner var. mørket begynte å 
avta og fiendens kapasiteter begynte å gjøre 
seg gjeldende. Plutselig kommer en melding 
over nett: «observasjonsrapport – Fi aktivi
tet på høydedrag i front, høyre og venstre.» 
Tempoet skulle opprettholdes, det var det 
ingen tvil om. «nå skulle vi vise oss som store 
og sterke,» fortsetter emil. 12,7 og mitraljø
seild runget gjennom dalen da vi skjøt mot 
fjelltoppene som varselskudd, momentet 
ble opprettholdt og avdelingen rullet videre. 
Fienden kom aldri til ild og trakk seg sakte, 
men sikkert ut av stillingsområdene. 

da «task uniten» kom frem til utposten 
hvor aBP holdt til, fikk avdelingen litt av et 
sjokk. Tilstanden til politiet var mildt sagt det 
man kaller på norsk; «helt sinnsyk». av de 
gjenlevende var tilstanden dårlig. en hadde 
vært der sammenhengende i halvannet år, 
en hadde skjelvinger og utbrudd og to var 
skadet. en av de to skadde hadde reist seg 
på en høyde for å få mobildekning og ble skutt 
i foten. To personer lå lettere tildekket borte 
i et hjørne, da de hadde mistet livet i kamp
handlinger. «helt uvirkelig. dette skjedde altså 
morgenen 1. juledag, og det setter absolutt 
alt i perspektiv. der og da ser man virkelig 
nytten av å være en del av det norske bidra
get i afghanistan og det rettferdiggjør på 
mange måter det etiske ved bruk av makt
midler,» sier emil. Politimennene hadde ett 
magasin igjen på deling og var tomme for 
mat og drikke. Usikkerheten var til å føle og 

«Krig er et helvete – og det settes i perspektiv  

– spesielt når du har ‘valget‘ mellom krig og julefeiring»

Fenrik Emil Johansen

emil Johansen på vakt.

«
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veien måtte graves fram for 
å få frem sanitetsstøtten.
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1. en av utpostene afghan Boarder Police holdt til i. 2. Kompanisjef Rune Wenneberg hausser opp stemningen før et oppdrag, «Til Valhall». 3. To av gutta på vaktpost.  
4. God ledelse og samhold er viktig. her leder troppssjef en FYFoøkt i meymaneh leir. 5. minneseremoni for Claes Joachim olsson.

ta på. Utposten bar preg av langvarige og 
massive kamphandlinger. 

det var liten tvil om at oppdraget til TmBn 
hadde en hensikt som var fullt forståelig. 
Sanitetsstøtten i form av SiSU ble kalt frem 
etter at nærområdet var sikret. Vognen slet 
med å komme seg frem i det trange lendet 
med tilnærmet ufarbare veier. deler av sik
ringen ble dermed dratt inn for å støtte med 
utgraving av veien, slik at SiSUen kunne 
komme seg helt fram til utposten. «det 
høres kanskje ikke så ille ut, men å ta fatt 
på spaden og grave opp en vei med ryggen 
til fienden ga et adrenalin rush. Vi jobbet 
hurtig og fikk vogna helt opp slik at vi fikk 
behandlet såret personell og evakuert de 
døde og hardt skadde». aBP bodde i gamle 
septikktanker det var skåret hull i og fylt 
med høy. 4 måneder senere ble flere av 
utpostene terminert grunnet ubrukelige 
levekår. 

puss og kAlde RiBBeResteR. 1. juledag 
var det retur til campen med hele styrken. 
Basert på oppdraget og de opplevelsene det 
medførte, var det et paradoks å rulle innen
for gjerdet i meymaneh igjen. «leiren var i 
modus og det var julestemning. Vi hadde 
akkurat stått ansikt til ansikt med fienden, 
og fokuset var fortsatt på oppdrag og nye 
utfordringer. nå ventet puss og vedlikehold, 
for deretter å iverksette ny KTS.» emil for
talte om en hektisk hverdag gjennom hele 
kontingenten, hvor det ventet nok et oppdrag 
2. juledag. her forventet de kontakt. det ble 
det! meymaneh brukte de hovedsakelig som 
en «pit stop» hvor de gjorde vedlikehold og 
KTS, for deretter å rulle ut på nye oppdrag.

påkjenningeR. «det viste seg at all trenin
gen hjemme i norge skulle bli avgjørende. Vi 
var heldige i flere situasjoner, men det er mye 
takket være et utrolig godt samhold, bra tre

ningsstandard og ikke minst godt lederskap,» 
sier emil. «You have to earn your luck.»

de største påkjenningene skulle vente på 
seg, men de skulle også komme.

«25. januar gikk vi på vårt første tap og 
mistet vår gode kollega, Claes Joachim ols
son. 27. juni mistet jeg også min gode venn 
Simen Tokle sammen med tre andre kolleger. 
det føles helt uvirkelig, men våre falne kame
rater vil aldri bli glemt. det setter virkelig ting 
i perspektiv og jeg har lært på det sterkeste 
at man må sette pris på de små tingene og 
nyte livet mens man kan,» avslutter emil 
Johansen.

 

takk for innsatsen. norges offisers
forbund lar tankene i julehøytiden gå 
til nærmeste familie og pårørende – 
Våre falne kolleger vil aldri bli glemt! 

3
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Befal i Forsvaret har særaldersgren
se på 60 år, men vi kan gå av med 
tjenestepensjon fra Statens Pen
sjonskasse (SPK) 3 år før, dersom 
ansattes alder og tjenestetid er 85 
år eller mer (85 års regelen). 

KJell tVeIteN  (tekst)

Vi skal da motta 66 % av den faste lønnen 
vi hadde på pensjoneringstidspunktet, eller 
dersom vedkommende har hatt en midler
tidig stilling/lønn i mer enn 2år.

det er viktig at vi forstår forskjellen mellom 
tjenestepensjon og folketrygd (alderspen
sjon). Tjenestepensjon mottar vi fra SPK frem 
til vi er 67 år, men utbetales gjennom naV.

Ved fylte 67 år blir tjenestepensjonen 
samordnet med folketrygden og vi vil få utbe

talt 66 % av lønnen vi hadde. det meste av 
dette betales av folketrygden, men SPK top
per pensjonen slik at garantien på 66 % blir 
nådd. denne garantien gjelder t.o.m. 1958 
kullet. Pensjonsreformen er ikke ferdig og vil 
bl.a. utarbeide reglene for årskullene f.o.m. 
1959 og videre. i det videre arbeidet vil også 
dagens særaldersgrenser bli behandlet.

du kan ha arbeidsinntekt selv om du mot
tar tjenestepensjon fra SPK etter flg. regler:

inntekt fra privat sektor påvirker ikke tje
nestepensjon fra SPKinntekt fra offentlig 
sektor, det vil si en stilling med medlemskap 
i en offentlig tjenestepensjonsordning, vil ha 
redusert pensjon fra SPK. dersom du har pen
sjonistlønn, blir ikke pensjonen din fra SPK 
redusert (pensjonistavlønningen justeres årlig).

Fra 1. januar 2011 ble det innført nye regler 
for uttak av alderspensjon fra folketrygden 
(fleksibel alderspensjon). dette betyr at vi 
kan ta ut alderspensjon fra 62 år. dersom du 

tar ut alderspensjon før fylte 67 år, blir de 
årlige utbetalingene dine lavere en hvis du 
venter. dette fordi den pensjonen du har tjent 
opp blir fordelt på flere år. dette betyr at jo 
lenger du venter med å ta ut alderspensjon, 
desto mer får du per år.

1. januar 2011 ble det iverksatt nye skat
teregler for pensjonister hvor det bl.a. er inn
ført skattefradrag for alderspensjonister. 
etter de nye reglene kan du motta alderspen
sjon (folketrygd) og fortsette å jobbe uten at 
pensjonen reduseres. Folketrygdpensjonis
ter skal betale mindre skatt av pensjonist
inntekt enn av arbeidsinntekt. Skatteetaten 
vil her kunne gi mer informasjon.

det er viktig å huske på at en må ha tatt ut 
alderspensjon for å få skattefradrag. Tjenes
tepensjon alene gir ikke slike skattefradrag.

husk at du må bestandig søke om uttak 
om alderspensjon, selv om du blir 67 år går 
ikke dette automatisk. Søk i god tid (34 mnd).

Pensjonsforhold for befal

 VOLVO V70 

SÅ LAVT UTSLIPP AT VI 
 SPANDERER AUTOMATGIRET

MEDLEMMER AV NORGES OFFISERFORBUND FÅR YTTERLIGERE MEDLEMSRABATT
* Veil. pris inkl. frakt-, leverings- og adm. kostnader levert Oslo. Gj.sn. forbruk 4,5–10.2 l/100 km, CO2-utslipp 119–237g/km (V70 D2 – V70 T6 AWD). Tilbudet 
gjelder ved bestilling av ny Volvo V70 ut 2012 eller så langt beholdningen rekker. Alle Volvos dieselmodeller har partikkelfilter som standard. Forbehold om trykkfeil. 
Avbildet bil kan ha ekstrautstyr. Treff Volvo på facebook.com/volvocarsno og volvocars.no. For mer info skann QR-koden til venstre eller send SMS ”VOLVO” til 2330.

LAST NED NORSK  
VOLVO APP

PriseksemPel

VOLVO V70 D2 AUTOMAT

Fra kr 362 800,-*

Med Volvos nye automatgir på D2 motoren (115 hk og 
270 Nm) beholdes det lave forbruket på 0.45 l/mil og 119 
g/km CO2. Du sparer både natur, tankinger og avgifter.  
Skulle du imidlertid ha behov for kraftigere motor, vil vi i 
kampanjeperioden spandere automatgiret uansett hvilket 
motoralternativ du velger. Velkommen til prøvekjøring!
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anders Horten
VerV: Leder 
SKOle: Fih 
aVDelINg: KjK 
SteD: harstad 
MaIl: ac.horten@gmail.com 
MOBIl: 474 74 421

jon henrik Landsrød
veRv: nestleder 
skole: hmKG 
Avdeling: hmKG 
sted: oslo 
mAil: j.h.landsrod@gmail.com 
moBil: 94366679

isabella dahl
veRv: Styremedlem 
skole: lBSK 
Avdeling: 135 luftving 
sted: Gardermoen 
mAil: isadahl@yahoo.com 
moBil: 92244594

ingvild ilise hasund
veRv: Styremedlem 
skole: hBS 
Avdeling: 2. bataljon 
sted: Skjold 
mAil: ingvildilise@hotmail.com 
moBil: 40489471

Karoline moe
veRv: Styremedlem 
skole: FTBS 
Avdeling: Forvaltning 
sted: Sessvollmoen 
mAil: miss_karoline@hotmail.com 
moBil: 41475826

rasmus Fløgstad
veRv: Styremedlem 
skole: hBS 
Avdeling: hmKG 
sted: huseby 
mAil: rasmusflogstad@hotmail.com 
moBil: 41046857

andré salte
veRv: Styremedlem 
skole: Fih 
Avdeling: 2 
sted: Jørstadmoen 
mAil: atm.salte@gmail.com 
moBil: 40607413

andreas Lucas Wold
veRv: Styremedlem 
skole: Fih 
Avdeling: 2 
sted: Jørstadmoen 
mAil: wold_aw@hotmail.com 
moBil: 48045253

henrik røiseland
veRv: Styremedlem 
skole: lBSK 
Avdeling: UBVS 
sted: Kjevik 
mAil: hroiseland@gmail.com 
moBil: 90745796

henning Ward
veRv: Styremedlem 
skole: lBSK 
Avdeling: UBRi 
sted: Kjevik 
mAil: henningward@hotmail.com 
moBil: 99520491

n
eo

n

9.–11. november reiste 80 elever og kadetter til København i forbindelse med  
norges offisersforbunds årlige elev- og kadettkonferanse. det ble jobbet med saker hele helgen, 
samt at det ble valgt nye styrer. «vi gjør jobben slik at elevene og kadettene skal få en enda bedre 

hverdag. ikke nøl med å ta kontakt med oss. under ser du hvem som er valgt inn i styrene,  
og hvem du ringer dersom du trenger hjelp til noe.»

tor-EsPEn  joLma  (leder i noFKa)     MarKuS  KällVIK  (foto)
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A tor-espen Jolma

VerV: Leder 
SKOle: Ks 
aVDelINg: 3 
SteD: oslo 
MaIl: torespen.jolma@gmail.com 
MOBIl: 93648210

thea Charlotte andersen
veRv: nestleder 
skole: SKSK 
Avdeling: 2 
sted: Bergen 
mAil: thea.andersen@lksk.mil.no 
moBil: 47240292

audun jenseg
veRv: Styremedlem 
skole: SKSK 
Avdeling: 2 
sted: Bergen 
mAil: audunjenseg@gmail.com 
moBil: 92490267

johanne andrea morén
veRv: Styremedlem 
skole: KS 
Avdeling: 2 
sted: oslo 
mAil: johanne_moren@hotmail.com 
moBil: 97089126

dag morten Karterud Fagerdal
veRv: Styremedlem 
skole: BSS 
Avdeling: 2 
sted: Bergen 
mAil: dfagerdal@gmail.com 
moBil: 92251474

joakim nyquist
veRv: Styremedlem 
skole: lKSK 
Avdeling: 2 
sted: Trondheim 
mAil: joakim.nyquist@lksk.mil.no 
moBil: 93866003

Eirik Kvalheim olsen
veRv: Styremedlem 
skole: lKSK 
Avdeling: 2 
sted: Trondheim 
mAil: eirikkolsen89@gmail.com 
moBil: 90840116

Erling grønning
veRv: Styremedlem 
skole: lKSK 
Avdeling: 1 
sted: Trondheim 
mAil: erling.skinlo.gronning@lksk.mil.no 
moBil: 94549990

Kristian hamborg
veRv: Styremedlem 
skole: KS 
Avdeling: 3 
sted: oslo 
mAil: khamborg@hotmail.com 
moBil: 92240246

julie Fossum
veRv: Styremedlem 
skole: SKSK 
Avdeling: 1 
sted: Bergen 
mAil: julie_fossum@hotmail.com 
moBil: 48156325

anders Åsheim
veRv: Styremedlem 
skole: lKSK 
Avdeling: 3 
sted: Trondheim 
mAil: anders.aasheim@hotmail.com 
moBil: 92401978

robert Eidem
veRv: Varamedlem 
skole: BSS 
Avdeling: 1 
sted: Bergen 
mAil: U__l__F@hotmail.com 
moBil: 48078296

jens Petter naasen Karlberg
veRv: Varamedlem 
skole: hiST 
Avdeling: 2 
sted: Trondheim 
mAil: jeppenk@online.no 
moBil: 99267653
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Til Ham

Fri Flyt års-abonnement:   399,-
«Fri Flyt er norges bestselgende sportsmagasin 
og kommer ut 8 ganger i året. abonnement er 
rimelig, du får bladet rett i postkassen og du 
sparer penger. i tillegg får du våre populære 
gratismagasiner 2 ganger i året, du får rabat
ter på arrangementene highCamp, 
Fjellfilm og megapark». 

   www.friflyt.no

dnt medlemskap: 550,-
«du får egen dnTnøkkel, rabatt på 
480 hytter og Fjell og Vidde i posten 
6 ganger i året». 
www.turistforeningen.no

2

1

ett tårn med snus:  600,-
«For offiseren med snusleppe slår det 
an med et ekstra lager»

3

«Superlett, pustende, vann
tett jakke med passform og 
detaljer tilpasset sykling. 
Jakken tar liten plass i sek
ken, er myk i stoffet og 
komfortabel mot huden». 
www.norrona.no

norrøna Fjørå jacket:  
1999,- 5

garmin Xt 910:

2895,-
«Garmin 910XT er en toppmo

dell med alt du kan ønske deg! 

en ypperlig triatlonklokke  

og etterfølgeren til Garmin 

310XT». www.mpx.no 

6

alle kan med hånden på hjertet  

erkjenne at de siste dagene før jul  

renner unna fortere enn forventet.  

et felles og viden kjent stress moment 

for offiseren er «julegaveshopping». 

MarKuS KällVIK (tekst)

Selv om butikkene kickstarter julen i oktober, 

så henger nødvendigvis ikke resten av oss med. 

en håndfull mennesker klarer derimot å planlegge 

innkjøpene god tid i forveien, noen starter til og 

med innkjøpene så tidlig som ved januarsalget 

Julegavetips fra NOF

norrøna trollveggen dunjakke: 4500,- 
«norrøna Trollveggen har miniRipstop i ytter
stoffet med super kompakt isolasjon, dette er 
den varmeste dunjakken i kolleksjonen til 
norrøna og passer perfekt til iskalde 
standplasser og tøff randone. norrøna 
klart å utvikle en highend dunjakke 
med høy dunkvalitet, syntetisk iso
lajson på utsatte steder og en lang
varig slitestyrke».  www.norrona.no

suunto core: 

3.300,-
«Core kombinerer avansert 
høydemåler, barometer og 
kompass, med nyttige ekstra
funksjoner som dybdemåler, 
soloppgang og solnedgang, vær
trendindikator og stormalarm. Kompositt klokkehus 
med aluminiumsledding og elastomer reim. nøyaktig 
kompasskive i aluminium». www.sportsnett.no

7

la sportiva Hyper gtX:             1899,-
 «en solid, vanntett og presis sko med stort bruksområde. 
Svært god sålefriksjon kombinert med tett passform, god 
demping og sporty look gjør hyper egnet både i bygater, 
bymark og byfjell». www.oslosportslager.no

4

vølkl mantra ski:   7.000,-
«if having fun and enjoying the deep, 
fresh powder is your ski goal, then 
the Volkl mantra Skis are meant for 
you. With their tip rocker that gives 
you smooth turn initiation and their 
vertical sidewalls and torsion box 
that give a smooth, stable ride, you 
are guaranteed to enjoy every 
minute on the slope». 
www.oslosportslager.no

Bose v 35 
Hjemmekinosystem: 32.000,-
«Systemet leverer levende og troverdig sur
roundlyd fra kun fem små høyttalere og en 
accoustimass®modul som kan skjules. dette 
er toppmodellen i Vserien til Bose». 

www.soundgarden.no

8

9

10
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Til Henne

(!). Selv om det kan være en knakende god stra

tegi for å holde gave kostnadene nede, så vil vi 

i noF (her: nissens offisielle Forvalter) herved 

gi deG et forslag til løsning, hvor hver dag teller. 

Julegavetips fra NOF

klippekort: gratis!
«la lommeboka ligge og sett sammen et 
lite hefte bestående av diverse aktivitets
kort som din kjære kan dra frem akkurat når 
det måtte passe henne».

1

victoria secret 
«very sexy 
push up bra»: 

 350,-
«our #1 pushup bra, 
now sexier than ever. 
The Very Sexy PushUp gives you the lift and cleavage 
you love with allnew plush padding for a softer, more 
natural feel and the sexiest shape imaginable». 
www.victoriasecret.com

2

dnt medlemskap: 550,-
«du får egen dnTnøkkel, rabatt på 

480 hytter og Fjell og Vidde i posten 

6 ganger i året». 

www.turistforeningen.no

3
Boss orange Airin lommebok: 1395,-
lommebok i skinn fra BoSS oRanGe. logo i metall foran. 
lukkes med glidelås. 
innside av tekstil med 
8 kortlommer, mynt
lomme med glidelås 
og seddellomme.
www.nelly.com

4

la sportiva ganda, unisex: 1.999,-
la Sportiva Ganda er en teknisk sko for anmarsjer  
og klatring. Godt egnet for svaruter, enklere ruter og 
via ferrata.

5

norrøna trollveggen dri3 jacket: 

3.499,-
«Vår mest slitesterke, 
værbeskyttende og 
vanntette jakke i 
dri3materialet». 
www.norrona.no

6

Burberry Buckingham 
trench coat:  

6.499,-
«Basic construction and a dou
blebreasted front keep things 
strictly traditional, while cash
mere adds a luxurious accent 
to its timeless style». Burberry 
Steen og Strøm i oslo.

7

tissot touch Woman 8.366,-
«Blankpolert Titan/PVd med perlemor urskive. 
diamanter på urskiva ved hvert tall/index. Trykk 
på glasset og få tilgang til masse funksjoner: lys 
på urskive  2 tidssoner  evighetskalender  luft
trykk  høydemåler  stoppeklokke  alarm x2  
temperatur  kompass. Klokka for eventyrlystne 
sports og utendørsentusiaster». 
www.gullsmedryding.no 8

macbook pro 13,3” 2,5 gHz: 

9.990,-
nye macBook Pro har de 
siste prosessorene og 
grafikk fra intel, og Thun
derbolt og USB 3 for lyn
rask dataoverføring. 
www.eplehuset.no

9

diamanter: X,-
«diamonds are a girl`s best friend» dette slår aldri feil, og er alltid tilgjengelig i nærmeste gullsmedforretning. Både i form av ringer, kjeder, armbånd osv. Prisen må du avgjøre selv.

10

viktig inFo:. Før du tar handleturen – gjør en 

kjapp «snooky looky» i skapet til din bedre 

halvdel for å notere ned store som små stør

relser. en Bh er ikke en Bh – den har et hav av 

forskjellige størrelser! Selv om du entrer 

undertøysbutikken og har opptil flere gode 

argumenter for å bruke ekspeditøren som 

modell og sammenlikningsgrunnlag, kan det 

være greit å la være.
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i  Alpene

«etter en lang periode med mye drilling, 

trening, øvelser og skarpe oppdrag, føles 

det bra når naToøvelsen er gjennomført 

på en god måte eller redeployering fra 

afghanistan er et faktum. Kroppen er sliten 

både fysisk og mentalt. Følelsen man får  

av å pakke skibagen og dra avgårde på 

gladtur med gode kolleger er en helt  

utrolig frihetsfølelse.»
den eventyrglade gjengen fra lokaliseringsbatteriet.

«



TemaTiTTel
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reKONDISJONerINg
menneskets natur er fasinerende på mange måter. ett element er de forskjel
lige måtene og rekondisjonere på; en god bok foran peisen, tid alene med 
familien, ut på byen med venner eller å dra avgårde på en etterlengtet glad
ferie. Tanken med artikkelserien rekondisjonering er å fortelle ulike historier 
om hvordan offiseren bruker tiden for å hente seg inn etter tunge arbeids
perioder. kontakt oss i noF om du vet noen som vil fortelle sin historie eller 
kjenner til noen som planlegger en spesiell form for rekondisjonering.

«det er en deilig følelse å bytte ut storsekken, våpen 
og gru med rockerski og en øl i tursekken», påpeker 
Jonas på vei opp til nok en topp. Foto: Privat
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Vinteren 2011 dro en gjeng på 12 personer fra Artilleribataljonen på Setermoen avgårde  
til Val d'Isère i de franske alpene. målsetting: Nye skiopplevelser, konsumering av franske  
tradisjoner og lage god stemning. Hensikt: Rekondisjonering. 

MarKuS KällVIK  (tekst)

plAnlegging. – det var litt snakk i gangene 
på kontoret om å stikke på tur etter naTo
øvelsen, og vi var opprinnelig fire som hadde 
tenkt å dra, men vi ante ikke hvor. Ryktene 
om turen spredte seg raskt, og senere på 
kvelden var vi samlet 12 kollegaer på hybelen 
klare for tur, sier Tobbe, som var selve initia
tivtakeren til turen.

Vanligvis kan det være vrient for en så stor 
gjeng å enes om mål og hensikt med en slik 
tur. Felles interesser i form av ski og sosiali
sering gjorde derimot valget enkelt. Tobbe 
og de andre satt foran macBooken en times 
tid, så var turen til Val d'isère bestilt. 

Reisen. For å kutte kostnader valgte de å 
fly fra landvetter i Gøteborg. 

– Bussturen til Gøteborg på snaue 4 timer 
var starten på en uke vi sent vil glemme, fort
satte Tobbe. 

det ble lagt ut en «challenge» på bussen 
om å fullføre uken i alpene etter «yesman» 
prinsippet. Som en selvfølge ble det «challenge 

accepted» av samtlige. det skulle vise seg å 
bli roten til mange gode historier i etterkant 
 både på godt og vondt. det ble en busstur 
fylt med mye latter, fulgt av invitasjon til fest 
med en svensk medpassasjer, som resulterte 
i en gjeng trøtte typer på fly til Grenoble, dagen 
derpå. Godfølelsen var der.

– Shades on – laid backattitude og innlo
sjering på Ruitor hotell. alle vet jo hvor deilig 
det er med ferie, men følelsen av frihet er 
helt episk, konkluderte Tom.

oppHoldet.  «Følelsen av å våkne på et 
nostalgisk og slitt hotell i tredje og øverste 
etasje med vinduet vendt mot en travel gate 
pakket av mennesker som trasket til skihei
sen, var en god start på uken,» påpekte Chris.

Gutta var som vanlig delt inn i makkerpar 
og alle var oppe relativt tidlig. Telemark og 
alpinstøvler knaset mot snøen på vei opp til 
heisen, mens lukten av franskmennenes 
sigarer, gamle skifeller og en rusten ånde 
satte sitt preg på atmosfæren. Samtlige 

makkerpar var iført skiklær med gladfarger 
og speilbriller. det var ingen tvil om at militær 
kutyme og grønne kamuflasjeklær lå igjen 
hjemme i norge. en gladgjeng «yesmen» 
på tur. 

– Vi ble definitivt lagt merke til etter en 
uke i de franske alpene. det er det ingen tvil 
om, men så latterlig god stemning det var, 
fortsatte Tobbe.

Gutta fant fort sine favoritttraséer, og 
det ble mye god skikjøring til tross for tidvis 
lite snø. Slushføre, lave telemarksvinger i 
bare tskjorta og mye artige franskmenn på 
ski, økte motivasjonen for å dra på litt ekstra.

– hehe. Jeg må innrømme jeg ble over
rasket over hvor forfengelige og fjollete 
franskmennene er i bakken. ikke vondt ment 
selvfølgelig, men utrolig moro. de drikker vin 
i bakken, røyker sigarer overalt og antrekkene 
ser ut som de stammer fra 80tallet, minus 
de skrikende fargene. og uten unntak – jeg 
er fasinert av de franske jentenes store og 
krokete neser. episk, ler Kai.

Tobbe og Simen på la Foulie douche afterski. To gode kollegaer etter en fantastisk nedkjøring.

«



34 l  NOF  4/2012

ReKondiSJoneRinG

val d'isère
 z Bakker: 158. heiser: 94. langrenn: 44km.  

Snowparks: 2.
 z Beliggende øst i Frankrike
 z 5 km fra grensen til italia
 z høyde: 1785 – 3599 moh
 z Fastboende: ca 1800
 z Sommer og vinter skikjøring
 z ansees som et av de beste skistedene i verden,  

 
og har besøk av flere hundre 
tusen turister hvert år. mange hotell i alle pris
klasser, 82 restauranter og 15 sportsbutikker. 

 z For mer info: www.langleytravel.no

noFs reiseforsikring
 z Ubegrenset dekning ved reisesyke.
 z God dekning av reisegods.
 z inntil kr 2500, utbetaling ved forsinket 

bagasje på utreise (4timer).
 z avbestillingsforsikring, kr 30 000 når 1 

person og kr 100 000, når flere.
 z Full dekning fra du forlater hjemmet eller 

arbeidsplassen.

 dagene startet tidlig i bakken og avsluttet 
når anlegget stengte. med påfølgende after
ski på fransk vis – champagne og house 
musikk. dagene var lange og gutta ble slitne, 
men minnene mange.

– Gladturen, som vi kalte den litt bortgjemte 
løypa – utenfor oppmerket område – var en 
klassiker. Underveis på gladturen passerte vi 
mange fine topper som vi måtte bestige flere 
ganger for å få litt urørt snø, sier Simon. 

– Følelsen av å sette det første sporet ned 
et bratt heng gir en frihetsfølelse og gir et 
rush det er vanskelig å beskrive, med mindre 
man har gjort det selv, fortsatte han. 

det ble flere toppturer i løpet av uka for samt
lige i reisefølget, noen mer ivrige enn andre, 
men totalt beskriver de Val d'isère som noe 
helt unikt. Uavhengig av hvor dyktig man er 
på ski eller hvor mye man ønsker å stå, finnes 
det alltid en måte å lade batteriene på. his
toriene rullet opp på løpende bånd og ble 
bedre og bedre for hver gang de gjenfortaltes.  

tilBAke til moRdoR. – Setermoen er en 
fantastisk plass å jobbe, men når mørketida 
slår inn og du graver deg ned i oP for endte 
gang, sovner over spaden og livet smiler på 
en merkelig måte, tillater vi oss å kalle indre 

Troms for mordor. man kan ikke si noe nega
tivt om plassen. naturen er helt rå, men
neskene fantastiske og jobben utfordrende, 
men det er bare så avsides på mange måter. 
etter vi kom hjem fra alpeturen hadde vi nok 
trengt en ekstra ferieuke for å lade batteri
ene enda litt til, men det å ha så mange gode 
historier og minner sammen gjør hverdagen 
behagelig, selv når sekken er tung og du vet 
du befinner deg langt fra allfarvei, sier Tor 
og Jonas som en avsluttende kommentar.

Svend stopper opp og lar inntrykkene synke inn etter en fantastisk dag i bakken.

«



TemaTiTTel

4/2012  NOF  l 35

Et pulkløp i Amundsens skispor over Hardangervidda
28 Februar - 3 mars 2013           www.xtremeidfjord.no

30 % rabatt til NOF medlemmer!



midtnorge

Kaptein Kristian espenes (27) har star
tet som ny områdetillitsvalgt (Frikjøpt 
Tillitsvalgt) for Trøndelag. han har 
kontor ved luftkrigsskolen i Trond
heim og på Ørland hovedflystasjon.

Kristian kommer fra dyrøy kom
mune i midtTroms. han har nylig flyt
tet til Trøndelag og Trondheim sammen 
med sin samboer.

han har sin militære bakgrunn fra 
kontroll og varsling i luftforsvaret. 
hans siste tjenestested før han star
tet i norges offisersforbund var ved 
Control and Reporting Center (CRC) 
Sørreisa, hvor han siden 2009 har job

bet som skiftsjef og med taktisk kon
troll av jagerfly.

han har sin militære utdanning fra 
luftforsvarets befalsskole, luftfor
svarets kontroll og varslingsskole og 
luftkrigsskolen. i tillegg har han sivil 
universitetseksamen innenfor sosial
psykologi, og avslutter for tiden en 
mastergrad fra Universitetet i Tromsø 
innenfor strategisk ledelse og økonomi.

«Trøndelag er uten tvil et område 
hvor det skjer mye i disse dager, og etter 
alt å dømme vil aktiviteten øke betyde
lig de neste årene,» sier Kristian.

«det blir spennende og interessant 

å bli kjent med andre miljøer enn hva 
jeg er vant med fra det operative i 
luftforsvaret. Vi har blant annet flere 
hVavdelinger i regionen, og luftfor
svarets musikkorps midt i Trondheim 
by, bare for å nevne noen.  Kadettene 
på luftkrigsskolen er også en gruppe 
jeg ønsker å følge opp tett».

Kristian har tidligere sittet i sen
tralstyret i noFKa, og vært lokalleder 
for noFKa ved luftkrigsskolen. han 
har også vært lokalavdelingsleder for 
noF avd Sørreisa. 

Kontaktinformasjon finner du på 
www.nof.no.

nordland

hvordan er du som leder – lederskap 
og psykososialt arbeidsmiljø. Vi offi
serer omtaler ofte oss selv som ver
dens beste ledere. er det slik, og er du 
en god leder? har du stoppet opp og 
reflektert over hvordan din adferd 
påvirker sideordnede og underord
nede, både i forhold til verbal kom
munikasjon og kroppsspråk?

moderne ledelse innebærer blant 
annet at en ser på sine underordnet 
som en ressurs, en menneskelig kapi
tal! Jeg ser altfor ofte at altfor mange 
ledere skaper unødvendig skyldfølelse 
og en atmosfære som fører til mye 

negativitet hos medarbeidere. dette 
gjennom manglende empati og nega
tiv holdning til enkelte arbeidstakere. 
Som leder må du tilpasse din lederad
ferd i forhold til det enkelte individs 
behov og situasjon. Tilrettelegging, 
informasjonsdeling og empati må til 
for å skape vinnere. husk, dine ansatte 
er dine styrkemultiplikatorer for en 
høyere effekt i oppgaveløsningen på 
jobb. istedenfor å skule, baksnakke, 
ikke handle… ta kontakt og still spørs
målet: Jeg ser du sliter, hva kan jeg 
gjøre for deg for at du skal ha det bra?

har du gjennomført en enkel kart

legging av det psykososiale arbeids
miljøet i din avdeling? eller tenker du 
at det er arbeidsmiljøutvalget sin opp
gave? 

hvem er du som leder, og hva 
ønsker du å få til? Sørg for at din adferd 
skaper vinnere. Ser du at noen sliter, 
hjelp dem. hvordan? sier du. empati, 
sier jeg. du sier kanskje at det er så 
krevende og vanskelig? nei, sier jeg. 
det er ikke vanskelig, men kanskje 
ubehagelig. det er derfor du er leder. 
du er trent for å takle det ubehagelige. 
det er du som har ansvaret.

Bjørn-Tore Woll

Fra Troms og Finnmark

i perioden 15. til 23. oktober ble det 
gjennomført lokale forhandlinger i 
hæren, innenfor en pott på 11.098.000, 

etter lange, men konstruktive for
handlinger, kom partene i mål med 
forhandlingene innenfor fristen. Par
tene i hæren har tatt i bruk lønnsramme 
35 og 38, noe som var viktig for noF.

de nye lønnsrammene gjør at 
erfarne løytnanter og kapteiner slipper 
å søke opprykk for å få lønnsutvikling.

den enkelte som er gitt lønnstillegg, 
vil motta informasjon om dette fra 
arbeidsgiver.

hæren skal på nytt optimalisere sin 

struktur, og som lTP sier: «For å effek
tivisere ledelse og styring i hæren, vil 
hærstaben og staben i Brigade nord 
samordne en rekke funksjoner. hær
staben og Brigade nord videreføres 
likevel som selvstendige organisato
riske enheter.» dette skal øke profe
sjonaliseringen og gi flere operative 
stillinger dette arbeidet har startet og 
vil være ferdig til sommeren 2013. ny 
organisasjon vil være på plass i løpet 
av 2014. 

i Brigade nord vil 2. Bn bli omorga
nisert til en arktisk innsats styrke og 
fra nytt år fokusere på væpning, inn

levering og uttak av nytt materiell. 
Panserbataljonen vil etter at årsverk 
har blitt frigitt, få en større andel av 
vervet personell i avdelingen, kombi
nert med vernepliktige soldater.

i uke 47 gjennomføres første Gihs 
disponeringsråd. Rådet skal behandle 
alle utlyste stillinger, inkludert GoU 
runden, for sersjant til og med løytnant 
i hæren.

Rådet består av en rådsformann, 3 
representanter fra arbeidsgiver, samt 
noF, BFo og Kol. 

Jan Helge Andersen  
Pål B. Nygård
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omTV/hTV Flo

etter stopp 2B sa sjef Flo at store 
omstillinger var noe vi ikke lenger 
skulle drive med. mange ”mindre” end
ringer senere har faktisk fått Flo, i et 
samarbeidsperspektiv, fra et havarert 
2Bscenario til dagens situasjon. det 
er på plass nok endringer til å lyse ut 
nødvendige stillinger. Prosesser og 
samarbeid er blitt bedre, men er frem
deles ikke i mål. Forbedring er bra, og 
et fortsatt absolutt krav. 

Sjef Flo har fått god hjelp. noF 
forsøker på alle nivå å bidra til bedre 
forståelse og bruk av felles avtaleverk, 
med riktig grad av medvirkning.  Vi har 

svært mange gode tillitsvalgte på 
plass – det har vært slitsomt, mange 
skal ha takk! Underveis har det kom
met nødvendige rammeavklaringer og 
vekt på at kosteffektive tiltak skal 
nyttes i organisasjonen. dessverre ser 
vi at mange har sluttet underveis i en 
støyende periode – det sivile markedet 
fortsetter å være sterkt for mange av 
kompetansegruppene Flo er avhen
gige av. Vi ser mer riktig bruk også av 
lønnsvirkemidler, men det er kritisk at 
tilbud kommer tidlig nok, til alle kate
gorier, for å beholde kompetansen. det 
sistnevnte må ha stor fokus  vi tren

ger de personellmessige kosteffektive 
grep fremover.  

det er positivt at det er bedre sam
arbeid nå enn for litt siden – selv om 
det er et betydelig gjenværende poten
sial. Sjef Flo må ta inn over arbeidet 
at omstillingene som står for døren, 
ref hR og log prosjekter, vil ha meget 
store konsekvenser for Flo videre, 
uavhengig av hvordan Sjef Flo ønsker 
å drive omstillingen selv. 

Kennet Bergland
omstillingstillitsvalgt/hTV Flo

Østlandet

noF Østlandet er det geografiske 
området til og med Jørstadmoen og 
Rena i nord, Kjevik og Rygge i sør, 
Kongsvinger i øst og heistadmoen i 
vest. området representerer en rekke 
forskjellig miljøer i Forsvaret, har 17 
lokalforeninger og har regionskonto
rer på Sessvollmoen, linderud og 
Rena.

i den siste perioden har det vært 
gjennomført regionssamling for drøyt 
20 lokalforeningsledere og tillitsvalgte 
i over tre dager. Regionen var vertskap 
for noFs landsstyremøte, som fant 
sted på Rena i slutten av november. 

noF har besøkt alle befalskoler i regi
onen og etablert kontakter i alle befal
skoleklasser. 

Viktige saker som har vært debat
tert blant medlemmer i regionen, har 
blant annet vært befalsordningen, 
forhandlinger om ny aTF og prosjekt 
sammenslåing, hvor lokalforeningene 
har gjennomført en rekke medlems
møter om disse temaene. det har vært 
gjennomført og skal gjennomføres 
basiskurs for tillitsvalgte, kurs i lokale 
lønnsforhandling og dagskurs i 
arbeidsrett. 

medlemshytta på Sjusjøen har gjen

nom det siste året fått en vesentlig 
oppgradering og har blitt veldig popu
lær blant våre medlemmer. Sjekk med
lemsfordeler på nof.no for mer infor
masjon og booking.

det arrangeres nye kurs utover vin
teren og våren. informasjon om dette 
sendes via vår oTVinfo. har du eller 
din avdeling et ønske om et spesielt 
kurs eller et møte om saker som opptar 
deg og dere, si ifra til oss og vi vil strekke 
oss langt for å imøtekomme dette. 

med ønske om god jul og godt 
nyttår. 

 Torbjørn, Sverre og Christian

Vestlandet

i det siste har FRiTVen vært opptatt 
av de personellmessige konsekven
sene av overføringen av Reinekl 
fartøyer fra ShVKdo til GiS. et opp
drag gitt GihV og GiS via FSJ virksom
hetsplan innholdende en god formu
lering om at «arbeidstakerorganisa
sjonen skal involveres og lov og 
avtaleverket skal følges». Partene 
sentralt har blitt enig om en dreie
boksmal for omstilling, hvor det 
meste er tenkt på og med en tidslin
jal som «huske på alt», spesielt ift å 
ivareta de personellmessige konse
kvensene. FRiTVen forventer at alle 

nivåer respekterer dreieboken og at 
det gis fullmakter lokalt til å harmo
nisere dreieboksmalen, så også om 
partene lokalt avviker gitte (teore
tiske) frister som ikke er forankret i 
virkeligheten. 

nå ligger det an til at Reinekl pro
sessen kommer på ”dreiebokskinner”, 
ene og alene grunnet hTV i hV og aTV 
i ShVs konstruktive arbeid. her har noF 
jobbet meget godt på tvers av diF 
strukturene.

Personellsituasjonen er en het sak 
i Sjøforsvaret i disse tider. innenfor de 
sjøgående enhetene er situasjonen 

dramatisk. ett eksempel: en av mari
nens større fartøyer må ligge til ankers 
nattestid grunnet for få klarerte og 
opplærte i nøkkelposisjoner om bord 
til at fartøyet kan seile 24/7. nå løses 
ikke personellmangelen over natten. 
Fasiten består ikke av ett enkelt svar 
med to streker under. noF er spent på 
hva Generalinspektørens arbeids
gruppe (TF personell) kommer frem til 
av anbefalinger innen utgangen av 
året. Siste ord er nok ikke skrevet i 
denne saken.

Thor Manum
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nestkommanderende i Forsvarsstabens 
personellavdeling, brigader Geir anda, er klar 
på at utvalget han har ledet – som har sett 
på avdelingsbefalsordningen – ikke har fore
slått noen store endringer. han mener 
befalsordningen fra 2005 er god.

anda påpeker at en av tankene bak den 
nye befalsordningen var å unngå at man fikk 
for mange høyere offiserer i forhold til de 
med lavere grad. 

– Vi har behov for en personellstruktur 
som er tung i det sjiktet opp til 35 år. de vi 
sender ut bør ikke være eldre enn 50 år. de 
bør være i en yngre aldersgruppe. 

kARRieRe ikke gRAd. han ser likevel at 
avdelingsbefalsordningen medfører noen 
utfordringer. hvordan sikre god lønnsutvikling 
for befalet, og hvordan beholde kompetan
sen. anda mener mye av dette er fullt mulig 
å få til innenfor avdelingsbefalsordningen.

– Gjennomgangen vi har hatt, mener jeg, 
viser at ordningen er relativt bra. det er prak
tiseringen som det må gjøres noe med. det 
er tiltak som kan gjøres med en gang – hvor 
noen allerede er blitt gjort, og så er det noen 
tiltak som trenger litt mer tid. 

et av tiltakene som er gjort, er at det er 

opprettet to lønnsrammer blant annet for 
løytnant. Fram til siste tariffoppgjør, var 
eneste muligheten til lønnsutvikling en stig
ning i gradene. Slik er det ikke nå.

– To lønnsrammer gjør at man kan stå 
lenger i samme gradsnivå, og likevel ha en 
normal lønnsutvikling i, sier anda.

han mener det er nødvendig for å unngå 
en opphopning på høyere gradsnivå.

– Vi kan ikke bare ha høvdinger. Vi må ha 
en balanse og struktur som er omtrent på 
det nivået vi har nå. med det relativt enkle 
tiltaket, kan folk som er interessert i den job
ben de har, beholde jobben og samtidig være 
sikret en lønnsutvikling som i resten av sam
funnet. de slipper altså å skifte jobb, til en 
jobb som de kanskje ikke vil ha, bare for å få 
høyere lønn, sier anda. 

FleksiBilitet. men fortsatt gjenstår det 
mye. Fleksibilitet er et nøkkelord.

– i dag er Sjø og luftforsvaret flinke til å 
utnytte mulighetsrommet. i hæren har det 
vært større utfordringer, men er nå i godt 
gjenge. Jeg mener at vi må bli flinkere til å 
oppfordre folk til å velge tidligere. en trenger 
ikke nødvendigvis å vente til man er 35 før 
man tar et valg om å fortsette i Forsvaret. 
Jeg ser for meg at dette bør være en prosess 
for de som er i alderen 24 til 35 år, sier anda.

han ramser opp en rekke mulige alterna
tiver. en kan gå på Krigsskolen, en kan gis 
mulighet til annen utdannelse, eller søke fast 
stilling som offiser eller sivil. anda viser også 
til at hæren nå utvikler et utdanningsløp som 
er skreddersydd for avdelingsbefal i et hori
sontalt karriereløp.

– Vi må si at det er oK at en tar valg tidli
gere. er det en som viser gode lederegen
skaper, så må vi være flinke å si at vi synes 
du skal gå på Krigsskolen. eller er det en som 
liker det faget han holder på med, så må vi 

VIl uTVIKlE 

AvdelingsBeFAlsoRdningen

Kompetansemeldignen
 Geir anda har ledet en av arbeidsgruppene som 
har levert innspill til Kompetansemeldingen 
Regjeringen vil legge frem over nyttår. noF kre
ver at meldingen skal gi et startskudd for et bre
dere arbeid med befalsordningen, hvor økt krav 
til forutsigbarhet i ansettelsesforholdene er et 
av hovedkravene. 

et utvalg som har sett på avdelingsbefalsordningen, vil at ordningen blir stående som den er.  
men ordningen bør bli mer fleksibel – for både ansatte og Forsvaret.

MOrteN HaNSeN (tekst)

justering av avdelingsbefalsordningen
arbeidsgruppen som gjennomgikk avdelingsbefals
ordningen i 2011 kom med følgende konkrete tiltak 
til justering av ordningen:

 z opparbeidet bonus beregnes ut ifra grunnpoeng 
(G) i folketrygden og settes til et beløp tilsva
rende 5,5 G per år ved arbeidsavtalens utløp. 
Bonusen skal i tillegg kunne utbetales fleksibelt 
fra året man fyller 28 år mot at avdelingsbefalet 
binder seg ut opptjeningstiden 

 z Seleksjonsprosessene differensieres og real
kompetanse skal tillegges mer vekt 

 z Kompetansehevingsplaner som er tilpasset en 
horisontal karriere skal utarbeides, og utdan
ningssystemet skal videreutvikles for å ivareta 

behovet for spesialkompetanse 
 z lønnssystemet skal videreutvikles med den 

hensikt å stimulere til en bærekraftig lønnsut
vikling for avdelingsbefalet og samtidig redusere 
rotasjon mellom stilling 

 z avdelingsbefal med stor fysisk belastning skal 
sikres rask tilgang til et preventivt og behand
lingsorientert helsetilbud gjennom Forsvarets 
bedriftshelsetjeneste 

 z Boligdirektivet justeres for å sikre avdelingsbe
falet forsvarsbolig/kompensasjon frem til 35 år 

 z Forsvaret skal videreutvikle karriereskiftordninger 
for å sikre en verdig avtakking av avdelingsbefal 
og/eller stimulere til videre karriere i Forsvaret.
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eventuelt kunne tilby en relevant militær eller 
sivil jobb. da beholder vi personen i Forsvaret 
og sparer masse penger på å måtte konti
nuerlig utdanne nye folk, sier anda.

spesiAlisteR. han mener også at det vil 
være interessant å se på en spesialistord
ning. at man kan tilbys jobb og karriere innen
for det faget man kan.

– er man skytter på CV90, og for eksem
pel har tre perioder i afghanistan, så burde 
man kanskje bli instruktør på Befalsskolen. 
når man har gjort det, så underviser man på 
en våpenskole, og så videre. en mulighet kan 

være at vi får en karrierevei på den måten. 
Jeg tror at vi må se på slike muligheter eller 
ordninger. det vil også gi større fleksibilitet, 
sier anda.

Brigaderen mener tiltak som vil bidra til 
større fleksibilitet må ses på kontinuerlig. 
han er bare delvis enig med de som mener 
det har gått for sakte med å få til forbe
dringer eller endringer i avdelingsbefalsord
ningen. 

– det har skjedd mye. men det er ikke sik
kert alle får det med seg. For de forskjellige 
tiltakene blir satt inn på forskjellige steder. i 
tillegg tar ting tid, sier anda.

tAR tid. han sammenlikner Forsvaret med 
en supertanker som skal endre kurs.

– når disse store tankerne skal legge om 
kursen, starter de mange timer før noe skjer. 
og når kursen endres, så skjer det over lang 
tid. Sånn er Forsvaret. det er en stor organi
sasjon, og endringene kan nødvendigvis ikke 
skje på samme tid over alt. Forslag skal ut 
på høringer, politikere skal si sitt, og så skal 
endringen gjennomføres. dette er ikke noe 
som enkelte personer eller organisasjoner 
kan noe for. man må forsikre seg om at det 
man gjør blir gjort riktig og på best mulig 
måte. noe av dette tar tid, fastslår anda.

ingen endRing: Brigader Geir anda vil ikke endre avdelingsbefalsordningen. han vil derimot endre bruken av den – og utnytte fleksibiliteten som ligger i ordningen. 
Foto: dorthe Karlsen
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For det første at man utdanner seg for noe 
staten ikke ønsker skal skje. mange befa
lingsmenn vil derfor gå gjennom hele kar
rieren uten noen gang å praktisere yrket 
(heldigvis kan vi jo for så vidt si). nettopp 
fordi det er slik, og her er vi inne på det andre 
poenget,  og fordi det å jobbe i en stor militær 
organisasjon innebærer ansvar for personell, 
økonomi, materiell, bygningsmasse osv. har 
dette den leie konsekvens at det ofte blir en 
sak i seg selv. Utvikler det seg slik, har man 
for alle praktiske årsaker sluttet å være sol
dat. noe å legge seg på minnet? 

Ved midten av 1600tallet, trakk arbeidsle
dige befalingsmenn fra kontinentet nordover 
til det dansknorske riket. Slik ble det til at 
vårt befalskorps i mer enn 250 år kom til å 
bli preget av familier med kontinental bak
grunn, ofte fra adelige slekter. disse kom til 
å utgjøre kjernen, ikke bare i offiserskorpset, 
men i hele den norske embetsmannsstaten 
frem mot unionsoppløsningen i 1905. Sys
temet utviklet seg selvfølgelig underveis. 
Krigsskolene ble for eksempel obligatoriske 
for å kunne bli offiser. det ble også etablert 
en rekke skoler for underoffiserer, slik at 
disse skulle bli formelt skolert for sine opp
gaver. Underoffisersskolene kom til å rekrut
tere fra et bredt sjikt av befolkningen. For 
mange var underoffisersskolen den eneste 
mulighet til å skaffe seg en utdanning. Ved 
unionsoppløsningen hadde de nye militære 
skolene fungert i om lag 100 år, og norge var 
samtidig i ferd med å endre seg fra bonde
samfunn til industrielt samfunn. hvis vi skal 
forstå de forsvarsordninger og befalsord
ninger vi hadde de første tiårene etter 1905, 
så må det være i dette perspektivet. i hvilken 
grad det fremdeles preger ordningene i dag 
er et annet spørsmål. Befalsordningene må 
også settes i sammenheng med forsvars

ordningene, fordi befalsordningene jo må 
være en konsekvens av hva slags forsvar vi 
forsøker å bygge opp. Å gå i dybden på alle 
forsvarsordninger, med tilhørende konse
kvenser for befalsordningene de siste hun
dre år, er stoff for en hel bok. i et kortfattet 
historisk tilbakeblikk er det derfor på sin plass 
å forsøke se de store linjene. Perioden kan 
deles i tre. de to første preget av to verdens
kriger og følgene av disse. den tredje perio
den av utviklingen etter den kalde krigen. 

Periode 1 
i kjølvannet av 1. verdenskrig
1927   enhetsbefalsordningen besluttes 

(iverksettes i 1930).
1930   Underoffisersskolene (3 år) gjøres om 

til befalsskoler (15 mnd.).
1931   ordningen med fastlønnet distrikts

befal opphører. 

i kjølvannet av første verdenskrig gjennom
gikk det norske forsvaret en dramatisk ned
bygging, samtidig som samfunnet var preget 
av sterk politisk spenning og polarisering. 
Frykten for revolusjon kastet sine skygger 

over perioden, samtidig som verdenskrigen 
ble sett på som den siste av alle store kriger. 
Politisk arbeidet man i norge for alliansefri
het i fred og nøytralitet i krig. Forsvaret skulle 
derfor være et nøytralitetsvern, og befals
ordningen tilpasses dette. Tiltakene hadde 
bred politisk oppslutning, og var ikke et resul
tat av beslutninger iverksatt av arbeider
partiregjeringen som satt ved roret fra 1935. 
det sistnevnte er en nokså vanlig misforstå
else.  Forsvarsordningen av 1930 avskaffet 
underoffiserskorpset og det gamle fastløn
nede distriktsbefalet. antall fastlønnede 
offiserer ble redusert med flere tusen stil
linger. de treårige underoffisersskolene ble 
omgjort til ettårige befalsskoler. i dag er det 
lett å forstå at kampen for en enhetsbefals
ordning var svært viktig i samtiden. den kan 
neppe sees som et forsvarsfenomen, men 
må settes i sammenheng med de generelle 
endringer i samfunnet. den generelle sam
funnsutviklingen i perioden bidro nok også 
til å komplisere det gamle skillet mellom 
offiserer og underoffiserer.  

Periode 2 
andre verdenskrig og den kalde krigen
1944   Befalskorpset deles inn i Kbefal (KS) 

og Bbefal (Befalsskole)
1952   «Befalsproposisjonen» (befalsutvel

gelse blant de vernepliktige)
1957   innføring av det utvidede beordrings

system
1966   ny befalsordning for Forsvaret («livs

lang læring»)
1976   Underoffisersgradene fjernes (gjen

innført under 2.VK)
1984   Revidert befalsordning (BS, KS 1 og 

KS 2)

den andre verdenskrig representerte et dra
matisk brudd med den foranliggende perio
den. Befalskorpset ble stilt på prøve for 

Befalsordninger i norge
– noen historiske linjer

når jeg skal se nærmere på ordninger for befal, er det på sin plass å minne om  
historikeren michael howards to poeng hva angår befalsyrkets paradoks.

KNut WerNer-HageN (tekst)

minneseRmoni: medsoldater har oppstilling og 
prosesjon av båren til minneseremoni for de fire 
drepte i meymaneh leir juni 2010. Foto: Stephen  
olsen/Forsvaret
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første gang på mange generasjoner. Ved 
krigens slutt hadde vi et befalskorps med 
totalt forskjellige erfaringer. hoveddelen, ”de 
gamle” offiserene, hadde sittet 3 år i tysk 
krigsfangenskap, og hadde høstet få, om 
noen, nye erfaringer. de yngre hadde sin 
lærdom fra Storbritannia, polititroppene i 
Sverige og miloRG. av disse grupperingene 
skulle det nye forsvaret bygges. Tiden var 
også annerledes. det nye norge ble bygget 
opp med en tverrpolitisk enighet om for
svarspolitikk og utenrikspolitikk. den sosiale 
spenningen var i ferd med å forsvinne. For
svaret ble større enn noen gang tidligere i 
historien. Befalsordningene skulle betjene 
et forsvar bestående av mer enn 200 000 
mann, hvor den stående delen utgjorde min
dre enn 10 prosent. i perioden ble det utdan
net over 5000 offiserer ved krigsskolene. 
Befalsskolene og heimevernet utdannet mer 
enn ti ganger så mange. For norge kom nord
områdene i et spesielt fokus, og beordrings
plikten var spesielt rettet mot å fylle beho

vet for tjenestegjørende befal i nord. Sam
funnsmessig førte perioden norge opp på 
verdenstoppen i materiell velstand. arbeids
ledighet ble etter hvert et marginalt problem. 
Utdanningsmuligheter ble tilgjengelig for 
alle, og utdanningen i Forsvaret fulgte opp 
dette. enhetsbefalsordningen og ideen om 
livslang læring var ukomplisert i et samfunn 
uten store konflikter og i et forsvar som i all 
hovedsak bestod av mobiliseringsavdelinger 
til bruk hjemme.   

Periode 3
tiden etter den kalde krigen
1993   Utdanningsmeldingen (St meld nr. 22, 

199293)
1996   ny befalsordning for Forsvaret (KS 4 

år, realkompetanse)
2004   endring av Bo 96 (innstramminger)

Siden slutten på den kalde krigen har For
svaret gjennomgått enorme endringer. mobi
liseringsforsvaret forsvant i løpet av de 

første 10 årene. da befalsordningen ble revi
dert i 2004, gikk dette ut over flere sentrale 
elementer. Rett og plikt til yrkestilsetting ble 
fjernet. avansementsordningen opphørte 
og oppsigelsesvernet ble tatt bort. På utdan
ningssiden ble Stabsskole i fjernet og krigs
skolene redusert til tre år. det ble innført 
beordringsplikt til internasjonale operasjoner, 
og et eget avdelingsbefalssystem. mye av 
dette er justert i løpet av de åtte årene som 
har gått, men en del forhold er fremdeles 
uavklart. det operative fokus er rettet mot 
internasjonale operasjoner. de fleste vestlige 
nasjoner har skiftet fra verneplikt til profe
sjonelle styrker. operasjonene ute fører uvil
kårlig til at vi sammenligner, både struktur 
og befalsordninger. dette er nytt i forhold til 
tidligere perioder. hva fremtiden bringer vet 
vi ikke, men ett er sikkert, vi må alltid se oss 
selv i lys av den tiden vi lever i! Fortiden kan 
gi oss forklaringer på hvorfor vi er der vi er i 
dag, men bør helst ikke brukes som måle
stokk på nåtiden.

kongsvingeR Festning: Befal og menige 190506. 
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TemaTiTTel

Tryggest i landet
Det er ingen hemmelighet at våre 
medlemmer har landets beste innbo-
forsikring – LOfavør kollektiv hjem. 
Så velkjent er det at konkurrerende 
forsikringsselgere gir opp når de forstår 
at de snakker med et forbundsmedlem 
tilknyttet LO.

Heldigvis slipper de fleste å oppleve 
det, men når uhellet først er ute, er det 
trygt å vite at skadeoppgjøret er av like 
høy kvalitet som resten av forsikringen. 
I denne utgaven av Informasjon fra 
LOfavør forteller løytnant Kent Stenseth 
om sitt skadeoppgjør.

Som medlem i NOF har du allerede 
LOfavør Kollektiv hjemforsikring inkludert 
i medlemskapet. Forsikringen dekker hele 
husstanden, og dermed er nesten halve 
Norges befolkning forsikret gjennom 
forskjellige LO-forbund.

Ikke alle er klar over hvor godt forsikret 
de er. Ønsker du mer informasjon,  
ta en titt på www.nof.no eller  
www.lofavor.no 
 
Med beste hilsen
 

Egil Andre Aas
Forbundsleder Norges Offisersforbund

INFOrMASjON FrA NOF OM LOFAvØr

Høytid for brann
 
 
Adventstiden er en kald og mørk periode hvor vi henter frem lysene, tenner i peisen og 
steker og baker mer enn resten av året. Sammen med et høyere strømforbruk betyr dette 
økt risiko for brann i hjemmet. Brannvernforeningen melder om omtrent 50 prosent flere 
boligbranner i jule- og nyttårsuka enn resten av året. 

Det er flere ting du kan gjøre for å sikre boligen bedre, for eksempel å skifte batteri i røyk-
varslere. Husk at 1. desember er røykvarslernes dag. Det er en fin anledning til å teste at de 
virker som de skal. Les mer om enkle, men viktige regler du bør ha i hjemmet på lofavor.no, 
hvor du blant annet finner en enkel og effektiv beredskapsplan til hjemmebruk.
 
Kilde: http://www.brannvernforeningen.no/ og lofavor.no

 
Beredskapsplanen kan du laste ned på  
www.lofavor.no  

LOfavør Kollektiv hjemforsikring 
Norges beste innboforsikring eies av forbundene og leveres av samarbeids-
partner SpareBank 1 Forsikring. Den gir deg blant annet følgende fordeler: 
 

Innboforsikringen er inkludert i medlemskapet ditt med mindre du har reservert deg, er 
medlem av NjF, NLF eller er elevmedlem.  
Dersom to eller flere i husstanden din har LOfavør Kollektiv hjemforsikring, betaler du 
ingen egenandel ved skade på innbo.

fakta

 Alt innbo og løsøre i hjemmet   
 ditt er forsikret. Ingen øvre   
 forsikringssum.

 Typiske uhell dekkes.

 Enkeltgjenstander er forsikret   
 for inntil kr 300 000,-

 Lav egenandel, kr 3000,-
ring MedlemsTelefonen  
815 32 600 – tast 3 så 2

LOfavør
Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo

  lofavor.no

@
  post@lofavor.no

   facebook.com/lofavor.no 

Ferie
Nordmenn reiser mer og mer, og vi bestemmer oss tidlig for hvor vi skal på ferie. Hele 7 av 10 
planlegger lengre feriereiser i inntil et halv år i forveien. Da er det greit å vite at LOfavør har solide 
partnere som tar vare på dine feriereiser, både i inn- og utland. LOfavør Feriereiser gir deg 5 % 
rabatt på en rekke reiser. Les mer på lofavor.no 

visste du at du som medlem får fordeler hos rica Hotels og Nordic Choice Hotels? Hos Nordic 
Choice Hotels får du den beste tilgjengelige pris på overnattinger. Dette innebærer blant annet 
20 % rabatt på alle kjedens norske hoteller. Hos rica Hotels får du fast lavpris for dobbeltrom 
med frokost til 995,- fra fredag til mandag. SpareBank 1 leverer gode reiseforsikringer slik at du 
og familien kan være forsikret hele året, i hele verden.
 
Kilde: Aftenpostens reiselivsundersøkelse og lofavor.no

De mest fornøyde 
kundene

Norsk Kundebarometers siste 
undersøkelse viser at SpareBank 1 
Skadeforsikring har landets mest 
fornøyde kunder. De er LOfavørs 
samarbeidspartner på forsikring. 
Undersøkelsen ble offentliggjort i mai 
2012. 

På andre og tredjeplass kommer 
henholdsvis Gjensidige og If. Norsk 
Kundebarometer (NKB) er et forsk-
ningsprgram som gjennomføres ved 
Handelshøyskolen BI.

Tjuvstart på ferien
I slutten av februar i år hadde løytnant Kent 
Stenseth tatt seg et par dager fri. Kent og 
hans eldste sønn på 9 år gledet seg til å dra 
til fjells i vinterferien for å stå slalåm på et lite 
sted som heter Budor. Han og sønnen hadde 
pakket sekkene og gjort seg klare. Så var tiden 
inne til å hente skiene i garasjen i kjelleren.

– Alle skiene var borte. Mine og guttungens 
ski, kjerringas ski og et snowboard. jeg ble 
skikkelig forbanna og skuffa. vi hadde gledet 
oss til å kjøre ski og slappe av i noen dager, 
forteller Kent.

Det var under en uke siden Kent Stenseth 
hadde vært i garasjen og sett at skiene sto  
der, så innbruddet måtte ha skjedd for få 
dager siden. 

– Det første jeg gjorde, var å ringe politiet. 
jeg dro bort på politistasjonen og anmeldte 
innbruddet og tyveriet. Så ringte jeg 
forsikringsselskapet.

Kent Stenseth jobber i Hærstaben AFA på 
Terningmoen, er organisert i NOF og har 
kollektiv hjemforsikring gjennom LOfavør. 

– SpareBank 1 Forsikring fortalte meg på 
en enkel og grei måte hva jeg skulle gjøre. 
jeg hadde ikke kvitteringene på skiutstyret 

Norges Offisersforbund
www.nof.no

liggende, så jeg kontaktet butikkene hvor det 
var kjøpt og fikk dem til å gi meg kopier. Den 
første dagen av ferien tilbrakte jeg meste-
parten av på politistasjonen, sier Kent.

Heldigvis fikk han og sønnen låne skiutstyr av 
noen venner og kom seg raskt til fjells. Det  
ble en fin tur på fjellet til tross for overras-
kelsen i starten.

– Etter at vi hadde kommet hjem, fikk jeg 
samlet kvitteringene, laget en liste og sendte 

den over til forsikringsselskapet utpå etter-
middagen en av dagene uken etter. Morgenen 
etter var pengene på konto. Det var helt 
fantastisk! jeg hadde aldri trodd at det skulle 
gå så fort!

Løytnant Stenseth har følgende råd til andre i 
samme situasjon: Kontakt forsikringsselskapet 
så fort som mulig, så går det smertefritt. Husk 
hvor du kjøper ting, og ta vare på kvitteringene 
når du kjøper dyre ting. Hvis ikke må du hente 
inn kvitteringene i ettertid, og det tar en stund.
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forsikringsselgere gir opp når de forstår 
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Heldigvis slipper de fleste å oppleve 
det, men når uhellet først er ute, er det 
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høy kvalitet som resten av forsikringen. 
I denne utgaven av Informasjon fra 
LOfavør forteller løytnant Kent Stenseth 
om sitt skadeoppgjør.

Som medlem i NOF har du allerede 
LOfavør Kollektiv hjemforsikring inkludert 
i medlemskapet. Forsikringen dekker hele 
husstanden, og dermed er nesten halve 
Norges befolkning forsikret gjennom 
forskjellige LO-forbund.

Ikke alle er klar over hvor godt forsikret 
de er. Ønsker du mer informasjon,  
ta en titt på www.nof.no eller  
www.lofavor.no 
 
Med beste hilsen
 

Egil Andre Aas
Forbundsleder Norges Offisersforbund
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Adventstiden er en kald og mørk periode hvor vi henter frem lysene, tenner i peisen og 
steker og baker mer enn resten av året. Sammen med et høyere strømforbruk betyr dette 
økt risiko for brann i hjemmet. Brannvernforeningen melder om omtrent 50 prosent flere 
boligbranner i jule- og nyttårsuka enn resten av året. 

Det er flere ting du kan gjøre for å sikre boligen bedre, for eksempel å skifte batteri i røyk-
varslere. Husk at 1. desember er røykvarslernes dag. Det er en fin anledning til å teste at de 
virker som de skal. Les mer om enkle, men viktige regler du bør ha i hjemmet på lofavor.no, 
hvor du blant annet finner en enkel og effektiv beredskapsplan til hjemmebruk.
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LOfavør Kollektiv hjemforsikring 
Norges beste innboforsikring eies av forbundene og leveres av samarbeids-
partner SpareBank 1 Forsikring. Den gir deg blant annet følgende fordeler: 
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medlem av NjF, NLF eller er elevmedlem.  
Dersom to eller flere i husstanden din har LOfavør Kollektiv hjemforsikring, betaler du 
ingen egenandel ved skade på innbo.
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Nordmenn reiser mer og mer, og vi bestemmer oss tidlig for hvor vi skal på ferie. Hele 7 av 10 
planlegger lengre feriereiser i inntil et halv år i forveien. Da er det greit å vite at LOfavør har solide 
partnere som tar vare på dine feriereiser, både i inn- og utland. LOfavør Feriereiser gir deg 5 % 
rabatt på en rekke reiser. Les mer på lofavor.no 

visste du at du som medlem får fordeler hos rica Hotels og Nordic Choice Hotels? Hos Nordic 
Choice Hotels får du den beste tilgjengelige pris på overnattinger. Dette innebærer blant annet 
20 % rabatt på alle kjedens norske hoteller. Hos rica Hotels får du fast lavpris for dobbeltrom 
med frokost til 995,- fra fredag til mandag. SpareBank 1 leverer gode reiseforsikringer slik at du 
og familien kan være forsikret hele året, i hele verden.
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De mest fornøyde 
kundene

Norsk Kundebarometers siste 
undersøkelse viser at SpareBank 1 
Skadeforsikring har landets mest 
fornøyde kunder. De er LOfavørs 
samarbeidspartner på forsikring. 
Undersøkelsen ble offentliggjort i mai 
2012. 

På andre og tredjeplass kommer 
henholdsvis Gjensidige og If. Norsk 
Kundebarometer (NKB) er et forsk-
ningsprgram som gjennomføres ved 
Handelshøyskolen BI.

Tjuvstart på ferien
I slutten av februar i år hadde løytnant Kent 
Stenseth tatt seg et par dager fri. Kent og 
hans eldste sønn på 9 år gledet seg til å dra 
til fjells i vinterferien for å stå slalåm på et lite 
sted som heter Budor. Han og sønnen hadde 
pakket sekkene og gjort seg klare. Så var tiden 
inne til å hente skiene i garasjen i kjelleren.

– Alle skiene var borte. Mine og guttungens 
ski, kjerringas ski og et snowboard. jeg ble 
skikkelig forbanna og skuffa. vi hadde gledet 
oss til å kjøre ski og slappe av i noen dager, 
forteller Kent.

Det var under en uke siden Kent Stenseth 
hadde vært i garasjen og sett at skiene sto  
der, så innbruddet måtte ha skjedd for få 
dager siden. 

– Det første jeg gjorde, var å ringe politiet. 
jeg dro bort på politistasjonen og anmeldte 
innbruddet og tyveriet. Så ringte jeg 
forsikringsselskapet.

Kent Stenseth jobber i Hærstaben AFA på 
Terningmoen, er organisert i NOF og har 
kollektiv hjemforsikring gjennom LOfavør. 

– SpareBank 1 Forsikring fortalte meg på 
en enkel og grei måte hva jeg skulle gjøre. 
jeg hadde ikke kvitteringene på skiutstyret 

Norges Offisersforbund
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liggende, så jeg kontaktet butikkene hvor det 
var kjøpt og fikk dem til å gi meg kopier. Den 
første dagen av ferien tilbrakte jeg meste-
parten av på politistasjonen, sier Kent.

Heldigvis fikk han og sønnen låne skiutstyr av 
noen venner og kom seg raskt til fjells. Det  
ble en fin tur på fjellet til tross for overras-
kelsen i starten.

– Etter at vi hadde kommet hjem, fikk jeg 
samlet kvitteringene, laget en liste og sendte 

den over til forsikringsselskapet utpå etter-
middagen en av dagene uken etter. Morgenen 
etter var pengene på konto. Det var helt 
fantastisk! jeg hadde aldri trodd at det skulle 
gå så fort!

Løytnant Stenseth har følgende råd til andre i 
samme situasjon: Kontakt forsikringsselskapet 
så fort som mulig, så går det smertefritt. Husk 
hvor du kjøper ting, og ta vare på kvitteringene 
når du kjøper dyre ting. Hvis ikke må du hente 
inn kvitteringene i ettertid, og det tar en stund.

aNNONSe
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FYFoFoRUm

hvordan trene utholdenhet i 
hverdagen som gir fremgang 
over tid både på 3000 mtiden 
og alle andre årlige befalstester?

SVeINuNg  VOrelaND  (tekst)

der finnes mange sannheter, myter og drøs
sevis av diskusjoner om hva slags fysisk 
trening som gir best resultater. denne artik
kelen vil på ingen måte påberope seg noen 
form for fasit som svar på flere av disse 
tidløse uenighetene. den forutsetter også 
en viss kunnskap om de grunnleggende prin
sipper for utholdenhetstrening. derimot vil 
den rette søkelyset på fellesnevnere det 
eksisterer relativt bred enighet om, som gir 
økt prestasjon i ulike utholdenhetsformer 
som eks. løping, sykling og ski. målet er å gi 
konkrete retningslinjer for hvordan trene 
utholdenhet på en smart og effektiv måte 
som faktisk gir resultater år etter år. det 
eneste du trenger å gjøre er jobben!

kontinuitet – tRening oveR tid. den 
desidert viktigste faktoren for fremgang er 
trening over tid. Gitt at motivasjonen for å 
trene ikke er en begrensning, bør hovedfokus 
være å forhindre sykdom og minske omfan
get av skader. Sistnevnte har vist seg å være 
svært vanskelig å unngå over flere år, men 
der finnes råd. Utvikle egen evne til å skille 
mellom slitenhet (etter f.eks hard trening, eller 
mye trening over tid) og smerte. det er ingen 
enkel oppgave, men mestrer en dette kan 
flere feilskjær unngås. en regel kan være: ikke 
tren aktivitetsformer som gir smerte, men 
velg alternativer som kan gi tilnærmet effekt. 
et eksempel er sykkel eller ski fremfor løping.

Fellesnevneren for prestasjon på 3000 m 
og andre utholdenhetstester over 5 minutter 
er aerob kapasitet og arbeidsøkonomi. det 
maksimale oksygenopptaket (Vo2maks)  
multiplisert med utnyttingsgraden (% av 
Vo2maks) utgjør aerob kapasitet. det inne
bærer at treningen hovedsaklig består av en 
balanse mellom økter av metoden langkjøring 
og intervall, med intensitet fra sone 1 til sone 
5 (ca. 55 %  100 % av maks puls (hFmaks) 

ved bruk av olympiatoppen sin 5delte inten
sitetsskala). Sagt på en annen måte betyr det 
at en bør trene både rolig og hardt. Personer 
som løper 3000 m mellom 10:00 og 15:30 bør 
prioritere økter med høy intensitet (sone 3 til 
sone 5, eller 82 % til 100 % av hFmaks).

pRioRiteR Høy intensitet. mange opplever 
denne balansen mellom rolige og harde økter 
som vanskelig. ikke minst selve utførelsen av 
tøffe intervalløkter. et konkret råd er å priori
tere kvalitetstrening med moderat til høy puls 
som økt 1 og økt 2, en skal klare dette hver 
uke fremfor joggeturer som varierer lite i inten
sitet og varighet. et mål gjennom vinteren kan 
være: «2 intervall økter i snitt pr. uke over 3 
måneder». det må presiseres at det er inten
siteten, eller pulsen (hjertefrekvensen/hF), 
på hoveddelen av økten som er viktig, ikke 
metoden intervall eller langkjøring. intervalltre
ning nyttes ofte for å heve intensiteten på 
økten gjennom å manipulere, eller sette 
sammen, forholdet mellom pause og drag
lengde basert på intensiteten.

enkelHet. hva slags mix av intensitet, varig
het og pauser? Først og fremst er dette 
kanskje noe av det mest omdiskuterte 
temaet innenfor utholdenhetsverden, og de 
lærde strides. det trenger ikke være så kom
plisert. Tren to til tre varierte økter i uken 
med intensitet rundt anaerob terskel (aT), 
eller ca. 8590 % av hFmaks . Øk varigheten 
på hoveddelen av økten de første 68 ukene, 
deretter farten i 68 uker. dette vil ivareta 
prinsippet om belastning. etter fem slike 
økter kan man legge inn en tøffere økt i 3 
km til 10 km fart (sone 45). dette for varia
sjon i treningsstimuli. 

dersom en trener mer enn to økter pr. uke 
kan økt 3 og økt 4 være henholdsvis progres
siv langkjøring og en lengre langkjøring. lær 
deg å gjennomføre progressive økter på en 
riktig måte. Start rolig de første 10 minut
tene, øk farten/pulsen etter følelse. Prøv å 
hold en kontrollert høy intensitet i minimum 
15 minutter sammenhengende, og øk varig
heten på hoveddelen gjennom vinteren til 
40 minutter. dersom kroppen er sliten, vil 

Forbedre dine resultater!
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FYFoFoRUm

Hva skjer i kroppen?

treNINgSPlaN 2
 Trener seks økter utholdenhet i uken.

mAndAg: FRi

tiRsdAg: Kvalitet. langintervall: eks. 8 x 4 minutter, 1 minutt 
pause, i=3.

onsdAg: Rolig langkjøring: 45 minutter i=1 (sykkel er bra 
alternativ som avlastning av beina) + 15 minutter styrke/core.

toRsdAg: Progressiv langtur: 4060 minutter i=13. 

FRedAg: Kvalitet. Kortintervall. eks. 30 x 60 sekunder,  
20 sekunder pause, i=3/4.

løRdAg: Rolig langkjøring: 45 minutter i=1 (sykkel kan være 
lurt for å avlaste beina) + 15 minutter styrke/core.

søndAg: Utholdenhet. Rolig langtur 1,52,5t i=1 (Ved ski og 
sykkel kan varighet strekke seg mot 24 timer).

treNINgSPlaN 1
Trener tre økter utholdenhet i uken.

mAndAg: FRi

tiRsdAg: Kvalitet. 25 minutter netto i=3 som 
økes til 45 minutter gjennom vinteren.

onsdAg: Styrke. Basis + core.

toRsdAg: FRi

FRedAg: Kvalitet. 20 minutter netto i=3/4 
som økes til 3035 minutter gjennom vinteren.

løRdAg: Styrke. Basis + core.

søndAg: Utholdenhet. langtur 12 timer. Siste halvdel pro
gressiv. Bak inn kvalitet dersom du har overskudd.  
i=1  i=3. man kan øke varigheten opptil 24 timer dersom 
det er ski eller sykkel.

Utøverens aerobe kapasitet er avhengig 
av Vo2maks og evnen til å utnytte den  
under konkurransen. 

i idretter med en konkurransetid fra 4 til 10 minut
ter vil Vo2maks være den mest avgjørende fakto
ren for utøverens aerobe kapasitet. Utnyttingsgra
den blir viktigere og viktigere desto lenger konkur
ransen varer. Treningsintensitet og varighet må 
gjenspeile arbeidskravene i konkurranse øvelsen. 

når arbeidstiden overstiger 90120 min, vil utnyt
tingsgraden i stor grad være avhengig av utøverens 
glykogenlagre og væskebalanse. av den grunn er det 
særdeles viktig at utøveren inntar nok væske og 
næring før, under og etter treningsøkten. 

når du begynner å løpe eller utføre et annet fysisk 
arbeid vil lungenes evne til gassutveksling (oksygen 

(o2) går fra alveolene til kapillærene) være avgjørende 
for ytelsen.

Tilførselen av o2 til og karbondioksid Co2 fra 
musklene skjer gjennom kapillærene som forgreiner 
seg rundt muskelfibrene i muskelen. Blodet består 
av røde og hvite blodceller, blodplater og plasma. 
Blodcellene (også kalt blodlegemer) har svært kort 
levetid, og det dannes derfor nye hele tiden. de 
røde blodcellene inneholder et jernholdig protein, 
hemoglobin, som binder til seg o2. de hvite blod
cellene er viktige for kroppens forsvarssystem.

Fordi kroppen trenger mer energi når den utfører 
et fysisk arbeid enn når den sitter i ro. For at den 
energifrigjøringen som kreves skal finne sted må 
hjertet slår raskere for å transportere friskt o2 til de 
aktive musklene, slik at forbrenningen kan finne 
sted. denne energifrigjøringen skjer når karbo
hydrater og fett forbrennes.

du merke det i starten. Vurder da å gjøre om 
økten til en rolig langkjøring. Slike økter vil 
kunne tilføre uken en ekstra andel med høy
ere intensitet, uten at kroppen trenger den 
lange restitusjonstiden som en hardere 
intervalløkt. Slike økter kan være fordelak
tige på vinteren dersom det er glatt ute 
ettersom farten på økten vil være lavere 

sammenlignet med en intervalløkt pga det 
kontinuerlige arbeidet. den egner seg også 
svært godt dersom man rett og slett ikke 
føler seg motivert til en hard intervalløkt. 
ofte vil en oppleve at kroppen føles bedre 
og bedre utover i en progressiv økt som har 
en rolig til moderat start første 1525 minut
tene.

FoRviRRet? Gjør det enkelt. Sikre deg to 
kvalitetsøkter hver uke gjennom hele vinte
ren med høy intensitet. Øk varigheten frem
for farten på hoveddelen, og suppler med en 
god langtur i helgene. Sistnevnte kan godt 
avsluttes progressiv dersom du trener tre 
ganger i uken og har overskudd.
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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

	 ❦

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

Kristiania Visergutkontor AS Verk-
seier 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

H. Konglevoll Transport AS
Jordalsveien 42
5105 Eidsvåg i Bergen.
Tel. 55 25 98 00
Faks 55 25 98 98
post@hkonglevoll.no
www.hkonglevoll.no

	 ❦

Stavanger Flyttebyrå AS 
Dusavikveien 21,
4007 Stavanger  
Tel. 51 53 04 75 
Faks 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

NFF Norsk Flytteforbund  
– Når kvalitet og service teller

 www.flytteforbund.no ●			nff@flytteforbund.no ●  Thranesgate 2, 3187 Horten

NFF Norsk Flytteforbund

FlyttiNg er eN tillitssak – se etter NFF logoeN

NFF grunnlagt 1963
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Bergans of Norway har vært med på å sette standarden for verdens 
mest avanserte tur- og forsvarsutrustning siden 1908.

www.bergans.no



Selv om dette er riktig og nødvendig, griper 
Forsvaret ofte svært langt inn i livet til den 
enkelte familie.  Vi som jobber i butikken, 
tenker ofte ikke igjennom alle særegenheter 
og koder som må knekkes for en utenforstå
ende.  det er heller ikke sjelden vi i noF får 
spørsmål fra samboere, ektefeller eller fami
liemedlemmer som savner informasjon eller 
lurer på muligheter. 

denne artikkelserien er laget ut fra den 
forutsetning at vi i uniform kan bli flinkere til 
å informere på hjemmebane. Undertegnede 
har ikke noen doktoravhandling som under
bygger dette, men snarere superenkel fors
kning etter 15 år som tillitsvalgt. derfor er 
informasjonen her myntet på dere som ikke 
jobber i Forsvaret til daglig, men som i høy
este grad sørger for at hjulene går rundt. Vi 
prøver å lage artiklene kjemisk fritt for militær 
sjargong, trebokstavsforkortelser, og blir 
glade for tilbakemeldinger på tema og innhold. 
Vi kan nås på post@nof.no   

Første tema ut er hvordan man kan få 
gratis økonomisk og juridisk hjelp av en gjeng 
utrolig flinke rådgivere.  i oslo jobber fem 
økonomer og jurister på heltid med å hjelpe 
befal og deres familier i alle livets faser. de 
kaller seg Forsvarets bolig og velferdstje
neste. Skal gi dere noen eksempler på hva 
de kan hjelpe dere med.

sAmBoeRskAp. For mange er dette første 
skritt på veien mot å etablere seg.  Som 
samboere er det en endel praktiske ting 

man må ta stilling til. noen av disse kan 
det være lurt i å legge inn i en samboer
kontrakt. det kan være fordeling av gjeld, 
testamente. hvem skal arve hvis den ene 
faller fra? alle disse tingene har rådgiverne 
mye erfaring om, og kan hjelpe dere å sette 
opp en kontrakt som passer for deg og din 
familie.

pRivAtøkonomisk Rådgivning. du tren
ger ikke å ha gått i «luksusfellen» for å be 
om økonomiske råd. hvis dere vil ha en helt 
uavhengig gjennomgang av økonomien 
deres, så stiller de opp. det er ikke sikkert 
dere får de «hotteste» aksjetipsene, men 
dere slipper garantert en provisjonsstyrt 
finansakrobat med to ukers utdanning. hvis 
dere sliter med privatøkonomien, så kan det 
i verste fall gå ut over sikkerhetsklareringen 
til den som er befal. derfor anbefaler vi dere 

å søke hjelp så tidlig som mulig. Rådgiverne 
i bolig og velferdstjenesten har taushetsplikt 
og er helt gratis.  

kjøpe et sted å Bo? Forsvaret har en egen 
låneordning fordi man ønsker å bidra til eta
blering i egen bolig.  Renten subsidieres og 
er per november 2,25 %. dette er antagelig
vis norges beste rente.  Går dere med planer 
om å kjøpe et sted å bo eller ønsker å se på 
mulighetene for å refinansiere? da lønner 
det seg veldig ofte å ta en telefon eller sende 
en mail til bolig og velferdstjenesten. Søk
nader behandles seks ganger i året, og lån 
kan kombineres med Statens pensjonskasse 
eller andre banker. 

HåøyA FeRiesenteR. litt utenfor Tønsberg 
ligger Forsvarets eget feriested. en hel øy, 
faktisk. med 10 leiligheter og 6 hus. egen 
båt følger også med. det er pløyd inn mye 
penger til oppgradering, og alle boenhetene 
er meget godt utrustet.  Ta med håndklær, 
mat og klær, resten er stort sette på plass.  
Utleiesesongen er fra uke 14–43, og i hoved
perioden fra medio juni til medio august er 
det utleie på ukesbasis. Utenfor høysesong 
kan man leie en langhelg eller i ukedagene 
også. 

giFt mEd ForsvarEt

nEstE tEma: Forsikringsjungelen
i

Forsvarets bolig-  
og velferdstjenenste
holder til i Rådhusgata 2. oslo og har 6 ansatte
Jobber blant annet med økonomisk og  
juridisk rådgivning, låneordninger og  
Forsvarets Feriesenter 
(www.forsvaret.no/omforsvaret/familier/goder)
Ta kontakt på telefon 23 09 72 32 eller på  
epost: fbot.kontakt@mil.no

Forsvaret er for mange en ganske spesiell arbeidsplass. det er veldig få bedrifter som i praksis  

kan sende sine ansatte på jobb til mer eller mindre trivelige steder over hele verden. 

tOrBJørN lIeStøl (tekst)

meR  elleR  mindRe  FRiVilliG
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sAmBoeRskAp

HåøyA FeRiesenteR

pRivAtøkonomisk Rådgivning

kjøpe et sted å Bo?
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1. KolleKtive forsiKringer
Disse dekker medlem, ektefelle/samboer og barn under 20 år. 

Pris: kr 195,- pr mnd/ For Sjt og Kvm kr 135,- pr mnd.

LOfavør Grunnforsikring
I. Økonomisk førstehjelp ved dødsfall.

II. Utbetaling ved død, uansett årsak.

III. Ca 70 000,- når 50 år eller yngre.

IV. Kommer raskt til utbetaling.

V. Meldes fra til Spb1 på tlf 02300 eller til NOF.
2. Loss of Licence  forsikring
I. Engangsutbetaling ved tap av helseattest for luftpersonell og sjøpersonell.
II. Dekning etter ønske på 5G, 10G og 15G.
III. 

3. SykeforSikring
I. Månedlig utbetaling ved sykemel-

ding utover 16 dager.
II. Gjelder personell på sjøtjeneste.
III. Dekning etter ønske fra  

kr 100 000,- til kr 250 000,-
IV. 

4. Vertikal 
 helseforsikring
I. Garantert spesialistvurdering 

av sykdom/skade innen 10 
virkedager etter henvisning fra 
lege.

II. Garantert behandling innen  
20 virkedager.

III. Fysikalsk behandling etter 
henvisning fra lege.

IV. 

LOfavør kollektiv hjemforsikring

I. Markedets beste dekning av innbo og løsøre i hjemmet.

II. Ubegrenset dekning ved brann.

III. Dekning av innbo i hele Norden.

IV. Dekker også pendlerbolig og rom på kaserne.

V. Egenandel kr 3000,-.

LOfavør Reiseforsikring
I. Ubegrenset dekning ved reisesyke.

II. God dekning av reisegods.

III. Inntil kr 2500,- utbetaling ved forsinket bagasje på utreise  

(4timer).
IV. Avbestillingsforsikring, kr 30 000 når 1 person og  

kr 100 000,- når flere.

V. Full dekning fra du forlater hjemmet eller arbeidsplassen.

Pris fra kun kr 99,- per mnd.

Pris fra kr 235 pr mnd.

Pris kr 176 per mnd.
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II. Garantert behandling innen  
20 virkedager.

III. Fysikalsk behandling etter 
henvisning fra lege.

IV. 

LOfavør kollektiv hjemforsikring

I. Markedets beste dekning av innbo og løsøre i hjemmet.

II. Ubegrenset dekning ved brann.

III. Dekning av innbo i hele Norden.

IV. Dekker også pendlerbolig og rom på kaserne.

V. Egenandel kr 3000,-.

LOfavør Reiseforsikring
I. Ubegrenset dekning ved reisesyke.

II. God dekning av reisegods.

III. Inntil kr 2500,- utbetaling ved forsinket bagasje på utreise  

(4timer).
IV. Avbestillingsforsikring, kr 30 000 når 1 person og  

kr 100 000,- når flere.

V. Full dekning fra du forlater hjemmet eller arbeidsplassen.

Pris fra kun kr 99,- per mnd.

Pris fra kr 235 pr mnd.

Pris kr 176 per mnd.
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miX-quiz
1.   hva heter finansministeren i norge?
2.   hvor mange kvadratmeter kan en fotballbane 

maks være?
3.   hvor lang tid bruker lyset fra månen til jorden?
4.   hvor mye er Grunnbeløpet (G) i folketrygden 

pr 1.5.2012?
5.   hvor arrangeres fotballVm i 2014?
6.   Står du på bakken med øyehøyde h = 1.70 m 

vil horisonten være hvor langt unna?
7.   hva står forkortelsen USB for? 
8.   hvor stor fisk fanget fiskeren?
9.   hvor mange etappeseiere har Thor hushovd 

i Tour de France?
10.   hvilken straff fikk anders Behring Breivik etter 

22. juli?

FoRsvARs-quiz
1.   hvor mange kroner lyder forsvarsbudsjettet 

2013 på?
2.    hva heter artilleriets nye kanon som er på 

vei inn?
3.   hvor mange meter er en nautisk mil?
4.   hva heter Forsvarets veteraninspektør?
5.   hvilket år ble norge med i naTo?
6.   hva heter forsvarsministeren?
7.   når ble norges offisersforbund etablert?
8.   hva står iSaF for? 
9.  hvilken dato er veterandagen?
10.  hva er Forsvarets motto? 

omstiller Ag-3
S = Sikret
e = enkeltskudd
F = Flerskudd

Jfr. Forsvarets 
Våpenreglement
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 1.  linn, 18 år, norsk student i  
Stockholm

2. makt, streng, våpen
3. har noe med naTo å gjøre
4. Bra at vi hjelper til
5. de vil slite
6. det er ille
7. Burde være valgfritt
8. nei!

 
1.  ali, 20 år, butikkmedarbeider  

fra oslo/afghanistan
2. ingen kommentar
3. hjelpe lokalbefolkningen
4. Bra! holder Taliban unna
5. det blir som det var før
6. ikke bra
7. ingen anelse
8. ikke jenter

miX-quiz: 1. Sigbjørn Johnsen. 2. 90x120=10.800 kvm. 3. 1,3 sekunder. 4. 82.122,. 5. Brasil. 6. Ca 4,7 km. 7. Universal Serial Bus. 8. Kommer an på 
hvor mange ganger historien har blitt fortalt. 9. 10 individuelle + 2 lagtempo. 10. 21 års forvaring. FoRsvARs-quiz: 1. 42,2mrd. 2. archer. 3. 1852m. 
4. Robert mood. 5. 1949. 6. anneGrete Strømeriksen. 7. 1896. 8. international Security assistance Force. 9. 8. mai. 10. For alt vi har. og alt vi er.

SV
ar

: 

1.  margrethe, 72 år,  
universitetslektor fra Wien

2. Kraftig, besluttsom, vennlig
3. Politisk virkemiddel
4. Bra at de hjelper lokalbefolkningen
5. Tror Taliban vil komme til makten
6.  dumt, man har sikkert mye erfaring 

å tilføre de yngre
7. Verneplikt må vi ha!
8. Ja!

1. Filip, 20 år, svensk servitør i oslo
2. autoritær, sterk, mandig
3. Bygge opp samfunnet
4. Positivt
5. Taliban kommer til makten
6. Bør kunne velge selv når de vil slutte
7. Vet ikke
8. Ja

1. Christian, 30 år, vekter fra nittedal
2. Sjef, løytnant, Velstelt
3. Fredsbevarende
4.  Bør bidra i flere fredsoperasjoner.
5. det blir et helvete!  
6.  litt tidlig, ser for meg det vanskelig 

å få jobb i det sivile etterpå.
7.  har det noen gang vært verneplikt?! 

alle gutter har godt av det!
8. Ja, hvorfor ikke.

1. navn, alder, yrke og bosted
2. tre ord du forbinder med «offiseren»
3. Hvorfor er norge i Afghanistan?
4. dine tanker om det norske bidraget i Afghanistan?
5. Hva vil skje i Afghanistan når nAto trekker seg ut?
6.  Avdelingsbefal på 35 år må avslutte sin karriere i  

Forsvaret og bli sivil. Hva tenker du om det?
7. Bør vi ha verneplikt i norge?
8. Bør verneplikten være lik for gutter og jenter?

tiPstELEFon  
mail: mka@nof.no  tlf: 918 52 709



1

2

3

5

10

Trimtex Run lZR long tights,black/white
Buck kniv
apple ipod shuffle

apple TV
Fjellrevenlue
Treningbukse/Jakke Trimtex

apple iPod nano 16 GB
okley Brille 
Polar CS300 pulsklokke

apple iPod Touch 5. gen 32 GB
hero 2 hd Go Pro
Fjellreven telt

apple iPad Retinaskjerm 16 GB/apple iPhone 5. gen
Bose hodetelefoner
nespresso lattissima kaffemaskin

Ver
VePr

eM
Ier
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Innmeldingsblankett   For deg som vil melde deg inn i NOF Januar 2013

Ferdig utfylt innmeldings-
blankett sendes til: Norges 
Offisersforbund, Møllergata 
10, 0179 Oslo, eller skannes og 
sendes på mail til post@nof.no 
eller fakses på 22 33 62 02.

Etternavn Fornavn Fødselsnummer (11 siffer)

Kontaktadresse (Der du ønsker tilsendt viktig informasjon fra NOF) Postnummer Poststed

E-postadresse  Mobilnummer

Personopplysninger

NOF Gruppeforsikringer med reservasjonsrett

  Grad

Garnison 

Avdeling/Skole

Jobbopplysninger

H S L
Yrkesbefal 

Avdelingsbefal/spesialist

Engasjert befal til mnd/år:

Kadett til mnd/år:

Gjennomgående KS til mnd/år:

BS/UB/GBK til mnd/år     

Jeg er tidligere medlem av  BFO KOL  Annet: 
og ønsker at NOF ordner med utmeldelse snarerest.      

Sted:  Dato:  Underskrift:     

Tidligere medlemskap og signatur

Jeg ønsker ikke NOF SINGEL   (Sett kryss) Jeg ønsker ikke NOF FAMILIE   (Sett kryss)  

(Krysser du ikke av får du automatisk singel-pakke. For mer informasjon om forsikringene, se www.nof.no eller forsikringsbrosjyren)

Ververs Navn:

Jeg bekrefter at opplysningene er riktige og samtykker at de registreres i NOFs medlemssystem. Jeg samtykker at medlemskontingent og forsikringspremier skal trekkes av 
min lønn gjennom Forsvarets lønnssystem. Forsikringsordningene trer i kraft ifra innmeldingen er levert til NOF, såfremt kontingent og forsikringspremie er innbetalt til NOF. 

✁



Fordelen gjelder alle  
produkter på nettbutikken 
unntatt kampanjevarer. 
http://webshop.trimtex.no

15%

17,5%

15%

20%

7-9%

10%

For mer info om hvordan  
du kan benytte avtalen, 
se www.nof.no

For mer info om hvordan  
du kan benytte avtalen, 
se www.nof.no

For mer info om hvordan  
du kan benytte avtalen, 
se www.nof.no

For mer info om hvordan  
du kan benytte avtalen, 
se www.lofavor.no

For mer info om hvordan  
du kan benytte avtalen, 
se www.nof.no

For mer info om hvordan  
du kan benytte avtalen, 
se www.nof.no

For mer info om hvordan  
du kan benytte avtalen, 
se www.lofavor.no

Norges største fordels program med over 900.00 0. 
Se www.lofavor.no for oversikt over fordelene.

Fordelen gjelder på alle  
produkter i nettbutikken.
Må bestilles via mail.

Gjelder kjøp av nybil. 
Denne rabatten kommer i 
tillegg til eventuelle  
kampanjer/rabatter 

LO medlemmer får rabatt 
på den til enhver tid beste 
tilgjengelige prisen. 
Må forhåndsbestilles.

Fordelen gjelder alle  
produkter på  
www.fjellrevenshop.no

Fordelen gjelder alle produk-
ter til Oakley, Arnette,  
Power Balance, Camelback, 
Leatherman, Sanuk. 
www.axr.no

HVeM     HVa  HVOr Mye HVOrDaN
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Aktørnr: 3896560

Returadresse:
NOF
Møllergata 10
0179 Oslo

Art no: 81335
EVERYDAY OUTDOOR
Størrelser: XS-XXL 
Materialer: G-1000® Original: 65% polyester, 
 35% Bomull G-1000® HD 65% Polyester, 
 35% Bomull
Liner: 100% polyurethane (Hydratic®)
Lining: 100% polyamide
Fôr: 100% polyester Supreme Microloft
Vannsøyle 7.000 mm
Pusteegenskaper: 7.000 g/m2/24h
Vekt 1935 g i størrelse M

Verken kalde vinterstormer eller sludd i november byr på problemer for Barents 
Parka, en robust vinterparka i G-1000 HeavyDuty og G-1000 Original med 
en Hydratic liner. Med det syntetiske fôret i denne lengre modellen så holdes 
også øvre del av bena varme. Den store hetten har en avtakbar kant i Arctic pels. 
Denne beskytter mot kald vind. Barents har en rekke lommer bade innvendig 
og utvendig – til varming av hender, oppbevaring av viktige ting og til å ha vot-
tene lett tilgjengelig. Alt i alt en god følgesvenn på vintereventyr eller bare til 
og fra arbeid.

  BARENTS Parka  BARENTS Parka

620

HYDRATIC &HYDRATIC S 
Plagg med Hydratic® tåler en vannsøyle på mellom 5.000 og 
20.000 mm samtidig som det slipper fuktighet ut, og dermed hindrer at du blir ubehagelig svett. De holder regn og vann ute samtidig som det ventileres ut fuktighet fra kroppen. Hydratic®, som kommer i form av et belegg, et laminat eller en liner, gir ulike grader av vanntetthet og pusteegenskaper avhengig av hvor på plagget det er tilført. 

Hydratic®Silent har en børstet over-fl ate som gjør produktet mykt, stille og funksjonelt.

  BARENTS Parka

Du kan enkelt forlenge

 livet til plaggene dine 

og øke funksjonaliteten 

ved å tilføre litt 

Greenland Wax.

  AURASMA

Se produktene komme til 

liv med Aurasma.

1: Last ned og innstaller

 Aurasma Lite gratis på 

 din telefon.

2: Hold din telefon over 

 bildet merket med 

 Aurasma-symbolet (A).

3: Aurasma Lite vil nå 

 gjenkjenne bildet og en 

 fi lm starter.

  AURASMA

030

Dark Grey

620

Green/Green

633

Dark Olive

www.fjellrevenshop.no


