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Karl Johansgate 31   oslo tlf 23 01 02 10
Prinsensgate 21    oslo tlf 22 42 60 50
Paleet oslo tlf 22 42 68 01
engen 6     Bergen tlf 55 23 03 60

“Welcome to my World”

NAVItImer

John travolta is not only an exceptional pilot with over 7,000 flight 

hours behind him and qualifications on ten different aircraft types. He 

is also passionately interested in everything embodying the authentic 

aeronautical spirit – such as Breitling instruments for professionals. on 

his wrist is a Navitimer chronograph with its famous aviation slide rule, 

a cult-watch for all devotees of the conquest of the skies, and equipped 

like all Breitling models with a movement chronometer-certified by 

the coSc – the highest official benchmark in terms of reliability and 

precision. Welcome to the Breitling world. 
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ledeR

Kjennelsen fra aTF-nemden er akkurat klar, etter et 
halvt års intensivt og omfattende arbeid med saken.  
det forelå åtte viktige områder, som dannet grunn-
lag for bruddet, som i større eller mindre grad treffer 
alle forsvarets ansatte. Tilbudet fra arbeidsgiver på 
disse områdene var ikke godt nok, derfor følte vi oss 
tvunget til å gå til brudd, for derigjennom å forsøke å 
få til forbedringer.

Forbundet tok kampen og vil alltid gjøre det vi 
mener må til, for at våre medlemmers interesser 
skal bli ivaretatt. Jeg opplever det som positivt at 
vi har vunnet frem på enkelte punkter, men sam-
tidig beklager jeg at flertallet i nemda ikke har gitt 
noen begrunnelse på de punkter hvor de støtter 
arbeidsgiver.

Vår klare forutsetning er at arbeids miljøloven også 
skal gjelde for vår yrkesgruppe med mindre det fore-

ligger gode grunner for å fravike denne. dette mener 
jeg ikke er ivaretatt i nemdas kjennelse. 

Som nemdas mindretall påpeker kan det være 
enkelte sider ved kjennelsen som er lovstridig. disse 
forholdene må vi, sammen med lo Stat og los  
juridiske avdeling, gjøre en nærmere vurdering av 
om det bør forfølges videre.

Kjennelsen betyr at vi på noen punkter ikke fikk 
gjennomslag ved denne anledning. Jeg kan love at 
vi vil fortsette kampen for våre medlemmer på disse 
viktige områdene.

Benytter anledningen til å ønske alle medlemmer og 
arbeidsgiver en god og fredfull sommer.

Vi tok kampen

seKretariatet
Forbundsleder: 
egil andré aas
Tlf. 928 40 455
e-post: eaa@nof.no

nestleder: 
Torbjørn Bongo
Tlf. 928 40 451
e-post: tb@nof.no

stabssjef: 
odd-einar eilertsen
Tlf. 982 11 713
e-post: oee@nof.no

Økonomiansvarlig:
Vigdis Berntsberg lundahl
Tlf: 934 64 951
e-post: vbl@nof.no

informasjonsansvarlig: 
markus Källvik
Tlf. 918 52 709
e-post: mka@nof.no

Leder forhandlingsavd:
eigil Jespersen
Tlf. 928 40 452
e-post: ej@nof.no

Forhandler tariff :
david Robert Coyle
Tlf. 928 40 454
e-post: drc@nof.no

Forhandler tariff:
Staale i. Reiten
Tlf. 928 40 453
e-post: sir@nof.no

Forhandler utland:
Jean-Bobér Rooseboom de Vries
Tlf. 928 40 457
e-post: jbrdv@nof.no

Leder markedsavd:
Chris lindseth
Tlf. 982 11 714
e-post: cl@nof.no

Kompetanseansvarlig:
marius lassen mjåtvedt
Tlf: 979 92 208
e-post: mlm@nof.no

rekrutteringsansvarlig:
lars Vasaasen
Tlf: 979 92 209
e-post:lv@nof.no

Kontorsekretær/sentralbord:
elisabeth lange
Tlf. 934 64 952
e-post: el@nof.no

regionaLe tiLLitsvaLgte
troms og Finnmark 
Pål B. nygaard
mobil: 909 70 250
e-post: pbn@nof.no

Jan helge andersen
Tlf. 928 40 461
e-post: jha@nof.no

nordland
Bjørn Tore Woll
Tlf. 928 40 462
e-post: btw@nof.no

vestlandet
Thor manum
Tlf. 928 40 460
e-post: tm@nof.no

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

Østlandet 
Torbjørn liestøl
mobil: 928 40 458
e-post: tl@nof.no

Christian huse
Tlf. 928 40 459
e-post: ch@nof.no

Sverre mejlænder-larsen
Tlf. 982 11 712
e-post: sml@nof.no

Fristilt tillitsvalgt/Htv FLo
Kennet Bergland
Tlf. 982 11 711
e-post: kb@nof.no

neon/noFKa
norges offisersforbunds
elevorganisasjon (neon)
anders horten, leder
Tlf. 905 78 617
e-post: neon@nof.no

norges offisersforbunds
Kadettutvalg (noFKa)
Tor-espen Jolma, leder
Tlf. 936 48 210
e-post: nofka@nof.no

pensjonistutvalg (pu)
e-post: 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

Les mer på www.nof.no
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norges offisersforbund tilstreber å møte våre medlem-
mers krav til kurs og utdanning rettet mot tillitsmanns-
arbeid. alt som omhandler kurs og utdanning som  
gjennomføres i regi av noF, vil for fremtiden være  
samlet under noF akademiet. Her vil du finne kurs-
oversikter, stipendordninger og påmelding til det du 
måtte ha interesse av å delta på. 

noF akademiet har sine lokaler på nof.no og er døgn-
åpen. der kan du når som helst finne linker, skjemaer og 
retningslinjer som omhandler kurs etc. 

norges offisersforbund gjennomfører interne kurs som 
kan være spesifikke opp mot en avdeling eller et dags aktuelt 
tema. gjennomføres lokalt og ofte etter forespørsel.

siden noF er tilsluttet Landsorganisasjonen så gir det 
oss en rekke fordeler, også innen kurs og utdanning. 
våre medlemmer gis tilgang til en rekke kurs som arran-
geres av Lo, Lo stat og aoF.  Lo stats utdanningsstipend 
gis til noFere, et stipend som noFs medlemmer er  
svært gode til å benytte seg av. Fortsett med det! 
neste søknadsfrist er 1. september.

du vil også finne retningslinjer i fm permisjon til kurs. 
Hvem kan delta, hvor lenge og i hvilket avtaleverk dette 
er hjemlet. 

søk sTiPENd Før 1. sEPTEmBEr!

    
Kurstype tidspunKt sted ansvarLig påmeLdingsFrist

arbeidsrettens rettskilder 18.08 - 23.08 Sørmarka aoF 

arbeidsmiljøskolen Trinn 2, del 1 25.08 - 13.09 Sørmarka aoF 

noF Basiskurs lFmK 26.08 - 27.08 Trondheim FRiTV 19.08.13

lo-skolen modul organisasjon 26.08 - 06.09 Sørmarka aoF 

et arbeidsliv i endring/ Personalkonflikter, 
trakassering, trusler og vold 10.09 - 12.09 Stjørdal lo Stat 01.08.13

organisasjonskunnskap, modul 1 10.09 - 12.09 oppdal lo Stat 13.08.13

Pensjonskonferanse 11.09 harstad noF/PU  10.08.13

lønnsseminar 24.09 haakonsvern noF/FriTV 17.09.13

Konflikthåndtering 01.10 - 03.10 Bodø lo Stat 01.08.13

lo-skolen modul arbeidsliv, del 1 01.10 - 04.10 Sørmarka aoF 09.08.13

organisasjonskunnskap, modul 2 08.10 - 10.10 otta lo Stat 10.09.13

arbeidsmiljøskolen Trinn 2, del 2 13.10 - 18.10 Sørmarka aoF 07.06.13

lo-skolen modul arbeidsliv, del 2 05.11 - 08.11 Sørmarka aoF 09.08.13

lo-skolen modul arbeidsliv, del 3 10.12 - 13.12 Sørmarka aoF 09.08.13

NOF AKADEMIET

KurspLan uKe 30 - 40    
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aTF-SaKen

TOrBjørN BONgO (tekst)

i juni 2012 startet de formelle forhand-
lingene opp igjen. 13.desember i fjor 
valgte noF, og nTl Forsvaret, å gå til 
brudd, da sentrale krav ikke var innfridd 
og helheten ikke var god nok.

dagens aTm ble sagt opp av orga-
nisasjonene for reforhandling allerede 
i 2005. disse forhandlingene har star-
tet opp 3 ganger, for deretter å bli satt 
på vent; først i 2005, fordi en ny 
arbeidsmiljølov satte nye krav som par-
tene måtte få sette seg inn i. Så i 2007 
på grunn av Fd’s initiativ til et lønnspro-
sjekt som skulle se på helheten i lønns-
policyen i forsvaret. og i 2009/10 pga 
uklarheter knyttet til tvisteløsningsme-
kanisme for Unntaksprotokollen. 

i mars 2011 ble det oppnådd enighet 
mellom organisasjonene i Forsvaret og 
Fd, om hvilke unntak som skulle være å 
anse som forsvarsspesifikke aktiviteter, 
og være unntatt arbeidstidsbestemmel-
sene (kap 10) i arbeidsmiljøloven. disse 
elementene var tidligere fastsatt i for-
skrift, og ble nå avtalt i en egen tariffpro-
tokoll - Unntaksprotokollen. dette for å 
sikre forsvaret større fleksibilitet i hva 
som bør være unntatt. denne protokollen 
satte ingen rammer til erstatning for kra-
vene i aml, som er vanlig, utover å slå 
fast at det skal gis kompenserende hvile, 
eller annet passende vern. alle de kon-
krete vurderingene som måtte gjøres, for 
å nå en felles målsetning om styrket vern 
for de ansatte, ble skjøvet til forhandlin-
gene om selve aTF-avtalen. 

med Unntaksprotokollen på plass, var 
det i januar 2012 duket for forberedende 
møter før forhandlingene. Før man i juni 
2012, startet opp de formelle forhandlin-
gene, gjennom utveksling av tilbud og krav. 

disse pågikk til slutten av september, hvor 
det ble tatt en forhandlingspause inntil 
desember. i desember ble det gitt 2 nye 
tilbud, som kun inneholdt en justering, i 
forhold til de mange punkter det var kon-
statert uenighet på i september. og 
arbeidsgiver tilkjennegav ikke en holdning 

hvor de var interessert å forhandle videre 
på disse mange områdene.  

For noF var det dermed nødvendig å gå 
til brudd, for gjennom en tvistebehandling 
å arbeide videre med disse viktige og prin-
sipielle spørsmål. også nTl Forsvaret valgte 
å gå til brudd. 

allerede i 2005 var 
dagens aTm sagt til 
reforhandling. Flere ulike 
saker har i årene etter 
gjort at forhandlingene 
har vært satt på vent.

grunnlaget for aTf-bruddet

gjennomsnittsberegning 
a. ingen blancofullmakt. 
B. må avtales lokalt.

vernegrenser
a.  Vi må videreføre en hensiktsmessig grense på 

øvelse/vaktdøgn

arbeidsplan
a. dagens aTm har fungert bra ifm arbeidsplan. 
B.  Ved endring av arbeidsplan må kravet om drøf-

ting 14 dager før videreføres.

godgjøring ved endring av arbeidsplan
a.  Vi krever økt godtgjøring for alle 14 dager som 

ikke er planlagt. 
B. 50 % første døgnet og 15 % resterende døgn.

Timebasert øving
a. må ikke kunne utnyttes – i stedet for døgn. 
B. Økt fleksibilitet – må kunne avspaseres.

flyoperativ virksomhet
a. ikke fritt vilt. 
B. må også ha vernegrense.

Tidbank
a.  Vi krever en mer fleksibel ordning og hensikts-

messig vern

Økonomi i aTf
a. Økning i aktiv tid
B.  Godtar ikke lavere godtgjøring enn i dagens 

aTm
C. Kompenserende hvile må innarbeides. 

Bruddet

Grunnlaget for aTF-bruddet er uenighet om følgende områder og våre tilhørende krav:

Foto: Fm
S
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aTF-SaKen

etter at bruddet var et  
faktum var det klart for noF 
at vi måtte fortsette arbeidet 
med sakene gjennom en  
tvisteløsning. Forbundet tok 
derfor initiativ til at saken 
skulle bringes inn for en sær-
skilt nemnd for avdømming. 

TOrBjørN BONgO (tekst)

det at partene i tariff forhandlinger ikke 
evner å bli enige, er såpass vanlig at det er 
etablert en egen lov som skal regulere hvor-
dan man da skal forholde seg i det statlige 
tariffområdet, Tjenestetvistloven. 

noF og nTl Forsvaret tok kort tid etter 
bruddet kontakt med FST og tok initiativ til 
at saken skulle avgjøres gjennom bruk av 
Særskilt nemnd. Særskilt nemnd er en av 
to alternativer for å løse en tvist. det andre, 
og som FST ønsket å bruke, er  Statens 
lønnsutvalg. Ulempen i dette tilfellet er at 
alle hovedsammenslutninger sitter i dette 
utvalget. det ville lett kunne tenke seg at 
de hovedsammenslutningene som har orga-
nisasjoner som allerede hadde signert aTF 
ville stemme mot å gi forbedringer i avtalen.

etter flere måneder hvor noF opplevde 
at FST drev en bevist trenering og utha-
lingstaktikk, ble nemnden endelig satt rett 
før påske. men en klar ambisjon om å være 
klar med en kjennelse i god tid før 1. mai, 
som var ny iverksettelsesdato.

men sakens omfang, og nemndens stør-
relse, gjorde at det tok vesentlig lengere 
tid en forutsatt. noen som bidro til at det, 
etter noF og lo Stats vurdering, oppstod 
et klart tariffbrudd fra FST side, når de 
iverksatte aTF den 1. mai. det er en klar 
formulering i hovedtariffavtalen som sier 
at en avtale ikke skal settes i verk før en 
tvisteløsning i samme sak er avsluttet. 
denne bestemmelsen har nettopp den 
hensikt å unngå slike uoversiktlige og uav-
klarte situasjoner som oppstod etter denne 
iverksettelsen. 

Sakspapirene i saken utgjør over to fulle 
tykke a4-permer.  

Historikk aTf-bruddet
13. des 2012 – noF og nTl Forsvaret bryter for-
handlingene om ny aTF
20. des 2012 – noF og nTl Forsvaret sender frem 
krav om at saken avgjøres i særskilt nemnd, med 
nils dalseide som leder.
31. des 2012 – dalseide fastsetter de opprinnelige 
frister for prosess skriv til 21. og 28. januar, og 
nemdsmøte den 13. februar.
18. januar 2013 – Fristene for prosesskriv utset-
tes 14 dager. Blant annet pga FST ikke har fått 
med seg mail fra dalseide.
01. feb 2013 – FST fremsender et skriv hvor de 
bestrider kravet om behandling i Særskilt nemnd. 
og mener saken ikke kan tvistebehandles i det 
hele.
8. feb 2013 – noF og nTl Forsvaret opprettholder 
kravet om Særskilt nemnd, og ber FST begrunne 
sitt standpunkt. 
14. feb 2013 – dalseide ber FST utdype sin begrun-
nelse.
22. feb 2013 – noF krever aTF’en utsatt
27. feb 2013 – FST avviser å utsette aTF’en.
27. feb 2013 – FST avviser fortsatt Særskilt 
nemnd, og vil ha Statens lønnsutvalg. Ber Riks-
megleren om å ta avgjørelse. 
13. mars 2013 – FST utsetter aTF (begrunnelse 
– tekniske problemer.)
14. mars 2013 – Riksmegleren utpeker 3 nøytrale 

medlemmer til Særskilt nemnd, som da totalt 
består av 7 medlemmer. 
18. mars 2013 – dalseide fastsetter frister for 
Prosess skriv til 5. april, og tilsvar den 9. april, og 
berammer nemndsmøte til den 22. april. 
5. april 2013 – Både noF/nTl Forsvaret fremsen-
der sine prosesskriv
12. april 2013 – FST gir sitt tilsvar.
16. april 2013 – noF og nTF Forvaret gir sitt tilsvar.
22. april 2013 – nemndsmøte
29. april 2013 – avsluttende prosesskriv knyttet 
til utsettelses påstand. FST krever medlemslister 
utlevert. 
30. april 2013 – nemnda saksbehandler krav om 
utsettelse. noF og nTl F avslår å utlevere lister, 
da kravet ikke er hjemlet. 
2.-5. mai 2013 – lo Stat tar opp tariffbrudd ifm 
aTF med Fad. FST forfølger ikke kravet om med-
lemslister. 
10. mai 2013 – noF/nTl F og FST sender sine 
oppsummerende bemerkninger til nemnden.
23. mai 2013 – noF/nTl F og FST gir sine kom-
mentarer til de oppsummerende bemerkninger.
27. mai 2013 – Første drøftingsmøte i nemnden 
avholdes.
29. mai 2013 – Planlagt nemndsmøte utsettes. 
5. juni 2013 – nytt møte i nemnden
eno – nemndsavsigelse foreligger signert.

Prosessen etter bruddet
Foto: Fotolia
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TOrBjørN BONgO  (tekst)

et av forholdene i ny aTF som åpenbart er 
en skjønnsmessig vurdering er vurderingen 
av hvor mange timer av det som opptjenes 
som skal overføres tidbanken. her var det 
en vurdering av hva som er «riktig» sett 
opp mot forsvarets behov i daglig drift, 
vurdert mot den enkeltes vernebehov.

På andre områder handler det om å 
følge de rammer som er fastsatt i lover 
og andre avtaler. de rammer som er rele-
vant er eU’s arbeidslivsdirektiv, arbeids-
miljøloven og hovedtariffavtalen i Staten. 
i tillegg er det i Unntaksprotokollen inntatt 
noen regler og ambisjoner om et styrket 
vern. alt dette gir føringene for de kon-
krete forhandlingene. 

det fremstår for noF som at FST i de 
aktuelle forhandlingene brukte vesentlig 
tid til de rene skjønnsmessige vurderingene, 
og i manglende/fraværende grad ikke for-
holdt seg til de rammer som en måtte for-
holde seg til.

arbeidsmiljøloven gir på svært mange 
områder normer for hva som skal være 
regelen, f.eks til oppsett av arbeidsplan. 
Samtidig så åpner loven for at det kan gjø-
res tilpasninger. For noF er det et bærende 
prinsipp, at normen skal følges, med mindre 

det er tungtveiende grunner for å fravike 
denne, og det er lovmessig hjemmel til det. 
F.eks var det for noF ingen slike grunner for 
å endre det regimet vi over langt tid har fulgt 
ifm endring av arbeidsplan. 

hvis du samtidig skal utnytte alle mulig-
heter til å redusere det vernet som er lagt 
inn i arbeidsmiljøloven, kommer man til slutt 
til et punkt hvor det samlede vernet blir for 
dårlig. 

et annet viktig prinsipp for noF er at man 
skal få betalt for den arbeidstid man fak-
tisk jobber. Videre at de timer man har 
beregnet seg fram til, skal betales etter 
det prinsipp som alle andre i Staten følger, 
og ikke fjerne tillegg som følger av hoved-
tariffavtalen. Konsekvensene er en lavere 
betaling enn vi hadde før, for samme akti-
vitet. 

eu’s arbeidstidsdirektiv
de bestemmelser som eU vedtar om arbeidstid 
er styrende også for norsk arbeidsliv, gjennom 
eØS-avtalen og lov om eØS. På enkelte områder 
er eU reglene strengere enn de norske. andre lo 
forbund har vunnet fram i rettsaker med basis i 
eU retten.

arbeidsmiljøloven
loven gir den lovmessige rammen på de aller fleste 
av områdene i arbeidslivet. lovet gir et sett av 
normer som skal følges, men som kan fravikes i 
særlige tilfeller. For noF er det viktig at normen 
skal følges, med mindre det er tungtveiende grun-
ner for å fravike denne.

Hovedtariffavtalen
er en felles avtale som gjelder for alle ansatte i 
Staten, og gjelder også for ansatte i forsvaret. 
den bestemmer grunnlønnen din, og sier at du 
skal ha betalt time for time. og må du jobbe utover 
normalarbeidsdagen, skal du ha enten 50%/100% 
overtidstillegg. 

unntaksprotokollen
avtalen mellom Fd og organisasjonene i forsvaret, 
som gjør at arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven 
kan fravikes. avtaler stiller samtidig krav om at 
det skal lages regler for Kompenserende hvile, og 
annet passende vern. Vektlegger også at verne-
hensyn skal ivaretas ved utarbeidelse av aTF. 

Tariff forhandlinger er til en viss grad en skjønnsmessig vurdering. hvor det er f.eks snakk om 
å vurdere hvor mye den enkelte skal tjene. På andre områder handler det om å følge allerede 
bestemte regler i lover og avtaler. dette er også tilfelle i aTF forhandlingene. 

Prinsippene
Foto: FmS



aTF-SaKen
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mArkus käLLvik  (tekst)

nemndas endelige beslutning i aTF tvisten 
ble avsagt sent på kvelden onsdag 5. juni. 
hele nemndas kjennelse på hele 114 sider 
kan du lese på våre hjemmesider. Gjennom 
denne kjennelsen er det satt sluttstrek på 
tvisteprosessen som startet med bruddet 
6 måneder tidligere. 

noF og nTl/Forsvaret har fått gjennom-
slag på følgende punkter:
•   Ved gjennomsnittsberegning er det inn-

tatt en bestemmelse om lokal innflytelse. 
•   Det  settes  en  øvre  grense  for  antall 

øvings- og vaktdøgn.
•   Støtte til fly operativ virksomhet skal 

følge aml vernegrenser. 

når nemnda fastsetter iverksettelsesdato 
til  1.mai, så betyr det at alle ansatte i For-

svaret skal rapportere aktivitet i mai via 
FiF, og betales etter denne. 

nemndas flertall, som ble utgjort av 
de nøytrale og arbeidsgiverrepresentan-
tene, gir på de andre punktene støtte til 
arbeidsgivers påstander. På mange av 
punktene gir ikke flertallet noen annen 
begrunnelse, utover å henvise til FST 
argumentasjon. 

noF og nTl/F hadde lagt inn et utgangs-
punkt om at arbeidsmiljølovens normer 
skulle danne grunnlag for avgjørelsen på 
de ulike tvistepunktene. noF beklager at 
nemndas flertall ikke gir en begrunnelse for 
hvorfor disse normene skal fravikes., f.eks 
knyttet til bestemmelsen om arbeidsplan. 

nemndas mindretall, som bestod av 
representantene fra noF og nTl/F, har 
anført at de mener nemndas kjennelse på 
disse punktene både bryter med lovgrunn-

lag , hovedtariffavtalen, partsforutsetnin-
ger og derfor kan være tariffstridig. 

noF og nTl/F beklager at det fremstår 
slik at nemnden ikke i tilstrekkelig grad har 
vurderte de faktiske forhold i Forsvaret, opp 
mot de punktene som det var uenighet om 
i forhandlingene. det fremstår som merke-
lig når flertallet mener at de ikke kan ta stil-
ling til de økonomiske krav, all den tid slike 
spørsmål nettopp er kjerneoppgaven til slike 
tviste nemnder. 

noF og nTl/F mener de punktene vi gikk 
til brudd på, fortsatt er viktige for våre med-
lemmer. Forbundene vil nå bruke noe tid til 
å evaluere prosessen og avgjørelsen, for å 
vurdere hvordan dette skal følges opp 
videre. 

Vi takker våre medlemmer for støtten 
og tilbakemeldingene underveis i prosessen. 

den særskilte nemnden fastsatte endelig beslutning onsdag 5. juni. noF og nTl/F fikk  
gjennomslag på noen punkter, som er viktig for enkelte miljøer. iverksettelsestidspunkt settes  
til 1. mai for alle. På andre punkt støtter nemndas flertall arbeidsgiver, uten i særlig grad å gi  
en begrunnelse.

dommen

Foto: Fotolia



regler om  bierverv lyder nå som følger
§ 4a. forsvarspersonellets adgang  
til å ta oppdrag utenfor forsvarssektoren
Forsvarspersonell plikter å utvise særlig aktsom-
het med å påta seg oppdrag utenfor forsvars-
sektoren.

Forsvarspersonell plikter av eget tiltak å gi 
opplysninger til hovedarbeidsgiver om lønnede 
og ulønnede oppdrag utenfor forsvarssektoren 
som er nært beslektet med arbeidet vedkom-
mende utfører hos hovedarbeidsgiver.

det skal gis opplysning om aktivitetens art, 
oppdragsgiver og omfanget av forsvarspersonel-
lets oppdrag utenfor forsvarssektoren.

Forsvarsdepartementet kan for enkelte stil-
linger og avdelinger innføre særskilt krav om 
samtykke fra arbeidsgiver for at forsvarsperso-
nell skal kunne ta lønnede og ulønnede oppdrag 
utenfor forsvarssektoren.

denne bestemmelsen begrenser ikke arbeids-
takers plikt til å opplyse om oppdrag som følger 
av avtale eller andre rettsregler.

Stortinget har i sin innstilling slått fast at 
disse reglene skal fastsettes i dialog med 
arbeidstakerorganisasjonene.

TOrBjørN BONgO (tekst)

Forsvarsdepartementet sendte i april 2011 
ut på høring flere forslag til endringer i lov 
om personell i Forsvaret. det var særlig to 
saker/hendelser som hadde foranlediget 
disse: Skah- og Reksten-saken. den første 
hvor noen marinejegere på fritiden hadde 
medvirket i en betent barnefordelingssak. 
den andre da Fd ønsket å suspendere/
frabeordre admiral Reksten mens han var 
sjef for Foh, fordi han var under etterfors-
kning. Senere fikk Fd betydelig korreks av 
ombudsmannen for Forsvaret i den siste 
saken.

etter at forslaget ble lagt frem, gav først 
noF en høringsuttalelse til forslaget via lo 
Stat, før vi på et senere tidspunkt deltok i 
direkte dialogmøter med Fd. Videre ble 
saken tatt opp i Fagligpolitisk utvalg for 
Forsvaret (FPUFF).

i januar inneværende år kom endelig regje-
ringens forslag til Stortinget. de opprin-
nelige forslagene var justert på flere 
punkter, men ikke i tilstrekkelig grad. Selv 
om forbundet hadde flere innspill, så var 

det særlig ett punkt som var meget pro-
blematisk for forbundet, og det var for-
slaget om å lovfeste retten til å «frabe-
ordre personell … av andre årsaker». når 
begrepet «andre årsaker» ikke var nær-
mere beskrevet, var det lett å tenke seg 
at en kreativ arbeidsgiver ville kunne bruke 
denne lovendringen til relativt tilfeldig 
praktisering av frabeordringsadgangen. 
og dermed ville rettsvernet og retten til 
å beholde en gitt beordring bli betydelig 
svekket og under hva som må forventes 
i et regulert arbeidsliv.

For noF var det derfor meget viktig at 
denne ordlyden ble endret i betydelig grad. 
i dette arbeidet ble det fagligpolitiske 
samarbeidet, og bistand fra los ledelse, 
benyttet. 

det er derfor gledelig å konstatere at i inn-
stillingen til vedtak så er både selve lov-
teksten endret, det er gjort tilføyelser og 
komiteens merknader gir stramme føringer 
på dette punktet. noe som i seg selv er 
relativt uvanlig i et storting med en fler-
tallsregjering. noFs vurdering er at de end-
ringer og presiseringer som er gjort, er 

tilstrekkelige til å sikre befalet et godt 
rettsvern for den beordringen som man 
har fått eller konkurrert seg til. 

når det gjelder retten til bierverv (ekstra 
jobb utenfor Forsvaret), erkjenner noF at 
det kan være behov for slike reguleringer 
for befalet, pga. vår spesielle kompetanse. 
Primært mente vi at disse reglene skulle 
bli til ved forhandlinger. når Fd ikke støttet 
disse tilnærmingene, er vi glad for at Stor-
tinget har presisert at reglene som skal 
fastsettes, skal skje i dialog med arbeids-
takerorganisasjonene. 

Tilsvarende er vi glad for at Stortinget slår 
fast at myndigheten til å fastsette befals-
ordningen fremdeles skal ligge i Stortinget. 
dette er et prinsipp som opp gjennom 
tidene har sikret befalet i Forsvaret solid 
innflytelse på våre vilkår. 

noF er glad for at Stortinget har satt seg 
grundig inn i saken, og gjort de endringer 
som var påkrevd for at viktige prinsipper i 
norsk arbeidsliv fremdeles skal gjelde for 
befal. 

Stortinget strammer til skruen
Stortinget skal før sommerferien vedta endringer i lov om personell i Forsvaret. i innstillingen 
til vedtak som forsvarskomiteen la frem den 29. mai, strammer de opp forslaget til endring fra 
Forsvarsdepartementet. det skjer blant annet etter fagligpolitisk press fra noF.

de aktuelle endringene
 z navnet på loven endres til «lov om forsvars-

personell»
 z Sivile inkluderes til å omfattes av loven. 

[Underlegges f.eks beordringsplikten til int ops.]
 z  Fds myndighet til å gi utfyllende retnings-

linjer til Befalsordningen stadfestes. (Skal 
ikke medføre overføring av myndighet fra 
Stortinget til Fd.)

 z  det kommer særregler for personellets 
muligheter til bierverv.

 z  Retten til frabeordring stadfestes, men 
strammes opp ift. opprinnelig forslag. 

 z  Retten til utåndingsprøve ved alkotest 
stadfestes.
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regler om frabeordring
§ 7 første ledd skal lyde: 
Yrkesbefal og avdelingsbefal plikter å la seg 
disponere t il st illing i norge og i ut landet i 
samsvar med Forsvarets behov. disponering 
fra st illing kan skje når det te åpenbar t er 
påkrevd av helsemessige, sikkerhetsmessige 
eller særskilte grunner. disponering fra stilling 
av slike særskilte grunner kan ikke skje hvor 
grunnlaget for disponeringen faller inn under 
t jenestemannsloven §§ 15 og 16 eller lov  

20. mai 1988 nr. 32 om militær disiplinærmyn-
dighet § 1.

Særlig dette punktet har Stortinget  
strammet opp og presisert følgende:
Komiteen vil understreke at betegnelsen «sær-
skilte grunner» er ment som en snever «sikker-
hetsventil» for de tilfeller hvor situasjonen gjør 
det nødvendig å foreta disponering fra stilling 
av hensyn til forsvarssektorens behov. «Sik-

kerhetsventilen» kan normalt kun benyttes hvor 
det inntreffer kvalifikasjonsmangler under dis-
ponering. Komiteen vil videre understreke at 
bestemmelsen ikke gir adgang til disponering 
fra stilling grunnet arbeidsgivers misnøye med 
hvordan vedkommende løser oppgavene i stil-
lingen. dersom arbeidsgiver er misfornøyd med 
hvordan oppgavene utføres, må arbeidsgiver 
gjennomføre andre tiltak. disponering fra stilling 
er ikke et virkemiddel i denne sammenheng.

Foto: Forsvarets m
ediasenter.
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Stortinget slutter seg til Kompetansemeldingen
Forsvarskomiteen avgav den 29. mai 
også innstilling til Regjeringens melding 
til Stortinget om Kompetanse for vår tid 
(Kompetansemeldingen). Komiteen slut-
ter seg til de forslag og anbefalinger som 
regjeringen kommer med i meldingen. 
noen av de meste sentrale tiltakene er 
en grundigere utredning av befals- og 
personellordningene. Stortinget presi-
serer at dette arbeidet skal skje i god 

dialog med arbeidstakerorganisasjonen, 
og at 35-årsgrensen skal være en del av 
denne utredningene. 

i forhold til spørsmålet om kjønnsnøy-
tral verneplikt, peker komiteen på at  
det nå er bredt flertall for dette, og ber  
Regjeringen fremme en sak til Stortinget, 
slik at dette kan bli vedtatt. 

Komiteen vektlegger videre betydnin-
gen av den militære profesjon, og betyd-

ningen av militær kompetanse.  og peker 
på at det har vært utdannet for få offise-
rer de siste årene. 

noF beklager dog at komiteen tilsyne-
latende gir grønt lys for at Forsvaret kan 
bruke utenlandsk arbeidskraft, primært 
fra våre allierte. dette selv om komiteen 
presiserer et mål om at Forsvaret har 
tilstrekkelig kompetanse og humankapi-
tal i egne rekker. 



Sven olav visste allerede fra 
ung alder at han ville holde på 
med seleksjon og utdanning 
av ledere i Forsvaret.

mArkus käLLvik  (tekst og foto)

mannen som omtales som «legenden på 
FoS» er oppvokst som enebarn i lillestrøm 
og Skedsmo. der var det idrett som var i 
fokus allerede fra seksårsalderen. håndball 
og ski var det man vanligvis drev med i disse 
trakter, og Sven olav var dyktig i begge 
idretter. den dag i dag bærer kroppen preg 
av å ha vært aktiv, og knærne begynner å 
svinge litt mer enn normalt, men fortsatt 
er han frisk og rask.

Faren til Sven olav jobbet hele sin karri-
ere på institutt for atomenergi  på Kjeller, 
som etter hvert skiftet navn til institutt for 
energiteknikk, der han avsluttet karrieren 
som direktør.

moren tok sykepleierutdannelse og peda-
gogikk, og jobbet hele karrieren med ansvar 
for utdanning av syke- og hjelpepleiere.

eplet faller ikke så langt fra stammen, 
sier man – og det kan sies å stemme for 
Sven olav. 

«Jeg ble nok påvirket av foreldrene mine 
som alltid jobbet med ledelse og utdanning. 
Jeg ville jobbe med mennesker, og lagspill 
er noe jeg setter umåtelig pris på. det er 
med genuin interesse jeg jobber der jeg 
gjør,» sier en ydmyk oberstløytnant.

det var ved en tilfeldighet at han havnet 
innunder FoS-paraplyen. da hans tidligere 
arbeidssted ble lagt ned – og det var en 
vakant stilling der han nå er – fikk han lov til 
å være med på FoS-eventyret helt fra star-

ten av. han trives så godt i jobben med gode 
kollegaer at dette er plassen han vil tilbringe 
resten av karrieren. han uttrykker flere 
ganger hvor spennende og læringsrikt det 
er å se utviklingen på det personellet som 
blir tatt opp som elever – og ikke minst se 
hvordan de forandrer seg som mennesker 
etter å ha blitt selektert.  

«dersom jeg kunne påvirket i noen grad, 
ville det vært å prioritere seleksjon enda 
høyere – da vi ser hvor kostbart det er å 
selektere feil personell,» sier han.

Sven olav har opparbeidet seg en enorm 
erfaringsbank hva gjelder seleksjon og 

utvikling av ledere. han påpeker viktigheten 
av erfaring på dette området for å kunne 
selektere riktig.

avslutningsvis ønsker han å rette en stor 
takk til alle ansatte på Kjevik som alltid stil-
ler opp: 

dugnadsånden er unik på Kjevik. det som 
gjøres i forbindelse med opptaket hvert år 
er ikke en del av jobben deres. de gjør det 
allikevel med glede og på en ubeskrivelig 
god måte. dette setter jeg umåtelig pris på, 
og denne innsatsen er en av de viktigste 
faktorene for suksesshistorien FoS, sier en 
smilende Sven olav.

Legenden på fOS

TrivES: Sven olav liker jobben svært godt der han er på utkikk etter de dyktigste ledertalentene til det 
norske forsvaret.

sven olav berg
aLDEr: 53 år
SiviLSTaTuS: Gift, sønn på  
19 år
BOSTED: drøbak
fØDT: lindköping, Sverige

MiLiTær karriErE:
1978-79 luftforsvarets befalsskole
1979-81 lVa Bn andøya
1982-85 lKSK
1985-86 lVa Bn Ørland
1986-87 lVa Bn Bodø
1987-91 lKSK Studieleder
1991 -  STS 1

1993-95 militærhögskolan Stockholm
1995-97 FKn/KomlUFT stab
1997- 99 Fo/matr. avd
1999-02 FSTS Studieleder
2002-06 Forsvarets institutt for ledelse
2006-09 Forsvarets Skolesenter/Prosjektleder FoS
2009-13 VPV/Sjef opptak- og seleksjonskontoret

14 l  NOF  2/2013

PoRTReTT



2/2013  NOF  l 15

milTeK

LOfavør Feriereiser – vi gir deg gode råd og ferietips.
Bestiller du gjennom oss får du rabatt på en rekke reiser fra de
beste og mest anerkjente turoperatørene. Vi kan også lage
en pakke helt etter dine ønsker. Vi gjør feriedrømmen din
til virkelighet!

Hotellopphold – hos Rica Hotels får du fast lavpris i helgen
til kr 995,-. Tilbudet gjelder fredag til mandag, for dobbeltrom
med frokost. Du får i tillegg gode priser på Ricas hoteller i Sverige.
Gjennom Nordic Choice Hotels får du 20 % rabatt, på alle deres
hoteller i Norge.

Leiebil – trenger du en stor stasjonsvogn for å ta med deg
familien på hyttetur, en varebil for å kunne flytte, eller drømmer
du kanskje om å kjøre Route 66 i en Ford Mustang! Gjennom vår
samarbeidspartner Hertz Bilutleie får du opptil 33 % i rabatt på
leiebil over hele verden.

Reiseforsikring – har du reiseforsikringen i orden før ferien?
Med LOfavør Reiseforsikring er du og familien din forsikret
hele året.

Mobilt internett – unngå store overraskelser etter ferien.
Med mobilt bredbånd fra ice.net følger det ingen ekstra kostnader
for internettbruk i Sverige og Danmark.

Digital bankboks – vi tilbyr trygg lagring av dine dokumenter
gjennom vår samarbeidspartner SafeBox Systems. Lagrer du reise-
dokumenter, pass, resepter og lignende i en digital bankboks,
har du tilgang til dem uansett hva som måtte skje. Et godt tips er
å lagre dine beste bilder underveis i ferien, så mister du ikke
gode minner om mobilen eller kameraet skulle bli borte.

Les mer om alle dine medlemsfordeler på lofavør.no

ANNONSE

Visste du at du har gode medlemsfordeler innen ferie og opplevelser gjennom LOfavør?

Enten det er den store ferieturen eller kjæresteturen til Roma som frister mest. Mulighetene er mange gjennom
våre samarbeidspartnere.

Ring Medlemsservice
815 32 600 - tast 3 så 2

LOfavør
Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo

lofavør.no

@
post@lofavor.no

facebook.com/lofavor.no

Informasjon fra LOfavør



Framtidens soldat

Parallelt med utviklingen av dagens 
soldatutrustning er det også fors-
kningsmiljøer som gjør seg tanker 
om utstyret til morgendagens sol-
dat.

i løpet av de siste ti årene har 
svært mange land brukt betydelige 
beløp og ressurser på å utvikle sol-
datens utstyr. Utgangspunktet for 
alle prosjektene er ønsket om å 
oppnå en soldatutrustning som gjør 
soldaten mer effektiv.  For å oppnå 
økt effektivitet er ikke minst den 
enkelte soldats situasjonsforståelse 
og bedre kommando- og kontroll-
systemer på soldatens nivå avgjø-
rende. Samtidig er det også ønskelig 
å gjøre operasjonene tryggere for 
den enkelte soldat. den store utfor-
dringen er å gjøre systemene enkle 
i bruk, samtidig som de gir soldaten den 
nødvendige informasjon. i tillegg er selvsagt 
vektproblematikken felles i alle soldatsys-
temprosjekter.

nOrManS. noRmanS (noRwegian modu-
lar artic network Soldier) er det norske 
prosjektet for utvikling av soldatens utrust-
ning. Prosjektet har sine røtter helt tilbake 
til år 2000, og de første leveransene av 
noRmanS-enhetene vil ventelig starte mot 
slutten av dette året. 

noRmanSprosjektet omfatter mange 
deler av soldatens utrustning, slik som 
bærevest, vernemaske, drikkesystem, 
hjelm, hørselvern, ballistisk beskyttelse og 
våpen. det som imidlertid særlig skiller 
noRmanS-soldaten fra tidligere tiders sol-
dater, er at hver enkelt soldat er utrustet 
med en enkel KKi (Kommando, Kontroll og 
informasjons)-enhet, kalt noRmanS lett.

noRmanS lett gir den enkelte soldat 
økt situasjonsforståelse gjennom en navi-
gerings- og kommunikasjonsenhet.  GPS 

og digitalmagnetisk kompass gir soldaten 
grafisk visning av lagmedlemmenes posi-
sjon og veipunkter i forhold til egen posisjon. 
Systemet har også en enkel meldingsfunk-
sjonalitet, som for eksempel alarmmeldin-
ger. enkelt fortalt gir noRmanS lett solda-
ten svar på følgende spørsmål:
hvor er jeg?
hvor skal jeg?
hvor er laget mitt?
hvor er fienden?
hva er mine oppgaver?

noRmanS lett-enheten har ikke kartvis-
ning, men viser soldatens posisjon i forhold 
til de andre soldatene i laget. 

Kartvisningen er lagt inn i den større KKi-
enheten, noRmanS ledelse, som typisk vil 
brukes av lagføreren nestlagføreren, tropps-
sjef og andre ledere eller spesialister. 

en lagfører med noRmanS ledelse har 
et digitalt kart på sin enhet, der posisjonen 
til alle soldatene i troppen eller laget hans 
vil være plottet inn til enhver tid. lederen 

vil dermed få et kontinuerlig oppda-
tert stridsbilde, noe som selvsagt gir 
økt situasjonsforståelse, bedre kon-
troll og økt evne til å lede. 

meldingsfunksjonaliteten i noR-
manS ledelse muliggjør sending og 
mottak av kartoverlegg, fritekst, 
ordre, alarmer og posisjoner. enheten 
kan også kobles til ulike sensorer ved 
behov.

Ved utviklingen av noRmanS har 
det særlig vært lagt vekt på bru-
kervennlighet. noRmanS lett skil-
ler seg i så måte ut fra mange andre 
lands systemer, ved at denne enhe-
ten er spesiallaget for bare å gi 
soldaten det han eller hun trenger. 
den er ikke en nedskalert versjon 
av en større enhet. noRmanS lett 
veier bare 150 g med batterier, 

mens noRmanS ledelse veier 440 g. 

MEr EffEkTiviTET, BEDrE OpEraTiv EvnE
Tester gjort på Rena viste at soldatene 
utstyrt med noRmanS brukte 40 prosent 
mindre tid på å gjennomføre sine oppdrag 
enn kontrollgruppen som ikke hadde noR-
manS. i tillegg opererte noRmanS-solda-
tene mer synkronisert, raskere og sikrere, 
og utnyttet terrenget bedre.  i de scena-
rioene som ble testet, viste noRmanS-
avdelingene at også evnen til å gjennom-
føre operasjoner var ca. 30 prosent høyere 
enn for  kontrollgruppen.

Slike tall er selvsagt forbundet med noe 
usikkerhet, men indikerer likevel klart den 
betydelige militære gevinsten som noR-
manS gir.

Systemet er også utviklet med tanke på 
at det skal være enkelt for soldaten å bruke. 
Ca. to timers opplæring gir soldaten de nød-
vendige grunnferdighetene, slik at soldatene 
kan trene på egenhånd.

Framtidens soldat har lenge vært et begrep innen militær utvikling, og i dag har nesten  
alle land prosjekter for å utvikle soldatens utrustning. 

miLiTærTEkNikk (tekst)

infrarØD nØDvEnDigHET: nattsynutstyr er nærmest en nød-
vendighet for alle soldater som opererer i mørke. en varmemarkør 
på hjelmen sender ut en infrarød signatur, som framstår som et klart 
lys i medsoldatenes nattsynutstyr, og skiller venn fra fiende. For an-
dre er den infrarøde markøren usynlig. Foto: Sgt. Jeffrey alexander/
US army.
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«vi EiEr naTTEn». Utstyr for nattsyn er ikke 
noe nytt i militær sammenheng. allerede i 
1939 hadde enkelte tyske avdelinger slikt 
utstyr.  men for dagens og framtidens sol-
dater vil slikt utstyr nærmest bli en del av 
grunnutrustningen ved operasjoner nattes-
tid. det norske forsvaret har satset på night 
Vision Gogles, dvs. hjelmmonterte monokler 
som soldaten kan dreie ned foran øyet ved 
behov. det norske forsvaret har de senere 
år kjøpt inn over ti tusen slike monokler fra 
det amerikanske selskapet iTT. 
men selv om de nye monoklene er såkalte 
tredje generasjons nattsynsutstyr, som 
gir et meget klart bilde og en høy oppløs-
ning, vil selvsagt synet og klarheten i det 
soldaten ser om natten være redusert, 
sammenlignet med det en soldat ser i 
dagslys. et av problemene dette medfø-
rer er vanskeligheten med å skille egne 
soldater fra fiendtlige soldater, særlig når 
stridsbildet er uoversiktlig, slik det kan 
være eksempelvis i urbane strøk eller i 
skogsområder.

For å løse dette har dagens natt-
synsystemer også mulighet for å markere 
egne soldater. Ved å ha markører på uni-

formen, kan en soldat raskt gjenkjenne 
sine egne medsoldater. markørene på 
uniformene vil framstå som lyspunkter 
eller blinkende lys i nattsynmonokelen, 
og soldaten vil da raskt kunne se forskjell 
på venn eller fiende. 

norske soldater har brukt denne typen 
nattsynsystemer under operasjoner i afg-
hanistan. operasjonene var så vellykket og 
de norske soldatene så overlegne at den 
daværende forsvarssjefen i ettertid uttalte: 
«Vi eier natten!»

TiLgjEngELig: med noRmanS lett på armen får soldaten den informasjonen han trenger – og ikke mer. Foto: Thales.

prosjekter verden rundt
listen viser noen av de soldatprosjektene som 
det arbeides med rundt om i verden i dag.

 z 21st Century soldier  
(Czech rep.)

 z advanced Combat man System  
(Singapore) 

 z african Warrior  
(South africa) 

 z CoBRa Combatente BRasileiro  
(Brazil)

 z Combatiente Futuro (ComFUT)  
(Spain) 

 z Félin (France) 
 z F-inSaS (india) 
 z FiST (UK)
 z idZ (Germany) 

 z imeSS (Switzerland) 
 z individual Fighting System  

(Romania)
 z integrated Soldier System Project  

(Canada)
 z land 125 (australia) 
 z land Warrior (USa) 
 z maRKUS (Sweden) 
 z noRmanS (norway) 
 z Projekt TYTan (Poland) 
 z Ratnik (Russia) 
 z Soldado do Futuro (Portugal) 
 z Soldato Futuro (italy) 
 z Soldier modernisation Program (SmP)  

(netherlands) 
 z TeK-eR modernization (Turkey)
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det har vel lenge vært en science 
fiction-drøm, soldaten med  
utstyr som gir ham superkrefter. 

drømmen er nå et steg nærmere virkelighet, 
når det amerikanske forsvaret tester ut 
human Universal load Carrier, eller hUlC.

dette gir soldaten krefter til å bære en 
90 kg pakning hele 20 km på én batterilad-
ning, med en marsjhastighet på ca. 4 km/t, 
i flatt terreng. 

Systemet er utviklet av lockheed martin 
og gir en soldat mulighet til å løpe med en 
hastighet over 11 km/t over lengre avstan-
der. i tillegg har hUlC også et sprintmodus, 
som gjør at soldaten kan løpe over 16 km/t 
på en kortere distanse. (16 km/t tilsvarer 
60-meteren på ca. 13,5 sekunder, og det er 
ikke dårlig i soldatutrustning.)

hele systemet styres av en integrert 
computer som sørger for at hUlC følger 
bevegelsene til soldaten, ikke bare når sol-
daten går eller løper, men også om soldaten 
kryper, sitter på huk eller løfter opp gjen-
stander. 

Ved særlig tunge løft eller tung bæring, 
kan ekstra løfteutstyr monteres på syste-
met. dette gir en ekstra løftekapasitet for 
soldaten på opp mot 70 kg. med løfteutsty-
ret har soldaten en marsjhastighet opp mot 
5 km/t, men kan også med dette utstyret 
sprinte opp mot 16 km/t.

lockheed martin ser for seg at dersom 
hUlC blir satt i produksjon, vil løfteversjo-
nen også kunne ha en sivil anvendelse, for 
eksempel for lagerarbeidere. hUlC uten 
løfteutstyr vil i enkelte tilfeller kunne fun-
gere som hjelpemiddel for at funksjonshem-
mede personer skal kunne gå.

Per i dag er hUlC på forsøksstadiet, og 
det ikke bestemt noe om når hUlC even-
tuelt skal være operativt.

BEvEgLigHET: hUlC er under testing av lockheed martin og det amerikanske forsvaret. Som det framgår 
av bildet, beholder soldaten bevegeligheten i kroppen selv om hUlC-skinnene er montert på beina. hUlC 
har også en sprintfunksjon, som gjør at soldaten sprinte opp mot 16 km/t. Foto: locheed.

HULC gir soldaten superkrefter

HuLC MED EkSTra LØfTEuTSTyr: Systemet gir ikke bare soldaten ekstra krefter, men kan bidra til å 
spare soldaten for muskel- og skjelettslitasje og skader. lykkes man med å utvikle hUlC, vil det også være 
lett å tenke seg en betydelig sivil anvendelse. Foto: lockheed martin.

Foto: locheed.
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nY TeKnoloGi

Umoe mandal har fått en kontrakt på leve-
ranser av komposittmaterialer til det 
amerikanske Ship-to-Shore Connector 
(SCC) programmet. Kontrakten kan bli opp 
mot 180 millioner kroner, og Umoe mandal 
vil være underleverandør til det amerikan-
ske selskapet TeXTRon marine & land 
Systems. SCC programmet innebærer 
anskaffelse av neste generasjons luftpute 
landgangsfartøyer til den amerikanske 
marinen. Fartøyene skal kunne ta med 

opp til 74 tonn med personell og ustyr og 
oppnå en hastighet mer enn 35 knop 
(65km/t). Fartøyene får et kjøredekk og 
skal kunne ta en stridsvogn av typen m1 
abrams som bl.a. brukes av US marines. 
arbeidet med det første test- og forsøks-
fartøyet er planlagt ferdigstilt i 2017, og 
kontrakten til TeXTRon inneholder en 
opsjon på ytterligere 8 fartøyer. For hele 
programmet har det imidlertid tidligere 
vært antydet et antall på hele 73 fartøyer.

Produserer strøm mens du går
det amerikanske selskapet Bionic Power 
har utviklet PowerWalk, et enkelt system 
for å produsere strøm mens du går. Ved 
hjelp av to enkle enheter, hver med en 
vekt på ca 750 g (en vekt som forventes 
å reduseres betydelig med nyere versjo-
ner), som monteres på beina og en kon-
trollmodul kan vanlig gange bidra til å lade 
batterier. Ved normal gange på ca 5km/t 
vil systemet utvikle mellom 8-14W, noe 
som tilsvarer at en times tur vil være nok 
til å lade 3-4 mobiltelefoner. i slak nedo-
verbakke vil PowerWalk kunne utvikle opp 
til 25W.  Produsenten opplyser at Power-
Walk fungerer fra minus 20 grader til pluss 

50 grader. PowerWalk er utviklet i sam-
arbeid med det amerikanske og det cana-
diske forsvaret, men også andre lands 

forsvar har vist interesse. Produsenten 
forventer at PowerWalk vil være klar for 
markedet i løpet av året.

TRaKKeR bærer ryggsekken
det britiske selskapet marshall land sys-
tems har utviklet det ubemannede kjø-
retøyet TRaKKaR, særlig med tanke på 
soldater som beveger seg til fots i felt.

TRaKKaR har en lastekapasitet på 
ca 250 kg noe som innebærer at det 
autonome kjøretøyet kan ta seks 40 kilos 
ryggsekker. TRaKKaR har firehjulsdrift 
og opplyses å ha meget god framkom-
melighet i terrenget. Soldatene kan plas-
sere ryggsekker og utstyr på TRaKKaR 
før de beveger seg ut på oppdrag. når 
soldatene så ønsker å slå leir, kan de kalle 

opp TRaKKaR ved hjelp av en enkel 
fjernkontrollenhet. da vil det lille kjøre-
tøyet på egen hånd kjøre fram til solda-
tenes leirplass og levere ryggsekker og 
utstyr. 

TRaKKaR har en rekkevidde på 70 
timer, og en bakkeklaring på ca 20-30cm. 
Selv om hovedformålet med kjøretøyet 
er lastbæring, kan kjøretøyet også utrus-
tes for andre formål, for eksempel eva-
kuering av skadede. To TRaKKaR kjø-
retøy kan også monteres sammen, og 
dermed gi et større 8x8 kjøretøy.

Umoe mandal inn i amerikansk kjempeprosjekt
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Familien bie på utflukt i en grotte på virgin gorda, 
britiske jomfruøyer (bvi) 13. april 2007.
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morten bie med familie satt kursen mot Kragerø en sommerdag i juni 2006. der ventet 
anna, en nyervervet 37 fot seilbåt fra 1978. den skulle bli deres hjem det kommende 

året. normen for en familie på 6 personer ville kanskje vært en ukes avslappingstur på 
hytta, men ikke for denne familien. med 4 barn – hvor yngstejenta var  

7 måneder – satte  familien bie kursen for sør-amerika.  
atlanterhavskryssing var et av de store målene.

mArkus käLLvik (tekst)
mOrTEN BiE (foto)

aTLanTErHavSkrySSing
med familien Bie



det er ikke dagligdags kost for en familie 
å legge ut på en slik ferd helt uten videre, 
men morten og lill-Grete var godt forbe-
redt på alle mulige måter. det skulle vise 
seg å bli et minnerikt år med mange his-
torier – både på godt og vondt. Båten anna 
fra 1978 var en gammel traver som hadde 
vært mye på havet gjennom årenes løp. 
de var klar over at det ikke ville bli upro-
blematisk å seile i en aldrende seilbåt over 
så lang tid, men den viste seg å by på flere 
problemer enn familien først antok. mot-
orhavari, kokende batterier og opptil flere 
lekkasjer oppsummerer i korte trekk spø-
kelsene om bord på den sjarmerende 
skuta. men morten har et ordtak som sier: 

«ingenting er umulig – det tar bare lit t 
lengre tid – og koster litt mer.» 

fØrSTE ETappE. Skagen var første stopp 
for familien – det viste seg å være et kose-
lig sted, overfylt av ferierende seilere fra 
de nordiske land. her nøt familien mye god 
mat under Skagens sjømatfestival. Turen 
var i gang – og maximilian fikk sitt første 
møte med et av de harde hjørnene om bord. 
det resulterte i et kutt over øyet som kap-
teinen stripset. Såret grodde til et fint lite 
arr i løpet av turen. etter noen dager i dan-
mark satte de kursen mot Kiel og videre 
sørover. det viste seg at de var heldige som 
ankom neste destinasjon – Brunsbuttel – 

mens det ennå var flo. Flere av båtene lå 
og «fløt» i mudder på den ene siden av 
havna. da var det viktig å komme seg ut 
igjen på høyvann. dette ga bare en forsmak 
på tidevannsforskjellene som ventet helt 
til Portugals østkyst. 

Ferden fortsatte nedover elven elbe i 9,5 
knop med halv motorkraft. Vel ute i tysker-
bukta prøvde de å heise seilene, men vær-
gudene var ikke på deres side. den lille vin-
den som var, kom rett imot. det ble én av 
mange dager med fremdrift ved hjelp av 
motor. Store dønninger gjorde sitt til at det 
ble mye rulling og ubehagelig å oppholde 
seg under dekk – med mindre man la seg 
for å sove. Ferdinand var den første som 

den 37 fot store seilbåten anna (1978) på havet.

Bakgrunn. Både lill-Grete og jeg 
har seilt mye helt siden vi var unge. 
Tanken med denne turen var et år 
uten forstyrrelser – med bare fami-
lien. det normale a4-livet som alle 
kjenner, kan føre til rutiner som tar 
overhånd i hverdagen. Vi startet plan-
leggingen i januar 2006, kjøpte båten 
i mars og seilte avgårde i juni. det er 
noen år siden nå, og jeg kjenner at 
lysten på nye eventyr har meldt seg 
for fullt igjen, sier en smilende morten 
Bie. hvem vet – kanskje nordvestpas-
sasjen neste?

besetningen om bord på anna (2006-2007): 
Morten Bie (40) – Kaptein og spøkelse-
nes verste fiende. Jobber til daglig i 
etterretningsbataljonen på Setermoen. 
han har tidligere krysset Grønland, gått 
Svalbard på langs alene og vært på top-
pene elbrus og mt mcKinley, samt seilt 
til 80 grader nord for Svalbard sammen 
med lill-Grete. 

Lill grete Bie (38)
Kapteinens kone og viktigste støttespiller.

Maximilian Bie (11) 
eldste sønn og idrettsfantom.

nikoline Bie (9)
eldste datter og turntalent.

ferdinand Bie (4) 
Yngste sønn og den største sjørøver på 
de syv hav.

friederike Bie (0,7)
Yngste datter og fars akrobatiske  
kasteball.

Familien Bie på skonnertbesøk i Tobago. Kapteinen styrer skuta i ruskevær ut fra helgoland. lekk skute førte til våte puter og sengetøy.

Kapteinen lapper seil med godt humør etter en vær-
hard etappe.

Bunkring av frukt før atlanterhavs-kryssingen. 
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måtte mate krabbene. en medtatt og blek 
sjørøver gjorde sitt beste for å unngå sjø-
syken, og 4-åringer skal man ikke kimse av. 
de vet som regel råd. Ferdinand fant frem 
varmt tøy, regntøy og noen myke puter og 
la seg på benken ved siden av kapteinen. 
der sovnet han og drømte muligens om alt 
annet enn sjøsyke og en båt ute på det store 
hav. innimellom våknet han og uttrykte så 
heltemodig han kunne:  «far, jeg må spy», 
og lente seg over kanten og matet krabbene 
for n’te gang. For deretter å si: «far, det er 
du og jeg som styrer skuta» – før han igjen 
kunne falle inn i sin urolige søvn. anna og 
besetningen holdt stø kurs og var innom 
både nederland, Belgia, england og Frank-
rike før de kom opp i en urovekkende situa-
sjon i la Coruna, Spania.

Orkan Og nESTEn TiL BunnS. Ved kontroll 
av kjølsvinet kom kapteinen borti en skrog-
gjennomføring. nærmere ettersyn viste at 
hele gjennomføringen var fullstendig kor-
rodert, og det fosset nå vann inn i båten. 
Vannspruten stod i taket, men heldigvis 
var det over kuleventilen slik at lekkasjen 
raskt lot seg stoppe. ellers hadde anna 
gått ned midt inne i marinaen. 

– det ville tatt seg ut å ligge ved kai med 
kun mastetoppen stikkende over vann. det 
gikk en liten frysning nedover ryggen min med 
tanke på hva som ville vært utfallet dersom 
dette hadde skjedd ute i Biscaya, sier morten.

lill-Grete lurte på hva slags skute de egent-
lig hadde skaffet seg: «er den virkelig trygg 
nok til å seile over atlanteren med?» etter 
å ha fått tak i nye deler og skrudd ting på 
plass, var Biene igjen klare for nye eventyr 
videre sørover langs spanskekysten, men 
det skulle vise seg at værgudene vil det litt 
annerledes. orkanen Gordon herjet selv 
inne i marinaen i la Coruna. med 60 knop 
vind var de glade for å være i havn. alle i 
marinaen måtte sikre og sette ekstra tam-
per til brygga. det var en frenetisk aktivitet 
på brygga i flere timer, men like fort som 
orkanen kom, løyet vinden og familien var 
atter en gang klar for å sette kursen sørover 
mot Portugal. 

vEiEn viDErE. langs denne ferden fikk 
anna besøk av lekende delfiner som fulgte 
familien et godt stykke. 

– det var veldig gøy å se på deres akro-
batiske krumspring foran baugen på båten, 
uttrykker eldstesønnen maximilian. 

Vinden var noe varierende, så det ble litt 
motorseiling. Plutselig stanset motoren. 
«hva var det nå da?» morten gikk ned for å 
sjekke tankmåleren, men den viste fortsatt 
halv tank. «merkelig!» Trikset med å lufte 
dieseltilførselen og pumpe ga heller ikke 
resultater. med full seilføring i laber vind 
gikk det trått fremover. etter noen timer 
med intens jobbing og analyse av problemet 
startet motoren omsider. det viste seg at 

tankmåleren på babord side hadde fått seg 
en liten knekk etter rensing av saltvann i 
Camaret. når den viste halv tank var den i 
realiteten tom. men etter bytting av tank, 
lufting av dysene og filing av startmotoren 
var de i gang igjen. Vinden økte og de fikk 
en flott lens med spridde seil det siste styk-
ket inn til Cascais i Portugal. 

EnDELig LiTT avSLapping. Fra Cascais 
gikk ferden videre til lagos på algarvekys-
ten. Familien fikk en flott seilas, helt uten 
sjøsyke. de høye dønningene som slo inn i 
huler og grotter ved innseilingen langs de 
forrevne klippene på algarvekysten, ga 
spektakulære kaskader av vannsøyler som 
sto titalls meter til værs. lagos var en kose-
lig liten havneby med alle fasiliteter – ikke 
minst en pub med gratis internettilgang, 
noe som var kjærkomment både for store 
og små. det ble mye mSn og mailskriving. 
de første dagene besøkte de flere av stren-

turen på 13 måneder
Sørreisa – Kragerø – danmark – Tysk-
land – nederland – Belgia – england 
– Frankrike – Spania – Portugal – 
Kanariøyene – Kariben – Bermuda – 
azorene – irland – Skottland – lofo-
ten – Sørreisa.

ommøblering i kabinen måtte til for å lokalisere  
vannlekasjene.

morten og maximilian på kokosnøttjakt ved  
Tobago Cays.

maximilian tilbereder dagens fangst.

Friederike styrer skuta sammen med far.   morgenstemning om bord under dekk.Friederike på fanget til storesøster nikoline – 1-års 
bursdag på atanterhavet. 
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dene i nærheten, men etterhvert som det 
verste regnværet i manns minne la sin våte 
hånd over marinaen, ble det mye pub og 
internett, samt konstatering av at skuta 
tok inn vann flere steder når det regnet. 

– litt vann kan en alltids leve med, men 
i kombinasjon med varme og stillestående 
luft fikk vi dessverre litt mye mugg ombord. 
det formelig krøp oppover veggene. lill-
Grete ga klar beskjed om at hun nektet å 
være med over atlanteren dersom ikke 
skuta var tett før avreise – hvilket var for-
ståelig.  da var det bare å finne frem Klorin 
og ta tak i problemet, selv om det kun var 
for å holde problemet i sjakk. lista ble omsi-
der lang for hva som måtte gjøres før krys-
singen, humrer kapteinen. 

etter tre uker med intens jobbing og «sla-
get om annas propellaksel» i Gran Canaria, 
var skuta omsider klargjort for selve krys-
singen av atlanterhavet. Skroget var tett, 
motoren i drift, seilene lappet og propell-
akselen var i gjenge igjen. Familien fikk der 
et ekstra mannskap i kameraten erik lund, 
som skulle bistå under selve kryssingen. 

STOrM, SjØSykE Og juLEfEiring. 8. 
desember, 14 dager senere enn planlagt, 
dro anna endelig fra kai med kursen mot 
atlanterhavets utfordringer og det asurblå 
hav. det var meldt sterk vind og urolig sjø 
de første dagene. de andre seilerne i hav-
nen som skulle samme vei, ristet på hodet 
da anna forsvant ut av havnen med kursen 
for Port elisabeth på Bequia i Karibien.

Ferden til et annet kontinent skulle ikke 
gå upåaktet hen. det skulle bli nok av his-
torier for familien Bie å fortelle om i etter-
kant. med en godt revet genoa og uten 
storseilet satt, fosset skuta frem i 
ekspressfart. loggen viste 14,9 knop da de 
surfet nedover bølgene som hadde vokst 
seg store. heldigvis kom vinden inn aktenom 

tvers, slik at anna kunne lense avgårde. det 
hendte flere ganger at bølgene brøt over 
hekken og kastet store mengder vann over 
kapteinen og ned i cockpiten. Under dekk 
var stemningen alt annet enn lystig. akter-
kabinen var fylt opp med unger som hadde 
sitt svare strev med å holde på det lille de 
greide å innta av vått og tørt. Spy, og vann 
fra sjøene som brøt over cockpit, gjorde sitt 
til at køyene ble et lite trivelig sted å være. 
det var bare å klamre seg fast og sikre de 
minste som best man kunne. lill-Grete 
gjorde en fantastisk jobb med å holde motet 
oppe blant de små håpefulle.  de påfølgende 
dagene roet været seg, og havet lå plutse-
lig stille så langt øyet kunne skue. 

– du verden som elementene skiftet form 
og fasong alt etter hvordan vinden trakterte 
himmel og hav. nede i kabinen lå ingenting 
der det skulle lenger. litt rydding og stuing 
av saker og ting måtte til før vi kunne nyte 
livet og varmen. drivende rundt midt ute 
på atlanteren med 4000 meter under kjø-
len og samtidig kunne stupe fra bommen, 
må sies å være en helt spesiell opplevelse, 
sier en smilende lill-Grete. 

dagene gikk og vinden tok seg opp igjen 
– anna hadde stø kurs mot målet. der ven-
tet både farfar, liv og onkel erik. de siste 
dagene før ankomst hadde familien besøk 
av en stor hval som fulgte seilbåten i flere 
timer, og flygefisk kom stadig flygende inn 

på nattestid og landet inn over hele dekket 
til anna. Julefeiringen opprant med mye 
urolig vind, alt fra 5-35 knop. Til tross for 
dette disket lill-Grete opp med alskens 
godsaker – og julefeiringen ble en opplevelse 
Biene aldri vil glemme. Klokken 07.00 den 
30. desember lå ankeret godt plantet på 
sandbunnen ved målet.

–Gjensynsgleden var stor da de tilrei-
sende fra norge entret skuta svømmende 
fra stranda på Bequia, avslutter morten. 

DEn SiSTE TiDEn. Familien feiret nyttårs-
aften på Bequia og kunne endelig nyte 
Karibien med hvite strender, kokospalmer 
og alt annet som tilhører et paradis. dagene 
gikk og familien Bie seilte rundt i det kari-
biske hav i nesten fire måneder uten noen 
form for bekymringer – utenom en diesel-
pumpe som «selvfølgelig» ble defekt og 
måtte byttes. Familien var innom Tobago 
Cays, mystique, Union island, martinique, 
dominica, indian River, les des Saintes, 
montzerat og de Britiske Jomfruøyer, før 
kapteinen sendte familien på fly hjem til 
norge. Selv seilte han deler av turen tilbake 
alene.  Fra St martin krysset han atlanteren 
via Bermuda, azorene, og innom irland og 
Skottland før han satte kursen mot lofo-
ten. der ble han i juli 2007 møtt av familien 
– som han ikke hadde sett på nesten fire 
måneder. derfra seilte de sammen det siste 
stykket hjem til Sørreisa – tilbake til det 
normale liv igjen, etter å ha tilbakelagt mer 

«Ingenting er umulig  

– det tar bare litt lengre tid 

– og koster litt mer.»

anna ligger ankret opp ved martinique. alene på en øde øy – Britiske Jomfruøyene. maximilian fikk et ublidt møte med bommen.

Takk! norges offisersforbund takker 
familien Bie for å ha delt en så unik 
historie med oss. morten er en velkjent 
eventyrer i den norske hæren – og det 
er nok ikke lenge før vi kan ønske ham 
lykke til på nye eventyr. 
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maximilian holder en Back-Flip session ved 
The Baths på Virgin Gorda, BVi.
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sports- og friluftsbutikk for jenter

Som medlem i NOF 
får du 20% rabatt* på 
veil. priser i Jentesports 

butikk og nettbutikk!

Leverandører:

Butikk: Møllergata 8, 0179 OSLO    Nettbutikk: www.jentesport.no

I nettbutikken: Skriv ditt medlemsnummer (+93XXXXX) i “Firmanavn”-feltet som ligger  
under “Fakturering og Kontoinformasjon” når du registrerer din kundeinformasjon.

*Kan ikke kombineres med andre rabatter.

GoGirl tissetut for jenterCW-X kompresjonstøy
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GoGirl tissetut for jenterCW-X kompresjonstøy

Er forsikringene 
i ordEn til fEriEn?
Vet du at ved å samle dine forsikringer gjennom 
forsvarets Personellservice får du både gode 
forsikringer og våre beste betingelser. 

Spar inntil 40% på forsikringene  
dine gjennom fP og SpareBank1.

ta kontakt med oss for en hyggelig forsikringsprat på tlf. 21 07 57 20  
eller på mail: sparebank1@fp.no. 
God sommer! 
Hilsen Bettina og Kristin.

Forsvarets Personellservice

Telefon: 21 07 57 00 • www.fp.no

11609 FP Annonse_0213.indd   1 27.05.13   09.45
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en offiser kommer i slagsmål. Retten hev-
der at han, på bakgrunn av utenlandstje-
neste og yrkeserfaring, må ses som fer-
dighetsmessig overlegen. offiseren er 
teknisk befal, kun med erfaring fra verksted 
i inn- og utland. angriperen blir frikjent.

i spennet operativt til administrativt er 
det mange kategorier befal. det er også 
forskjellige situasjoner hvor en kan bli nødt 
til benytte vold. hva er akseptabelt selvfor-
svar, og er dette annerledes for soldater og 
befal? noF sendte eksempelet til gene-
raladvokat arne Willy dahl. han er øverste 
myndighet på strafferett i Forsvaret.

iDEnTiTET. dahl forteller at befal ses som 
en gruppe samfunnet kan kreve mye av. 
Befalet har troverdighet og forventes å ha 
kompetanse. han ser det som naturlig at 
det stilles forventninger til hvordan befal 
handler. For den som har opplæring i nær-
kamp, kan det ikke lett hevdes manglende 
forståelse av konsekvensene. man bærer 
med seg sine kunnskaper, på godt og vondt, 
understreker han.

ikkE riMELig å gEnEraLiSErE. det har 
vært rettssaker hvor fokus er satt på indi-
viduelle ferdigheter og opplæring for politi. 
dahl er ikke kjent med slike saker knyttet 
til Forsvaret, men ser det som urimelig å 
anta at alle har et gitt ferdighetsnivå. man 
får ikke samme kompetanse fra kontortje-
neste som fra spesialkommandotjeneste, 
sier dahl. han legger til at det heller er gode 
lederegenskaper som er felles for alt befal.

unngå SiviLT vakTarBEiD? dahl mener 
at dette er et spørsmål om å kjenne seg 

selv. han vil ikke generelt fraråde. Befal gjør 
ofte riktige valg og unngår situasjoner som 
andre kan rote seg borti nettopp gjennom 
lederegenskaper. men det er risiko, påpeker 
han. Situasjoner kan oppstå hvor man må 
dra veksler på de ferdigheter man har.

OvErgangEn fra SELvfOrSvar TiL 
STraffErETTSLig anSvar. dette kan 
deles inn i faser, forteller dahl. Fase én er 
selvforsvar. den som blir angrepet har her 
en svært god margin. loven sier at det man 
gjør må være «ubetinget utilbørlig» for å 
være feil, og dét er en høy terskel. etter at 
angrepet er avverget blir terskelen mye 
lavere. Får angriperen et spark når han lig-
ger nede, da har man gått for langt. 

HOLDE kOnTrOLL TiL pOLiTi kOMMEr. 
man må nødvendigvis kunne bruke makt 
for å videreføre selvforsvaret eller holde 
vedkommende under kontroll. der det opp-
leves at vedkommende vil utsette deg for 
videre fare – da er du fortsatt i en selvfor-

svarssituasjon. her kan man måtte sette 
kneet på skulderen til vedkommende og 
holde denne nede. det at man må vente på 
politiet er ikke, i seg selv, god nok grunn til 
å holde vedkommende nede, presiserer dahl. 

fOrManingEr. Generelt burde befal vise 
tilbakeholdenhet når det gjelder bruk av 
fysisk makt. når en åpenbart svakere part 
blir angrepet av en sterk vil det likevel være 
riktig, men ikke pliktig, å gripe inn, mener 
dahl. det hører inn under selvforsvarsbe-
grepet «nødverge», som omfatter også det 
å forsvare andre. når to likestilte slåss, da 
er det ikke noe særlig poeng i å blande seg. 
Befal er ikke noe slags reservepoliti, bekref-
ter han.

BEfaL i En rETTSSak. dahl opplever at 
befal unnlater å ta igjen på samme måte 
som andre i situasjoner, selv om han ikke 
er kjent med at befal har blitt forskjellsbe-
handlet i retten. noen befal opplever alvor-
lige situasjoner som mindre truende. Ved 
da å kommunisere «dette her håndterte 
jeg greit og dette var ikke så farlig», ned-
tones saker som ellers kunne blitt behand-
let med større alvor, fortsetter han. han 
avkrefter at aktorer tar kontakt med for-
svarskompetansen for å få innsikt i hvilke 
ferdigheter befal besitter. de burde gjøre 
det, men det kan man aldri være sikker på, 
forteller dahl. 

når vi avslutningsvis ber generaladvo-
katen beskrive hva som kan forventes av 
soldaten i en selvforsvarssituasjon, er han 
klar – «det blir egentlig veldig likt en hvilken 
som helst ola nordmann, ferdigheter må 
vurderes individuelt».

Har SOLdatEr rEtt tIL 

seLvForsvar?
Befal er overlegne i sivile situasjoner som medfører  

bruk av vold – er det alltid sant? 
kENNET BErgLANd, FriTv NOF (tekst)

Generaladvokat arne  Willy dahl redegjør for sol-
datenes rett til selvforsvar Foto: Kennet Bergland.
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aNsvar: Når man får kontroll på situasjonen, har man et langt større ansvar for ikke  
å volde skade selv. Foto: Ole Palmstrøm.

«Ferdigheter må  
vurderes individuelt».
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rEkOnDiSjOnEring fOr HELE faMiLiEn. 

hvis man er ute etter en virkelig avslappende 

ferie med familien, hvorfor ikke dra på char-

tertur til alcudia på mallorca? med blant annet 

en 14 km lang sandstrand er det er et av de 

mest barnevennlige stedene vi vet om. i dette 

eksemplet har vi valgt en reise 6.- 20 juli for to 

voksne og to barn, hvor enkelhet er valgt som 

bærende prinsipp.         

rEiSEBESkrivELSE. Start reisen på Garder-

moen med et besøk på norges eneste Star-

bucks. med en drøy halvliter med kaffe til mor 

og far innabords, er det bare å stålsette seg 

for en drøy tre timers flytur sydover med char-

terfly fra Thomas Cook. det blir stinn brakke, 

så sørg for å gå på do før avgang. med magen 

fullt opp av et bedre flymåltid, blir man etter 

landing vist videre til bussen.

med barn på ferie er det avgjørende viktig 

at hotellet funker. Vi har valgt alcudia Beach 

og en to-roms familieleilighet. hotellet ligger 

på stranden, og har alle tenkelige muligheter. 

Vi nevner noen: Barneaktiviteter dagen lang 

med egne klubber, leker og konkurranser. Gra-

tis internett er ikke å kimse av. eget trenings-

studio, og ikke minst SPa-muligheter. hvis man 

ønsker måltidspakker på hotellet, er det også 

mulig. Vi har ikke tatt dette med i priseksem-

plet. etter 14 solrike dager, vendes nesen hjem-

over med buss til flyplassen og fly til Garder-

moen. 

fEriETipS i SommeR
For mange er sommeren synonymt med å reise. en ganske sterk krone, kom-
binert med lave flypriser, gjør at flere og flere reiser utenfor norges grenser. Vi 
i noF har i samarbeid med Folkeferie laget fire forskjellige reisetips som kan 
brukes som inspirasjon for å finne din drømmereise, enten du har en stor familie 
eller er singel. husk at uansett hvor du skal, er det lurt å ta med reiseforsikrings-
beviset alle medlemmer har fått tilsendt. Riktig god sommer fra alle oss i noF.   

For barnefamilien!

reiserute 
Fly oslo – Palma, mallorca

Buss flyplass – hotell

14 dager i 2-roms familieleilighet på alcudia Beach

Buss hotell – flyplass

Fly Palma, mallorca – Gardermoen

Total kostnad 40 600 kr 
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rEiSEBESkrivELSE. etter en middels flytur fra Gar-
dermoen, en del kø og kontroller, kan du gå om bord 
på den trans-sibirske jernbanes startstasjon i mos-
kva, og 9259 km og 6 dager, 5 timer og 19 minutter 
senere ankommer du endestasjonen i Vladivostok.  
Reisetiden er litt avhengig at hvilket tog du tar. de litt 
tregere tar opp mot 11 dager.Vil du reise mer med 
saktegående transport, kan du ta båt over til Japan. 
Tar to dager, men mat og alkohol er inkludert, ifølge 
«Far eastern Shipping Company».

deretter forslår vi en test av lyntog.  Kjøp Japan 
Rail Pass til 1800 kr, og du kan kjøre så mye lyntog du 
vil de neste syv dagene. hvorfor ikke sjekke ut den 
lokale turneringen i sumobryting, og deretter dra på 
øyhopping i okinawa?  Sørg for å ende opp i Tokyo. 
derfra flyr aeroflot deg hjem til norge på 14 timer. 

reiserute 
Fly oslo – moskva med aeroflot.  Fra 2080 kr 
Tog moskva – Vladivostok på første klasse.  
Fra 9000 kr 
Ferge Vladivostok – Takaoka, Japan fra 2400 kr. 
Fly Tokyo – oslo med aeroflot. Fra 5000. 

Fo
To
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Opplev verdens  
lengste togrute 

rEiSEBESkrivELSE. høy partyføring og glamour er to hovedingredienser på 

denne ferieturen. Billig blir det neppe, men vi garanterer at du vil se mye solbrun 

hud (med og uten silikon), oppleve øresus og smake drinker med interessante 

farger.  
Første stopp er marbella og Pourto Banus. Strekningen blir kalt «The Golden 

mile» og det er ikke spesielt langt mellom kjendisene. her kan du treffe på Paris 

hilton så vel som kongelige arvinger. Spesielt er havnen i Pourto Banus en 

spesiell opplevelse. Godt sted for nachspiel. deretter forsetter turen til den 

franske rivieraen og monte Carlo. her kan man også menge seg med fiffen. 

hvorfor ikke ta på smokingen og dra på det berømte casinoet? her er også 

kjendisfaktoren meget høy.  

For deg som er 20 mellom øra

reiserute 
Fly oslo – malaga, Spania med norwegian, 2650 kr 

Taxi malaga – marbella, ca. 1000 kr

4 overnattinger på hotel Puente Romano i suite, 15 000 kr

Taxi marbella – malaga flyplass, ca. 1000 kr

Fly malaga – nice med alitalia, 2300 kr

Buss nice – monte Carlo, monaco, 180 kr

3 overnattinger på hotel metropole, monte Carlo i liten suite, 13 000 kr

Fly nice – oslo med SaS, 851 kr

FoTo: FoTolia
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BBF12 Bouvet Reklam
ebyrå

overlegen dekning i Norge

Folk fl est 
bor ikke 
i store byer! 
Mobilt 
bredbånd til 
alle nå!
Ja, det skulle da bare mangle. Og det er akkurat 
det det kan bli nå – nå som ice.net er blitt en del 
av LOfavør! 

« ice.net dekker 91 % av norske husstander, 
80% av alle hytter, og 75 % av landområdet.
Bruk i hele Skandinavia er inkludert! »

259,-
8 GB pr. mnd.

R90 
Mobilt Bredbånd

Kr 1,- 
Fri frakt.

For ice.net har overlegen dekning geografi sk i et av Norges mest 
stabile nett – og du som medlem i et LO-forbund, får markedets 
beste betingelser på bestselgeren R90 Mobilt Bredbåndsrouter med 
Alltid-abonnement. Totalpris første år er 3109,-. 
 
Dermed kan du være på nettet overalt hvor du befi nner deg. 
Hjemme, eller på tur. Ta routeren ut av pakken og slå den på. Så er du på. 
Dette er dekning til alle – i praksis.
 
Du kan få mer informasjon og bestille på: 
Medlemstelefon 815 32 600 (valg 5 – 2) 
www.lofavor.no 
eller send LOFAVØR til 08200 så ringer vi deg.
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ombudsmannen retter skarp 
kritikk mot Forsvarets be-
handling av soldater ifm. 
manglende ferieavvikling og 
krav på kompensasjon. Kritik-
ken av Forsvarets personell-
behandling er oppsiktsvek-
kende skarp og direkte. 

sTAALE i. rEiTEN (tekst)

«Til slutt vil ombudsmannen bemerke at 
denne saken kan oppleves som dårlig per-
sonellpolitikk. her blir en norsk soldat, som 
har tjenestegjort i et farlig internasjonalt 
oppdrag, beordret umiddelbart etter hjem-
komst til ny tjeneste uten at han får anled-
ning til å tilbringe lovbestemt sommerferie 
sammen med sin familie. i tillegg må han 
nesten 2 år etterpå, krangle med byråkra-
tiet for å få en liten kompensasjon for vel-
ferdstap.»

norges offisersforbund stiller seg bak 
den skarpe kritikken av Forsvaret. norma-
len Forsvaret har lagt seg på er at det tar 
over ett år i saksbehandling om erstatning 
etter ferieloven. den lange saksbehandlin-
gen har forbundet tatt opp med Forsvaret, 
som har lovet bot og bedring, uten at vi har 
sett noe synlige resultater av det. 

de som får svar har i tillegg gjerne fått 
en avkortning på erstatningen som følge 
av at Forsvaret har begynt å regne rekrea-
sjons- og leavedager som avviklet ferie. 
Rekreasjons- og permisjonsdagene er 
arbeidsgiverstyrt og knyttet til hjemreiser 
i tjenesteperioden eller umiddelbart etter 
tjenesten er avsluttet. norges offisersfor-
bund mener at ferieloven gir særskilte ret-
tigheter, og vi godtar derfor ikke at permi-
sjons- og rekreasjonsdager ifm tjeneste i 
internasjonale operasjoner skal komme til 
fratrekk i erstatning for ikke avviklet ferie. 
en slik sak ble derfor oversendt Forsvaret 
fra los juridiske avdeling ved starten av 
2013. Selv etter flere purringer er det fort-
satt stille fra Forsvarsstaben.

endringen i ferieloven fra 1. januar gav 
ansatte som ikke fikk avviklet ferie i løpet 

av ferieåret mulighet til å kreve erstatning. 
Så langt, så vel. en sak som norges offi-
sersforbund fremmet ved hjelp fra los 
juridiske avdeling endte med kr 1000 i kom-
pensasjon for hver feriedag som ikke ble 
avviklet. 

Saken ble en brekkstang for mange andre 
som ifm internasjonale operasjoner ikke fikk 
avviklet lovpålagt ferie. Tilbakemeldinger vi 
får fra medlemmer og avdelingene tilsier at 

det kan være et tresifret antall saker som 
ligger og venter på å bli avgjort. mange av 
disse sakene har allerede ligget i over ett år 
som følge av manglende prioritering og saks-
behandlingskapasitet i Forsvaret.

norges offisersforbund er klar på at 
ombudsmannens skarpe kritikk av perso-
nalpolitikken i Forsvaret må få følger. nå 
må saksbehandlingskapasiteten økes og 
sakene løses.

dårlig personalpolitikk i feriesaker

fEriE: enkelte norske soldater som har tjenestegjort i utenlandsoperasjoner har blitt beordret til ny  
tjeneste umiddelbart etter hjemkomst, uten å få anledning til å avvikle lovbestemt sommerferie. Foto: FmS

Får du ikke ferie, har du krav på kompensasjon
du har krav på 25 dagers ferie i ferie-
året. i tillegg kan du kreve at tre ukers 
sammenhengende ferie blir gitt i perio-
den 1. juni til 30. september. Ferieloven 
§ 14 gir grunnlag for at den enkelte kan 
kreve erstatning dersom en ikke får 
ferie i samsvar med ferieloven. 

På bakgrunn av en sak norges offi-
sersforbund løste i 2010, er det blitt gitt 
kr 1000,- i kompensasjon pr. dag for ikke 
avviklet ferie. i tillegg til økonomisk kom-
pensasjon har en krav på at ikke avviklet 
ferie blir overført.  avviklingen av denne 
ferien har i stor grad blitt styrt av 
arbeidstaker.

ombudsmannen har i en sak slått fast 
at om du krever det og ikke får tre ukers 
sammenhengende ferie i hovedferie-
perioden, har du også krav på kompen-
sasjon. det er arbeidsgiver som har 
hovedansvaret for arbeidstaker får 
avviklet lovbestemt ferie.

mange har fått avkortning eller avslag 
i krav om erstatning som følge av at 
Forsvaret gjør fratrekk i kompensasjo-
nen for rekreasjons- og leavedager. 
dette er noF uenig i, og en slik sak er 
derfor på vei til rettsapparatet for avgjø-
relse, om ikke Forsvaret ønsker dialog 
for å løse saken.
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sTAALE i. rEiTEN (tekst)

aas forklarer at totalt sett er dette et 
akseptabelt resultat for noFs medlemmer. 
Samtidig viser vi den samme ansvarlighe-
ten som partene i lo/nho-oppgjøret, som 
landet på en ramme på 3,4 prosent.

Selv om rammen var på 3,5 prosent, var 
et stort lønnsoverheng på 2,21 prosent fra 
2012 og lønnsglidning på omlag 0,6 prosent 
årsaken til at det var lite å forhandle om. 
dette ble da gitt som et generelt tillegg på 
a-tabellen.

Generelt tillegg. det betyr at fra 1. mai 
2013 blir a-tabellen regulert med de nye 

lønnstrinnene. Rent formelt skal oppgjøret 
nå vedtas av Stortinget før det iverksettes. 
normalt kommer lønnsøkningen på lønn 
senest i juli, og da med etterregulering fra 
1. mai 2013.

lokale forhandlinger. det ble ikke avsatt 
«friske penger» til lokale forhandlinger, men 
det ble likevel gitt en åpning for at lokale 
lønnsforhandlinger kan gjennomføres innen-
for virksomhetens budsjett, om arbeidsgi-
ver mener det er grunnlag for det. 

noF forutsetter at arbeidsgiver kaller 
partene inn og at vi gjennom dialog avtaler 
eventuelt bruk av denne åpningen.

Minst 4200 til alle medlemmer

i BOkS?: Rent formelt skal oppgjøret vedtas av Stortinget før det iverksettes. Foto: FmS.

resultatet av lønnsoppgjøret
Tariffoppgjøret 2013 gir minst 4200 kroner til 
alle. det generelle tillegget gis som et stigende 
kronebeløp, med 4200,- fra lønnstrinn 19, til 
kroner 4500,- til og med lønnstrinn 51. deretter 
gis det et prosenttillegg fra lønnstrinn 52 til og 
med lønnstrinn 101 på 1,07 prosent.

HTa punkt 2.3.3 årlige lokale forhandlinger, 
2. til 4. ledd endret til:
For andre avtaleår er partene enige om:

 z det kan føres lokale forhandlinger dersom 
arbeidsgiver mener det er grunnlag for dette. 

 z lønnsendringer betinger dekning på  
virksomhetens budsjett. 

 z Virkningstidspunktet settes til 1. august 2013. 
 z likelønn skal prioriteres. 

lokale forhandlinger skal være avsluttet  
innen 31. oktober 2013.

med en ramme på om lag 3,5 prosent gir forhandlingsløsningen  
i det statlige tariffoppgjøret en reallønnsvekst for alle våre medlemmer, 
sier egil andré aas, forbundsleder i norges offisersforbund.
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Kettlebell er, sammen  
med crossfit, i ferd med å 
etablere seg som en anerkjent 
treningsform i både inn- og 
utland.

svEiNuNg  vOrELANd  (tekst)

Kettlebell dukker stadig hyppigere opp som 
tema i aviser, på nettsteder og andre sosi-
ale medier. For personer som ikke følger 
med på alt kan dette skape et uoversiktlig 
bilde som er vanskelig å følge og forstå. 
målet med artikkelen er derfor først og 
fremst å vise at denne aktivitetsformen 
har en tydelig plass i nesten enhver offiser 
og mosjonist sin ukentlige trening.

kETTLEBELL. en kettlebell kan enkelt 
beskrives som en bowlingkule av jern med 
et ovalt håndtak på toppen. Tradisjonelle 
vektklasser er typisk 8 kg, 12 kg, 16 kg, 20 
kg, 24 kg og 30 kg, men det finnes også 
lettere og tyngre varianter. Filosofien bak 
kettlebell kan sammenlignes med tradisjo-
nell sirkeltrening, hvor prinsippet er å  
trene styrke og utholdenhet gjennom høy-
intensive økter som aktiverer hele kroppen. 
en vanlig kettlebellprotokoll (økt) varierer 
vanligvis fra 20 til 40 minutter, og kan  
variere i intensitet og varighet. enkelte 
protokoller er enkle med få øvelser, andre 
kan være mer komplekse med en variert 
og mangfoldig øvelsesrekke. Felles for 

kettlebellprotokollene er at øvelsene inne-
har svingebevegelser som stiller kontinuer-
lig krav til støttemuskulaturen, derav spe-
sielt kjernemuskulaturen1.

et stort pluss er at selve treningen kan 
gjennomføres på kun 2 m2  startende med 
en 8–12 kg og en 12–16 kg for en nybegynner. 
mao er treningsformen svært materiell 
minimalistisk, og en kan trene hele kroppen 
med kvalitet overalt. Slike kettlebells er nå 
tilgjengelig i flere av Forsvarets garnisoner, 
og i sivile treningsstudioer. er man heldig 
nok å bo i oslo eller Trondheim (osloKettle-
bellGym og maxPuls) finnes det spesifikke 
kettlebell/crossfit treningssenter som det 
absolutte tilbud til alle nivåer.

STyrkE Og uTHOLDEnHET. internasjonale 
studier gjennomført på personer med  

treningstilstand sammenlignet med norske 
HV soldater (45 ml • kg-1 • min-1) har vist at 
kettlebell kan ha stor effekt på både styrke 
og utholdenhet over en periode på seks til ti 
uker2,3. Sagt på en enkel måte er trening 
med kettlebell ideell for alle personer som 
er ute etter økt styrke og utholdenhet i form 
av en robust fysikk, akkurat som den norske 
offiseren. av figur 1 ser en eksempel på en 
svært tøff økt basert på treningsprogrammet 
Viking Warrior Conditioning3 utført av en 
norsk kadett på Krigsskolen. den viser at det 
er mulig å oppnå tilsvarende hjertefrekvens-
verdier som tradisjonell kvalitetstrening med 
høy intensitet i form av eks. løping.

EnkELHET – MEn ikkE EnkELT. Treningen 
krever lite utstyr, men er ikke uten videre 
enkel. Trening med kettlebell krever god 

kettlebell – muligheten til å oppnå en robust fysikk

figur 1: intensiteten (hF) på 80 sett av 15:15 mVo2-protokollen med 16 kg kettlebell. Frekvensen er 7 re-
petisjoner/15 sekund. Gjennomsnittlig hF er 83 % av hFmaks over 40 minutter. det tilsvarer for personen 
å løpe hurtig i ca. 40 minutter med f =16km*t-1, noe som tilsier hardt aerob arbeid.
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kettlebell – muligheten til å oppnå en robust fysikk

Hva skjer i kroppen?
hvordan oppnå en utholdenhetseffekt av kettle-
belltrening? ifølge american College of Sports 
medicine bør oksygenopptaket (Vo2) for aktivi teten 
være tilnærmet 68 % av Vo2maks, eller ca. 70 % 
av hFmaks for å gi en treningseffekt på utrente 
personer. dersom en utelukker eliteutøvere, er 
hjertes minuttvolum (mV) den viktigste faktoren 
som begrenser Vo2maks6. mV = Slagvolumet 
(Sl) x hjertefrekvens (hF). ettersom 
hFmaks ikke kan økes ved trening, kan 
minuttvolumet kun økes gjennom en 
økning i slagvolumet. Slagvolumet 
er det antall liter blod hver ventrikkel 
pumper per kontraksjon. det 
bestemmes av differansen mellom 
det endediastoliske volumet (edV) og 

det endesystoliske volumet (eSV). en redusering 
i det endesystoliske volumet er den viktigste  
faktoren som forårsaker en økning i slagvolumet 
ved høye intensiteter.

Kontraksjon ved styrketrening fører til at musk-
lene «klemmer» blodårene sammen slik at oksygen-
tilførselen blir kraftig redusert. dette fører til økt 

hjertefrekvens og økt eSV, men ikke økt oksy-
genopptak7. For å oppnå økt oksygenopp-

tak ved dynamiske øvelser må øvelsene 
utføres i en rask koordinert rytmisk 
bevegelse som involverer kroppens 
store muskelgrupper. det er hoved-
grunnen til at kettlebelltrening på  
kun 2 m2 kan gi både økt styrke og 

utholdenhet, men en må jobbe hardt!

teknikk og riktig utførelse før treningsbe-
lastningen bør økes. oppsøk derfor kyndig 
personell for rettledning. Treningen kjenne-
tegnes som variert og fysisk utfordrende 
med en strukturert overbygning rettet mot 
kvalitet fremfor kvantitet. intensiteten er 
avgjørende for resultatet over tid. erfaringer 
fra Krigsskolen4 viser at evnen til å arbeide 
med høy intensitet bedres ved to faktorer, 

hvor den første er muskulær tilpasning og 
den andre er fysisk treningstilstand. Videre 
bygges en protokoll opp av repetisjoner, eks 
300 repetisjoner av ulike øvelser, og om tales 
challenge. avslutningsvis understrekes det 
at trening med kettlebell først og fremst 
kan tilføre en svært etterlengtet trenings-
stimuli for et bredt spekter av mosjonister 
på alle nivåer.

1 Voreland, Sveinung. (2010). Kettlebelltrening 
– et eksperiment av utholdenhetseffekten 
på militærfysisk prestasjonsevne. Bachelo-
roppgave. oslo, Krigsskolen.

2 nick, Belts, dustin, erbes, John h Porcari, 
Ray, martinez, Scott doberstein, Carl Foster. 
(2013). Kettlebell kick butt. american Council 
on exercise (aCe), pub march 2013.

3 Jay, Kenneth. (2009). Viking Warrior Condi-
tioning – The Scientific approach to Forging 
a heart of elastic Steel: an application of  
the Theory Behind Proper Vo2max Training. 
dragoon door Publications, United States of 
america.

4 Voreland, Sveinung. (2010). Kettlebelltrening 
– et eksperiment av utholdenhetseffekten 
på militærfysisk prestasjonsevne. Bachelor-
oppgave. oslo, Krigsskolen.

5 For demonstrasjon av utførelse i høy kvali-
tet: «Steve Cotter» på www.Youtube.com.

6 Vander, a., Sherman, J., & dorothy, l. (2001). 
human Physiology: the mechanisms of Body 
Function. (8 ed.) mcGraw-hill Book Co.

7 Jay, Kenneth. (2009). Viking Warrior Condi-
tioning – The Scientific approach to Forging 
a heart of elastic Steel: an application of  
the Theory Behind Proper Vo2max Training. 
dragoon door Publications, United States of 
america.

Eks ukeplan mot en styrke- og utholdenhetsrettet robust fysikk:
Mandag: Styrke, utholdende: 300 KB Challenge 
nr X (lag eks 5–10 stk)

Tirsdag: Utholdenhet: inT: 6-8 x 4 min, p=1min, 
i=3 (økes til 45min over 8–10 uker)

Onsdag: FRi/Rolig
Tor: Utholdenhet: inT: 25 x 60s, p=20s, løp, i=3 
(økes til 45 min over 8–10 uker)
Fre: Styrke: 2x 300KB Challenge. (Første rolig/
mod, andre maks innsats / tyngre kule)

Lørdag: FRi/Rolig

Søndag: Utholdenhet: Rolig, langtur, løp/sykkel/
ski. 1–2t, i=1. en kan øke varigheten opptil 2–4 t 
dersom det er ski eller sykkel.

EkSEMpEL:
forslag til en 300 kB Challenge5 
1.   around the Body 10 høyre (h) + 10 venstre (v)
2.   halo – 10/10
3.   Good morning – 10
4.   The windmill – 15/15
5.   Swing – 25/25
6.   high Pull 10-10
7.    Snatch – 20/20
8.   Circular swing – 10/10
9.   one arm cirl – 10/10
10. Squat – 10/10
11.  Press – 10/10
12. lunges – 10/10
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soldatyrket handler i sin ytterste konsekvens om at den  
norske stat kan beordre oss til å ta liv for å forsvare de  

verdier det norske samfunn bygger på.

LArs grOTNæss
Kaptein 

27. september 1893
4. februar 1941

Født i solum
Handelsflåten

onsdag 12. februar 1941 ble en 
ueskortert konvoi på 17 skip angre-
pet av admiral hipper ca. 150 miles 
øst av azorene. Kaptein Grotnæss 
på m/S Borgestad ledet konvoien. 
Grotnæss’ skip, som gikk i tet, åpnet 
øyeblikkelig ild med sin ene 4” 
kanon. Resultater var at admiral 
hipper til å begynne med konsen-
trerte all sin ild om Borgestad. Ski-
pet brakk i to og gikk til bunns med 
hele besetningen. Seks av de andre 
skipene i konvoien unnslapp som 
følge av Grotnæss’ resolutte opp-
treden. 

Tildelt krigskorset med sverd - post 
mortem - for mot og selvoppofrelse.

svEN hOLmsEN
Løytnant

8. februar 1913
21. april 1940

Født i åmot i Østerdalen
bn 2/ir 4

Søndag 21. april 1940 ble de norske 
forsvarsstillingene ved lundehøgda 
utsatt for harde angrep. Sven holm-
sen var bataljonsadjutant, og 
utførte en rekke rekognoserings-
oppdrag i fremste linje denne dagen.  
da kompaniet til kaptein Pran ble 
presset ut av sine stillinger, og kom-
panisjefen hardt såret, tok Sven 
holmsen kommandoen over kom-
paniet.  han ledet personlig en del 
av kompaniet i et motangrep. Situ-
asjonen var uoversiktelig, og man 
kjempet med små marginer på 
begge sider. i spissen for sine menn 
ble han truffet av en salve fra et 
maskingevær, og døde på stedet. 

Tildelt krigskorset med sverd - post 
mortem - for tapperhet og mot i 
kamp. 

post mortem

guNNAr høvErsTAd
Løytnant

13. februar 1922
3. desember 1943

Født i asker
35 path Finder sQn

natt til fredag 3. desember 1943 var 
løytnant Gunnar høverstad med sitt 
firemotors halifax bombefly «Path 
Finder» på et tokt mot Berlin. Rett 
nord for hannover fikk flyet en full-
treffer fra tysk luftvernartilleri, og 
kom i brann. Gunnar høverstad 
kunne hoppet ut i fallskjerm, men 
forstod at det ville kostet flere av 
de andre besetningsmedlemmene 
livet. han beholdt derfor kontrollen 
over flyet, og reddet med dette hele 
mannskapet. Selv fulgte han det 
brennende flyet inn i døden.  

Tildelt krigskorset med sverd - post 
mortem - for heltemodig innsats 
under angrep på Berlin.
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Det å være soldat er å være beredt på å ofre alt, om 
nødvendig sitt eget liv. Etter at tildelingen av krigskorset 
ble tatt opp igjen i 2009, har begreper som mot, tapper-
het og offervilje kommet på agendaen igjen. samtidig 
er det forhåpentligvis tydeligere enn noen gang at krigen 
alltid har en dyster slagside. av de 279 som er blitt tildelt 
krigskorset med sverd har 22 fått det «etter døden» 
(post mortem). Her kan du lese om seks av dem.

Det er noe paradoksalt med krigsdekorasjoner. Den 

ene siden synliggjør noe som er heltemodig og tappert. 
Den andre siden «av medaljen» er bare trist. Trist fordi 
et menneskeliv har gått tapt. Det synliggjør krigens 
vesen. I disse seks korte beskrivelsene kommer krigens 
vesen spesielt tydelig fram. Når man velger soldatyrket 
bør man ha tenkt over dette!

Knut Werner-Hagen
oberstløytnant/cand. philol. 

post mortem

TrONd ANdré BOLLE
orlogskaptein

5. juli 1968
27. juni 2010

Født i vestby i Follo
mjK

Søndag 27. juni 2010 var Trond 
andré Bolle, med  sitt moT lag, på 
et oppdrag i byen aymar i afgha-
nistan. en veibombe (ied) gikk av. 
Trond andré og de tre andre i kjø-
retøyet ble drept. da han ble drept 
hadde orlogskaptein Trond andré 
Bolle en rekke oppdrag på Balkan 
og i afghanistan bak seg. i afgha-
nistan første gang i 2005. Bakgrun-
nen for innstillingen til krigskorset 
var en operasjon i Uruzgan-provin-
sen sentralt i afghanistan i 2005, 
hvor Bolles enhet kom i strid. For-
svarssjefen mente at både Bolles 
eget heltemot og hans evne til å 
lede hele enheten ut av situasjonen, 
kvalifiserte til Krigskorset.

Tildelt krigskorset med sverd - post 
mortem - for fremragende innsats 
under utførelse av militære oppdrag.

EdvArd jOhAN TALLAksEN
Fenrik

17. august 1919
29. november 1944
Født i Kristiansand

Kompani Linge

mandag 13. november 1944 gikk 
edvard Tallaksen («Tallak») i et bak-
hold på Plasscafeen ved olaf Ryes 
plass i oslo. Sammen med sin venn 
Gregers Gram skulle han møte to 
angivelige tyske desertører. i skudd-
vekslingen som fulgte ble Gregers 
Gram drept, og Tallak hardt såret. 
GeSTaPo fraktet ham til aker syke-
hus, og Tallak kom seg etter noen 
dager. deretter ble han overført til 
fengselet på akershus festning. den 
29. november tok han sitt eget liv i 
cellen, for å unngå å røpe kamera-
tene under tortur. 

Tildelt krigskorset med sverd - post 
mortem - for fremragende innsats 
under utførelse av militære opp-
drag. 

rOLF T. TrAdiN
Løytnant

28. april 1913
30. mai 1943

Født i Kragerø
611 sQn 

Søndag 30. mai 1943 fløy løytnant 
Rolf T. Tradin et Spitfire jagerfly i et 
tokt over Frankrike. han kom i kamp 
med tyske jagerfly, og skjøt ned en 
Focke-Wulf-190. På tilbake-veien til 
basen ved Biggin hill i Kent ble han 
selv skutt ned. Flyet krasjet i havet 
og løytnant Tradin omkom. i 1940 var 
løytnant Rolf T. Tradin nest-komman-
derende ved jager-vingen på Fornebu. 
den 9. april var han på vingene, og 
skjøt ned en Junker 52 før han selv 
måtte lande på Steins-fjorden. han 
ble deretter overført til Rjukanavsnit-
tet. Vinteren 1941 kom han til little 
norway ved Toronto, og høsten 1942 
sluttet han seg til 611 SQn. 

Tildelt krigskorset med sverd - post 
mortem - for å ha ydt fedrelandet 
store tjenester ved uforferdet inn-
sats i en rekke operasjoner som 
jagerflyver  mot fienden.
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Teorien vakte straks stor interesse, men 
den ble også utsatt for kritikk og motstand. 
en viktig grunn til det siste, var at mange 
av tidens eksperter ikke trodde at små barn 
hadde utviklede evner til følelser eller 
hukommelse. det ble blant annet påstått 
at det var sunt for barn å gråte, fordi det 
bidro til å utvikle lungekapasiteten deres. 
man mente også at barn som måtte legges 
inn på sykehus hadde det best når de ikke 
var sammen med foreldrene mens de var 
der. da falt de lettere til ro og forsonet seg 
med situasjonen, ble det hevdet. 

Gjennom tilknytningsteorien brøt  Bowlby 
med disse og mange andre antakelser som 
til da hadde preget synet på barns utvikling 
og behov. han hevdet at behovet for trygg 
tilknytning er medfødt, og at barnet er sosi-
alt og klart til å gå inn i samspill med sine 
nærmeste fra det blir født. På bakgrunn av 
samspillet med foreldrene vil de fleste barn 
ha utviklet et relativt fast reaksjonsmøn-
ster når de er ett år, et såkalt tilknytnings-
mønster. Bowlby viste også at selv om de 
fleste i løpet av livet vil knytte seg til mange 
mennesker, er  det grunnleggende møn-
steret på mange måter en mal for hvordan 
man vil forholde seg til andre videre i livet. 
dette skyldes utviklingen av noe Bowlby 
kalte  den indre arbeidsmodellen. det dreier 
seg om de grunnleggende forventninger, 
holdninger og antakelser om oss selv og 
andre som utvikles gjennom de første åre-
nes samvær med våre nærmeste. disse 
forestillingene blir med tiden ubevisste og 
reaksjonene blir automatiserte, og de er 
derfor svært vanskelig å skjelne fra den 
medfødte personligheten.

omfattende  forskning de siste femti årene 
har vist at barndommens erfaringer preger 
oss på en rekke måter, helt ned til gen-nivå. 
Selv om barnet ikke husker direkte erfarin-
ger fra de første årene, setter barndom-
mens opplevelser seg i kroppen og bevisst-
heten på ulike måter. det å håndtere følel-
ser og fungere i samspill med andre er blant 
de store utfordringene i oppvekstårene. 
Stabil og forutsigbar tilgang til beskyttelse, 
trøst og hjelp til utforskning har vist seg å 
fremme tillit, trygghet, empati og omsorgs-
evne hos barn. Uforutsigbarhet, tap, atskil-
lelser og overgrep bidrar på sin side til en 
rekke lidelser, som ofte kan vare hele livet. 
det er blant annet blitt påvist sterke sam-
menhenger til personlighetsforstyrrelser 
og depresjoner i tillegg til redusert immun-
forsver og hjerteproblemer hos voksne. 

det skilles gjerne mellom to hovedgrupper 
av tilknytningsatferd: trygg og usikker/eng-
stelig.  Trygg tilknytning innebærer at barnet 
stoler på at foreldrene vil gi det beskyttelse 
og trøst når det trenger det. om frykt, uro 
eller usikkerhet oppstår, er et trygt tilknyt-
tet barn i stand til å be om og ta imot hjelp 
og trøst fra sine nærmeste. Barn som er 
usikkert/engstelig tilknyttet vil på sin side 
enten gradvis undertrykke følelsene sine 
eller overdrive dem. Vedvarende avvisning 
fra foreldrene, særlig følelsesmessig, vil 
medføre unnvikelse og tilbaketrekning. Barn 
som opplever uforutsigbar og varierende 
omsorg vil gjerne overdrive følelsesuttryk-
kene sine for å få oppmerksomhet. 

Behovet for trygg tilknytning handler sær-
lig om beskyttelse og overlevelse.  men selv 

om behovet er felles og medfødt, utvikler 
hvert tilknytningsforhold sitt innhold og sin 
form gjennom det daglige samværet og 
samspillet mellom barnet og dets omsorgs-
personer.  når et tilknytningsforhold er eta-
blert, er dette forholdet sterkt og unikt på 
mange måter.  Barn – og særlig små barn 
–  opplever derfor separasjoner fra  de  nær-
meste som svært urovekkende og truende. 
Bowlby og hans kollegaer viste at jo mindre 
barnet er og jo lengre atskillelsen varer, 
desto større fare er det for at barnet utvikler 
tilknytningsforstyrrelser og andre proble-
mer.  i  mine egne forskningsobservasjoner 
har jeg sett desperasjon og fortvilelse hun-
drevis av ganger når små barn ble forlatt 
av mødrene sine i bare noen minutter.

Generelt kan man si at forandringer i barns 
omsorgssituasjon også kan føre til endrin-
ger i tilknytningsatferden. hvis et barn 
erfarer at foreldrene blir mer sensitive og 
kjærlige, vil dette nærmest automatisk øke 
trygghetsfølelsen og bidra til en positiv 
endring av tilknytningsstrategien. det mot-
satte kan også skje, og et trygt tilknyttet 
barn kan bli engstelig/usikkert. Forskning 
har vist at det særlig er overgrep, uforut-
sigbarhet, følelsesmessig avvisning og 
separasjoner fra de nærmeste som bidrar 
til en negativ tilknytningsutvikling. når det 
gjelder å øke barns trygghet, er forutsigbar 
sensitivitet, empati og evne til å trøste 
framhevet som viktig.   Bowlby mente at 
en trygg tilknytningsutvikling særlig frem-
mes ved at foreldrene er tilgjengelige  for 
barnet, mottakelige for dets signaler og at 
de reagerer kjærlig når barnet søker beskyt-
telse. 

TryggHET Og TrØST 
I OppVEkStårENE

den engelske legen John Bowlby presenterte i 1958  
for første gang det som skulle vise seg å bli en svært viktig teori  

om menneskers utvikling  og atferd - tilknytningsteorien. 
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i dag må de fleste norske barn skilles fra 
mor og far i mange timer hver dag når de 
begynner i barnehagen ved ett års alder. 
Svært mange barn og unge opplever også 
at foreldrene går fra hverandre i løpet av 
oppveksten. Undersøkelser har vist at bar-
nas behov ofte ikke blir ivaretatt godt nok 
i disse prosessene, og at mange må hånd-
tere sterke og vanskelige følelser i ensom-
het. Gjennom smil, pludring, gråt og klam-
ring i begynnelsen og etter hvert et stadig 
større kommunikasjonsrepertoar, forsøker 
barnet å få kontakt med sine omgivelser. 

Foreldrenes oppmerksomhet og reaksjoner 
på disse signalene har til dels avgjørende 
betydning for barnets videre funksjonsmu-
ligheter. dette har ikke minst sammenheng 
med den omfattende indre og ytre utvik-
lingen som skjer i oppveksten. nyere fors-
kning har blant annet vist at viktige funk-
sjoner i hjernen har sammenheng med 
omsorgen de første årene, blant annet 
evnen til følelsesregulering. 

For ikke så mange år siden var man over-
bevist om at barn hadde høyere toleranse 

for smerte enn voksne. man var også redd 
for å skjemme bort barn ved å gi dem for 
mye ros og trøst. omfattende forskning 
og dokumentasjon viser i dag at det for-
holder seg motsatt. Barn er sannsynligvis 
mer følsomme enn voksne, og de er avhen-
gige av å få trøst når de er triste  og ros når 
de er flinke for å kunne utvikle seg til trygge 
og omsorgsfulle voksne. 

Trine Klette
dr. philos. Førsteamanuensis  

diakonova

Trygg OppvEkST: Trygghet og samspill i oppvekstårene er viktig for videreutviklingen av dine barn. Foto: Fotolia.
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i forrige Befalsbladet hadde vi en artikkel om 
familien Barane i hordaland, hvor sønnen i fami-
lien fikk påvist hjernesvulst. det første man ten-
ker på i en sånn situasjon er ikke økonomi eller 
hvilke forsikringer man har. derfor kan det være 
lurt å tenke på dette i forkant, og her vil vi gi litt 
informasjon om hva man bør vurdere.

Forsikringsverdenen kan på en måte sies å være 
delt inn i to områder, skadeforsikringer og per-
sonforsikringer. i noF-medlemskapet har med-
lemmene to skadeforsikringer. dette er lofavør 
Kollektiv hjem eller innboforsikring og lofavør 
reiseforsikring. noF tilbyr i tillegg en personfor-
sikring som heter gruppeforsikring. Ca. 80 prosent 
av dagens medlemmer har tegnet denne forsik-
ringen, og dersom du er usikker er det bare å ta 
kontakt med oss for å sjekke dette.

noFs gruppeforsikring gir også en dekning for 
medlemmenes barn på noen områder, men kan 
nok ikke sies å være noen barneforsikring. På 
gruppeforsikringen er medlemmenes barn allike-
vel dekket med 1,5G (ca. 123 000,-) dersom barnet 
skulle få en av følgende kritiske sykdommer:

Kreft
nyresvikt
multippel sklerose (mS)
Sukkersyke (diabetes type 1)
Cystisk fibrose
Blindhet
døvhet

i tillegg er medlemmenes barn dekket med inntil 
25G (ca. 2 050 000) dersom det skulle komme 
ut for en ulykke som medførte invaliditet. Belø-
pet gjelder 100 % invaliditet, men det gis utbe-
taling ned til 1 % invaliditet.

det finnes mange barneforsikringer i markedet, og 
vi skal ikke forsøke å beskrive disse eller sammen-
ligne dem. det som er viktig å kjenne til og som 
kjennetegner de fleste barneforsikringene, er mulig-
heten for å tegne en uføredekning for barnet. Ufø-
redekning i barneforsikringen er ment å gi barnet 
en økonomisk kompensasjon for et fremtidig inn-
tektstap det vil kunne få som følge av sin uførhet. 
Uførhetsdekning i forsikringsverden deles ofte inn 
i i to typer; uførekapital og uførepensjon.

ufØrEkapiTaL:
en slik dekning gir en større engangsutbetaling 
dersom barnet skulle bli erklært varig ufør før det 
har fylt 18 år. Typisk størrelsesorden kan være 
10G eller ca 800 000,-

ufØrEpEnSjOn:
en slik dekning gir barnet en fast utbetaling hver 
måned fra det fyller 18 år til det fyller 67 år, altså 
barnets yrkesaktive del av livet, dersom det skulle 
bli varig ufør. et eksempel på en slik dekning ville 
være 1G som tilsvarer ca 80 000,- kroner og som 
da ville gi en månedlig utbetaling på i overkant 
av 6600,- per måned.

en slik utbetaling kommer i tillegg til den utbe-
taling barnet ville få fra naV, og er ment å styrke 
barnets livskvalitet på tross av at det har blitt 
ufør i ung alder.

Vår målsetting er at medlemmene skal kjenne til 
mulighetene og selv gjøre seg opp en mening om 
hvilken dekning man ønsker. og i den sammen-
heng kan vi anbefale et produkt til våre medlem-
mer og det er lofavør barne- og ungdomsforsik-
ring. denne kan du lese mer om på  hYPeRlinK 
«http://www.lofavor.no» www.lofavor.no og den 
kan også tegnes direkte på nettet. 

Forsikring av dine barn
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Fokuset og iveren etter studie-
poeng har økt i takt med 
tiden. etter at Krigsskolen 
omgjorde institusjonen til å 
bli akkreditert som en høg-
skole, har utdanningen som 
gjennomføres på befalssko-
lene blitt stående i skyggen. 

TOr EsPEN jOLmA (tekst og foto)

Ved å tildele denne utdanningen studiepo-
eng, vil utdanningens status heves og 
nivået på utdanningen vil sannsynlig økes 
på bakgrunn av gjeldende regelverk. om 
en slik ordning på Befalsskolen synkroni-
seres med Krigsskole-utdanningen vil det 
på et tidligere tidspunkt være mulig å oppnå 
en bachelorgrad og videre kunne starte på 
en masterutdanning. 

jakTEr rETT kOMpETanSE. Forsvaret 
ønsker å speile samfunnet, ikke bare for å 
hjemle aktiviteten, men også for å være på 
nivå og framstå som attraktiv i jakten på 
mennesker med den rette kompetansen. 
Utveksling av kunnskap og kompetanseflyt 
med det sivile markedet er også noe som 
vektlegges. 

i henhold til kompetansemeldingen kan 
Forsvaret ha et mindre behov for å utdanne 
befal på bachelor- og masternivå gjennom 
det interne utdanningssystemet. dette står 
noe i motsetning til den økte akademise-
ringen av befalet og spesielt offiseren i den 
siste tiden. det skal nevnes at dette er en 
melding og at innholdet kan ha noe perifere 
ytringer. Satsningen skal i henhold til mel-
dingen være på spesialistene, da dette er 
kritiske ressurser som krever kort reak-
sjonstid i pressede situasjoner. det vi ikke 
må glemme er at generalisten er en viktig 
brikke for å se helhetsbildet og dermed ha 
evne og mulighet til å lede.  For å kunne lede 
er det viktig med praktisering der takhøyden 
er stor. det er dette som er så unikt med 
Forsvarets lederutdanning; ingen sivil 

utdanning kan måle seg med dette. med en 
økt akademisering av befalet og den fortsatt 
viktige treningen i praktiske former, beveger 
man seg på en knivegg i forhold til hva som 
er rett prioritering for å utdanne den aka-
demiske offiser som kan utøve lederskap i 
teateret. 

STuDiEpOEng. For å utveksle kunnskap og 
ha kompetanseflyt med det sivile samfun-
net, vil det være fornuftig å utdanne vårt 
befal på samme nivå. med dette mener jeg 
at vi tidligere bør starte å gi utdanning med 
studiepoeng. en befalsskole med studie-
poeng vil være fornuftig. Bachelorgraden 
kan dermed oppnås etter to år på en krigs-
skole. mastergraden kan videre tas etter 
dette, gjerne ved en krigsskole som en 
videreføring av KS 2-ordningen. mellom 

disse forskjellige fasene i utdanningen vil 
det være formålstjenlig med tjenestegjø-
ring i avdeling der praksisen er i fokus. med 
tanke på at Befalsskolen nå skal legges 
under Krigsskolen, er dette ikke en urea-
listisk måte å tenke på. dette vil utjevne 
skjevheten der en utdannet sivil student 
med mastergrad potensielt kan være i 
midten av tjueårene, samtidig som en mili-
tær utdannet masterstudent ofte er ti år 
eldre. 

vikTig. det som vil være viktig for å rekrut-
tere og beholde kvaliteten i organisasjonen, 
er å framstå som en attraktiv utdanning 
som har de beste studentene som tar de 
riktige avgjørelsene. Vi må ikke glemme 
det faktum at det ikke eksisterer noen med-
alje for 2. plass i vår oppdragsløsning.

Jakten på kompetanse



de fleste av dere er nok, som vi også var, 
ferske i den hverdagen som Forsvaret til-
byr. derfor har vi i norges offisersforbunds 
elevutvalg (neon) tenkt å dele noen tips 
og erfaringer fra vår tid på befalsskole. 

1. yDMykHET
Forsvaret er en sammenspleiset gjeng med 
gode kollegaer. Vær ydmyke, og bli kjent med 
så mange som mulig. det er store mengder 
kompetanse og erfaringer rundt om. dette 
er gull verdt, og gjør at du kan spare tid som 
du heller kan bruke på andre ting. 

2. akSEpTEr SiTuaSjOnEn
dette er noe av det viktigste man gjør i 
Forsvaret. ofte vil man havne i situasjoner 
man er mindre fornøyd, eller havne i uviss-
het. ikke bruk unødvendig energi på å endre 
ting du ikke kan gjøre noe med. dog, er du 
havnet i en situasjon du kan gjøre noe med, 

er det selvsagt viktig å gjøre det man kan 
for å utbedre dette.  

3. Ta iniTiaTiv
dette vil bli verdsatt av instruktører, med-
elever og sjefer. dette være seg teltoppsett, 
en søppelbøtte som må tømmes eller 
ekstraundervisning for medelever før eksa-
men. det du ofrer, vil du få tilbakebetalt 
senere. 

4. Ta varE på DE runDT DEg! 
de er dine største støttespillere og du vil 
garantert få mange magiske øyeblikk 
sammen med dem.  Ta bilder og film av 
disse øyeblikkene! 
Til slutt er det bare å ønske lykke til med 
det kommende året. det aller viktigste rådet 
vi kan gi er at du blir fagorganisert. Tiden 
som befalselev er hektisk og travel, og her 
kan norges offisersforbund (noF) hjelpe 

deg. Forsikringer, hjelp, rabatter – dette er 
bare noe av det du får kostnadsfritt i elev-
året ditt, uten noen form for bindingstid. 

norges offisersforbunds elevutvalg (neon) 
er et utvalg i noF som består av en utvalgt 
gjeng med ti arbeidsvillige tidligere eller 
nåværende befalselever, som har som opp-
gave å gjøre alle befalselevers hverdag 
enda bedre. Å bli en del av denne gjengen 
er noe du også kan få muligheten til. 

har du spørsmål er det bare å sende en 
mail til neon@nof.no, besøke oss på face-
book.com/befalselev eller finne oss på  
nof.no under fanen befalselev. 
Vi blir glad for alle typer spørsmål og fore-
spørsler. 

andre salte, Jon Henrik Landsrød  
og anders Horten 

Tips til hverdagen i Forsvaret
Vi retter en stor gratulasjon til alle dere nye befalselever med vel gjennomført FoS, og samtidig 
ønsker vi dere lykke til med de kommende årene i Forsvaret. dere er kremen av norsk ungdom!  

«fOS»: Befalsskole aspirantene på FoS blir testet på utallige arenaer. her er de på marsj mellom ulike poster. Foto: FmS.
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PenSJoniSTSPalTen

NiLs-Erik mOEN (tekst)

denne pensjonen kommer i tillegg til tje-
nestepensjonen fra Statens Pensjonskasse 
(SPK) og blir ikke avkortet før den fra 67 år 
blir samordnet med FT. 

OppTjEning Og uTTak. Grunnlaget for FT 
er den «pensjonspotten» den enkelte og 
arbeidsgiver(e) har betalt inn siden starten 
i arbeidslivet, dvs. gjennom opptjente pen-
sjonspoeng. dette er pensjon du skal motta 
fra staten resten av livet ditt. det betyr at 
hvis den enkelte venter med uttak av FT 
fra fylte 67 år, vil det gi størst pensjon pr. 
måned i forhold til uttak allerede fra 62 år. 
det er også mulighet for å ta ut deler av FT 
pr. år og en kan selv bestemme starttids-
punktet mellom 62 og 67 og sågar ta opp-
hold et år eller mer. 

LØnnSOMT? hva avgjør hvorvidt det er 
lønnsomt å ta ut FT fra 62 år? Først og 
fremst betyr det at deler av din «pensjons-
pott» overføres til din personlige konto fram 
til 67 år. dette er midler du kan bruke til å 
nedbetale gjeld, gi forskudd på arv, bare øke 
din formue eller øke forbruket. det medfø-
rer at du ved 67 år får mindre pr. år resten 
av levetiden. For egen del, og med min øko-
nomi, har jeg beregnet at med uttak av full 
FT fra 62 til 67 år kan jeg fordele egen «pen-
sjonspott» fram til 80 år (gjennomsnittlig 
levealder for menn) og ha mer pr. måned i 
13 år enn om jeg venter med å ta ut FT fra 

67 år. det er likevel klart at det blir litt mer 
skatt når samlet inntekt blir høy i perioden 
62–67 år, men så blir den lavere fra 67 år 
fordi eventuell avkastning på formue 
beskattes lavere (28 %) enn inntektsskatt. 

disse pengene som du har på din egen 
konto er dine, og hvis du skulle gå bort ved 
for eksempel 67 år eller før, beholder dine 
etterlatte disse. i motsatt tilfelle beholder 
staten disse pengene som du og din 
arbeidsgiver har betalt inn, og de etterlatte 
får heller ingen glede av dem. 

For gifte pensjonister må en også være 
obs på at utbetalinger fra FT blir redusert 
med 15 % bare fordi man er gift.
et par andre gode momenter for å ta ut FT 
fra 62 er at de fleste vil være mer aktive i 
sine tidlige pensjonistår enn fra opp i 
70-årene og oppover, og derfor har mer 

behov for pengene tidlig enn sent. Ved 
eventuelt sykehjemsopphold vil man bli 
trukket (inntil 85 % over 1G) av pensjon/
lønn, og trekket blir derfor mindre fordi 
eventuell formue ikke inngår i betalings-
grunnlaget.

Råd den enkelte 
Se på egen økonomi og behov for tidlig uttak 
(mellom 62–67 år) av FT eller vente til 67. 
det første som gjøres er å kontakte  
naV Kontaktsenter Pensjon på telefon  
55 55 33 34 og få en «Beregning av frem-
tidig alderspensjon». denne sendes SPK 
hvor en ber om å få beregnet hvordan uttak 
ved forskjellige tidspunkt vil innvirke på den 
samordnete pensjon fra 67 år. Så blir det 
opp til den enkelte å ta sitt valg, så lykke til!

Stortinget vedtok en  
pensjonsreform som ble 
iverksatt fra 1. januar 2011.  
i den nye loven gis det  
mulighet for å ta ut pensjon 
fra Folketrygden (FT) allerede 
fra 62 år. 

Folketrygden –  
uttak fra 62 år eller 67 år?

Sett deg inn i de ulike ordningene du har som pensjonist, slik at du får best mulig avkastning – og kan nyte 
flest mulig strandpromenader. Foto: colourbox.com



2/2013  NOF  l 47

Til den BedRe halVdel

Introduction to

2009

www.equipnor .no

Arcteryx Leaf
Jakke Atom LT Wolf

5.11
T-Shirt Stacked Grey

equipnorshop.no

Arcteryx Leaf
Ryggsekk Khyber

Camelbak
Thermobak AB 3L MG 

Antidote Short Svart

Wenger
Squadron Chrono G 

Equipnor gir 20% til NOF-medlemmer på alle produkter fra Arcteryx, 
Wenger, Streamlight, 5.11, Benchmade, Camelbak og MSR. 

Produktutvalget finner du i vår nettbutikk*.

* I nettbutikken: Registrer deg som bruker og skriv inn ditt medlemsnummer (NOF +93XXXXX) i 
kommentarfeltet under kundeopplysninger. 20% vil bli trukket av din bestilling n�r den er sendt.

20%



midt-norge

Våren er tiden da de fleste av noFs 
lokalavdelinger avholder sine års-
møter. i midt-norge har det vært 
avholdt årsmøter blant annet i noF 
avdeling luftforsvarets musikkorps 
(lFmK) og ved noF avdeling Ørland. 
Årsmøtene forløp uten dramatikk 
og vi fikk nye lokalavdelingsledere 
ved begge de nevnte avdelingene.

noF lFmK valgte eivind Rise til ny 
lokalavdelingsleder. Ved noF Ørland 
skal Torben dundas Brandt ta fatt på 
oppgavene som følger det nye vervet. 
noF gratulerer begge to og ser frem til 
et godt samarbeid i kommende periode.

Selvangivelsen har som ventet også 
vært i fokus denne våren. i Trøndelag 
har vi kjørt felles skattemøter 
sammen med BFo. Forhåpentligvis 
hjalp det flere over på plussiden.

dersom du ikke allerede har gjort 
det, så begynn å samle opp doku-
mentasjon til selvangivelsen for 2013 
allerede nå. da slipper du å finne til-
bake til alt i april 2014.

Fikk du baksmell i år, bør du sørge 
for å unngå det neste år. Finn en 
skattekalkulator på internett og jus-
ter innbetalingene dine. et alternativ 
til å justere innbetalingene er å sette 

til side en sum i måneden slik at du 
har pengene klare når oppgjøret kom-
mer. Betaler du innen 31. mai, slipper 
du renter på baksmellen.

i slutten av april og begynnelsen 
av mai ble det gjennomført felles 
opptak og seleksjon for krigsskolene 
(FoS KS). noF var selvfølgelig til 
stede under hele opptaksuken og i 
påfølgende rådsbehandling med til-
litsvalgte fra alle tre krigsskolene. 
nå i juni skal det avholdes felles opp-
tak og seleksjon for befalsskolene 
(FoS BS) på Kjevik. der vil du også 
treffe dine tillitsvalgte fra noF.

nordland

Stortinget har besluttet å nedlegge 
Bodø hovedflystasjon og avvikle all 
F-16-aktivitet i Bodø. dette har vært 
en tung beslutning å motta for de 
ansatte. Politikk er politikk, og ikke 
alt som besluttes kan forstås i for-
hold til de framførte argumentene. 
likevel har de ansatte i Bodø aksep-
tert beslutningen. men, i forbindelse 
med omorganiseringen og etablering 
av ny kampflybase med framskutt 
QRa, har det sneket seg inn en rela-

tivt stor endring. Før kampflybasen 
skal nedlegges, skal den flyttes! 

etablering av en QRa med F-16 
og flytting av vedlikeholdet for F-16 
dukker opp som troll av eske! etter 
iherdig innsatts fra alle de tillits-
valgte, snur Gil og FSJ. de anmoder 
forsvarsministeren om å endre 
oppdraget til Forsvaret. ikke flytt 
en eksisterende organisasjon, bygg 
opp en ny QRa fra grunnen med 
F-35 og la F-16 oppdraget gjennom-

føres som dagens for den reste-
rende del av levetiden til F-16.

Forsvarsminister: lytt til personel-
let, lytt til de tillitsvalgte, lytt til lederne 
av tjenestemannsorganisasjonene, 
lytt til militær fagekspertise, lytt til 
Generalinspektøren og ikke minst lytt 
til Forsvarssjefen. ikke knekk luftfor-
svarets mulighet til å løse omstillin-
gen. Behold QRa med F-16 ut fra Bodø 
og behold vedlikeholdet for F-16 i Bodø, 
til F-16 systemet dør!

Fra Troms og Finnmark

alle som har besøkt 
indre Troms de 
seneste årene, og da 
spesielt Setermoen, 
har fått med seg den 
totale forvandlinga i 

infrastruktur som er gjennomført. 
mesteparten samles nå i den kom-
pakte Setermoen leir – der ærverdige 
infanteribataljon nr. 1 rådde grunnen. 
nå er det Bardufoss-området som 
skal oppgraderes kraftig for å møte 
den nye tiden. 
•  nytt hærstabbygg i Rustaleir inn-

flyttes frem mot sommeren
•  Gammelt mannskapskjøkken i 

Rusta hugges opp og erstattes 
med ny felles spisemesse der gam-
melbygget står i dag
•  X-hall i Rusta leir rives og gir plass 

til to nye moderne mannskapsfor-
legninger; innebærer at mannska-
pene flyttes ut av heggelia leir og 
man samles i et nytt moderne 
messebygg
•  nye hangarer, administrasjons-

bygg og oppstillingsplasser for 
den nye hovedbasen for helikop-

ter igangsettes i nær fremtid og 
lokaliseres på «Rustad-sida» av 
flystasjonen.

midt-Troms har g jennomgått en  
forvandling de siste 6-7 årene, og 
nå tas det altså et krafttak på Bar-
dufoss. Bildet kompletteres med 
betydelige investeringer i Skjold 
garnison, der sammenbindingen 
av mauken og Blåtind skytefelter 
er den største enkeltinvesteringen, 
med en kostnad på over 500 mill… 
i Sørreisa bygges det sår t til-
trengte kvarter i Sørreisa sentrum.

Bjørn Tore Woll
Tlf. 928 40 462
e-post: btw@nof.no

Kristian espenes
Tlf. 928 40 456
e-post: ke@nof.no

omstillingen i Bodø er historiens største omstilling – lytt til personellet

Bardufoss eBa oppgraderes !

Pål B. nygaard
mobil: 909 70 250
e-post: pbn@nof.no

Jan helge andersen
Tlf. 928 40 461
e-post: jha@nof.no
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omTV/hTV Flo

For noen år siden var det en kollega 
som meldte seg ut av noF.  han hadde 
hørt at han ikke kunne få den støtte 
han trengte.  På spørsmål viste det 
seg at han ikke hadde gjort store 
undersøkelser. han hadde hørt og 
antatt – raskt.  Stort mer ble ikke sagt.

i møte med raske argumenter og 
plutselige behov er det den vedva-
rende kontakten som sørger for at 
kolleger tar gode beslutninger.  Sen-
trale aktører sender ut informasjon, 
nye budskap og oppdateringer. Til-
litsvalgte lokalt fører videre og mel-

der tilbake i saker i møte med kolleger 
som har det så altfor travelt. i Flo 
er det altfor travelt – ofte. dialogen 
er viktig. Ring en venn – snakk med 
din tillitsvalgte.

Regelmessig er det stedlige til-
litsvalgte som av en eller annen 
grunn må tre ut av sin funksjon.  i 
denne overgangen er travelheten den 
største terskelen for å få nye tillits-
valgte å trå til.  det er da uttrykket 
«ring en venn» kommer til sin rett.  i 
tillitsvalgtkjeden er det mange ledd 
som evner å hjelpe – og til sist er det 

nok at den som trenger hjelp vet om 
én som kan svare, hjelpe eller, i det 
minste, videreformidle en kontakt. 

nylig tok kollegaen kontakt igjen 
– han ville melde seg inn i noF igjen. 
han viste til de gode forsikringene 
og annet arbeid som han hadde sett 
gjort over tid. like fullt var det tyde-
lig at han også ringte en venn. noFs 
tillitsvalgte ved avdelingene i Flo 
gjør en formidabel jobb, det vil hTV 
takke for.  Samtidig ligger det til deg 
som lurer på noe å ringe en venn. Vi 
snakkes!

Østlandet

etter to år som FRiTV fratrer Chris-
tian sitt verv i sommer. han forlater 
også Forsvaret og blir sivil.
noFs Forbundsstyre har etter søk-
nadsrunde og intervjuer innstilt Far-
had Fard (bildet) som Christians etter-

følger. han vil tiltre vervet fra august 
og bemanne regionskontoret på Rena.

Farhad er infanterist og kommer 
fra jobben som troppsjef på Gar-

deskolen på Terningmoen. der har 
han også vært arbeidsplasstillits-
valgt. Siden 2011 har han vær t 
lokalforeningsleder i Østerdal Gar-
nison, en av noFs største lokalfo-
reninger. Farhad er bosatt i elve-
rum med samboer og datter. 

«Jeg er veldig glad for å overle-
vere stafettpinnen til Farhad. han 
er en meget kompetent tillitsvalgt 
og sitter på mye verdifull erfaring 
fra sine verv i noF. Vi er heldige som 
har fått ham til oss på fulltid,» sier 
Christian.

Vestlandet

Som nevnt tidligere, ville det her 
komme en vurdering av GiSs rapport 
om Task force personell (TfP). Rap-
porten er altså ferdig, og rapportens 
konklusjoner er videreformidlet til 
samtlige diFer. delkonklusjonene er 
også søkt ivaretatt i linjen i Sjøfor-
svaret via enkeltoppdrag til nivå 
3-sjefer. Rapporten i seg selv inne-
har mye fornuftig (noe innlysende 
og noen selvfølgeligheter), men som 
hTV i Sjøforsvaret savner jeg en ting: 
ivaretakelse av fagkompetanse. 
Sjøforsvaret har en selvpålagt 
restriksjon på at alle som skal yrkes-

tilsettes skal ha utdannelse på bac-
helornivå. Bare for å ha slått det fast 
med en gang, bachelor som utdan-
ningsnivå (GoU/tilsvarende) skal 
være en del av Sjøforsvarets utdan-
ningsrekke, så også master/VoU, 
men i et balansert omfang ift å iva-
reta det mangfoldet som Forsvaret 
skal være. Sjøforsvaret må evne å 
styre kompetanse, samt tenke bre-
dere enn nå! Verdsett fagkompe-
tanse (fagbrev)! Vi har dyktige med-
arbeidere (medlemmer) som ønsker 
forutsigbarhet og trygge rammer, 
men som ikke gis det pga. selvpå-

lagte restriksjoner, og de søker der-
for nye utfordringer utenfor Forsva-
ret. dyktige offisersemner som 
kunne bidratt til å styrke bemannin-
gen i den spisse ende.  

Rapporten peker ellers på en del 
utfordringer med delegasjons-
direktivet – les: anbefalinger om 
større frihet/ansvar til diF innenfor 
avtaleverket. Som hTV støtter jeg 
anbefalinger om mer delegering – diF 
Sjøforsvaret med tilhørende parter 
besitter kompetanse til å håndtere 
mer på nivå 2.

Thor manum
Tlf. 928 40 460
e-post: tm@nof.no

Kennet Bergland
Tlf. 982 11 711
e-post: kb@nof.no

Sverre m. larsen
Tlf. 982 11 712
e-post: sml@nof.no

Torbjørn liestøl,
mobil: 928 40 458
e-post: tl@nof.no

Ring en venn 

Christian huse
Tlf. 928 40 459
e-post: ch@nof.no
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Scott foil Team issue
Sykkelen til profflaget Team oRiCa-GreenedGe er 
en av de heftigste landeveissyklene på markedet, 
og Scott er en av lederne innen avansert karbon-
teknologi! Foil Team issue har Scotts nye aerody-
namiske rammekonsept, der ramme og gaffel er 
konstruert for at vinden skal gi minst mulig mot-
stand, samtidig som sykkelrytteren skal få mak-
simal uttelling av tråkket. med ramme og gaffel av 
Foil hmX neT Carbon, full Shimano dura-ace 
22-girs utstyrsgruppe og et superlett Syncros RR1.5 
Carbon hjulsett, er vekten kun 6,7 kg! 
www.ramo.no

Mountain Equipment  
firefly Smock
Superlett og minimalistisk anorakk i GoRe-TeX® 
active. har veldig gode ventilerende egenskaper 
for raske opp- og nedfarter, gir god beskyttelse 
mot grisevær, har hette med plass til hjelm og 
brystlomme med glidelås. Veier kun 299 g, str 
fra S til XXl. www.xcsports.com

Snow peak Titanium french press
Sliter du med å komme i gang om morgenen uten 

et stort krus med god, sterk press-
kannekaffe? amerikanske Snow 

Peak lager snadderprodukter 
for friluftsentusiaster. deres 
Titanium French Press lager 
tre gode kopper av gangen, 
og veier under 200 gram. Sa 
jeg at den var laget av 
Titan? Jepp, det er den! 
www.snowpeak.com

arc’teryx Leaf Drac 
ny, slitesterk, pustende og funksjonell softshell-
jakke som tåler mye vær og vind. lett og komfor-
tabel, produsert av Burly® double stretchmateriale 
som sikrer maksimal bevegelighet uansett bruk. 
en rekke lommer og smarte detaljer gjør dette til 
en veldig allsidig jakke. 
www.equipnorshop.no

Lunatik Taktik Extreme
amerikanske lunatik lager ekstremt solide beskyt-
telser for iPhone 5 (og 4). Taktik extreme har Cor-
ning® Gorilla® støtsikkert og utskiftbart glass, 
ramme av high impact Ballistic kunststoff, er 
vanntett og støvtett, har forseglede innganger/
utganger og solid låsemekanisme. innvendig ligger 
telefonen lagret på silikon for optimal beskyttelse 
mot støt og slag. www.lunatik.com

primus EtaExpress 
Kompakt, lett og drivstofføkonomisk kokeapparat, 
perfekt for de raske soloturene. Består av gass-
brenner, varmeveksler, kje-
lestøtte med integrert 
vindbeskyttelse og en 
kjele på 1 l. alle deler 
samt en 100 grams 
gassboks kan pakkes 
inn i kjelen. Vekt 449 
g, effekt 2600 W, 
brenner 85 min på en 
230 g gassboks. 
www.primusshop.no

Brunton inspire Battery power pack
Skulle akkurat til å knipse et knallbilde, så dør tele-
fonen … høres kjent ut? inspire er en kompakt, 
oppladbar batteripakke som raskt og enkelt lader 
smarttelefoner, nettbrett og mediaspillere mens 
du er på tur. litium Polymer-batteriet har en kapa-
sitet på hele 3200 mah. Vanntett, robust, veier kun 
120 g. Gir 1,000 ma/5V og er USB 2.0 kompatibel. 
www.bruntoneurope.com

fjällräven kajka 
i 1960 revolusjonerte Fjällräven ryggsekkene ved 
å bytte ut bæremeisene i tre med lette og sterke 
aluminiumsrammer. nå går de tilbake til røttene 
og introduserer miljøvennlige sekker med tre-
meis! Testvinneren Kajka (55 til 100 liter) har 
ramme av finsk bjørk. dette sparer miljøet ved 
å redusere karbonfotavtrykket i produksjonen. 
de nye rammene er minst like sterke og dessu-
ten lettere enn aluminium. Rammene foredles i 
Sverige, der produksjonen er godkjent av miljø-
organisasjonen FSC. www.fjellrevenshop.no

69 990,-

ca 320,-

799,-

1649,-

1199,-

ca 730,-
2999,-

Fra

3799,-

artikkel laget av harald Rishovd.
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Hoka Stinson Evo
det startet med to franske ultraløpere som oppdaget 
hvor mye raskere de kunne løpe utfor når det var mykt 
underlag og hvor mye mindre belastningen på kroppen 
ble. de ønsket å lage en sko med samme komfort og 
demping, resultatet er hoka one one (hoka betyr «nå er 
det tid for å fly» på maori). Stinson evo passer for grus 
og sti, har hele 2,2 ganger så mye støtdemping som 
snittet av løpeskoene på markedet og passer både hæl-
løpere og forfotløpere. høyde under tåballen er 26 mil-
limeter, høyde under hælen er 32 millimeter – med andre 
ord et dropp på bare 6 mm, noe som gjør det lett å løpe 
naturlig for deg som vil komme mer på midtfot og forfot. 
 www.hokaoneone.no

Surly Moonlander
har du fått med deg årets revolusjon på sykkel-
fronten? Fatbikes – tjukkassykler – har tatt sykkel-
norge med storm. Syklene ble opprinnelig laget for 
bruk i snøscooter- og hundespannløyper i alaska, 
men fungerer rått i norsk terreng året rundt. Surly 
moonlander er kongen. med 4,7» brede dekk og 100 
mm brede felger flyter du over det meste. en noe 
mer oppreist sittestilling enn på konkurransesykler 
gjør at du kan sykle dagen lang – og du kommer 
garantert til å glise bredt hele tiden! Solid stål-
ramme og stiv gaffel, 18 gir, mekaniske skivebrem-
ser og bredt styre. www.fatbikes.no

Benchmade 162 Bushcrafter
er du på jakt etter en solid allroundkniv for fri-
luftsliv? nye 162 Bushcrafter har fallende spiss, 
solid blad av S30V rustfritt stål (58-60hRC), 
og komfortabelt håndtak av syntetisk 
G10 med gummiinnlegg og 
fingerbeskytter. Vekt 219 
gram, bladlengde 11,3 cm, 
kommer med solid lærslire. 
www.equipnorshop.no

Therm-a-rest neoair X-Lite
lei av tunge liggeunderlag? X-lite er revolusjo-
nerende lett med en vekt på kun 350 g i str. Regu-
lar. ekstremt lite pakkvolum, høy komfort (det 
tykkeste er 6,3 cm tykt), er fire ganger så varmt 
som en vanlig luftmadrass og har antiskli-belegg. 
Kvinneutgaven er faktisk fem ganger så varm! 
www.vertikal.no

Helinox Chair One
er du av dem som får litt «grilldress-
følelse» når du hører ordet cam-
pingstol? Ser for deg et rakleverk 
av en stol med integrerte ølboks-
holdere, bladholder og para-
soll? Tenk om igjen, helix 
Chair one er en genial tur-
stol som veier lite, tar 
minimalt med plass og 
som byr på veldig god sit-
tekomfort. Veier kun 850 
gram, har ramme av solide daC-
stenger (brukes i de beste teltene) 
og tåler inntil 145 kg. 
www.xcsports.com

Salomon S-Lab Sense 
i 2010 sleit ultraløperen Killian Jornet med kramper i føt-
tene mens han løp det 160 km lange Western States 100 
i USa. han kontaktet Salomon med ønsker om en helt ny 
terrengsko, og etter en lang utviklingsprosess er nå S-lab 
Sense Ultra klar. Skoen er veldig lett (195 g), har lav hæl-
høyde (liten dropp) for å passe forfotløping og samtidig 
gi den gode løpefølelsen. overdel av tynn Sensifit-film og 
endoFit™ innersokk gjør skoen like komfortabel med eller 
uten sokker. Beskyttelse rundt tåpartiet.
www.salomon.com

Suunto ambit2 S
ny, lett og kompakt GPS-klokke for multisports-
utøvere og triatleter. Klokka er noe mindre, 
tynnere og lettere enn ambit, og har i tillegg 
bedre batterikapasitet og forbedrede funksjo-
ner for triatlon og multisport. GPS-en gir nøy-
aktig hastighet og navigering etter ruter og 
sporing, mens pulsmåleren gir deg data for å 
trene i din ideelle intensitetssone. Brukerne 
kan – som eneste GPS-klokke på markedet – 
veksle mellom idrettsgrener i samme økt, noe 
som gjør Suunto ambit2 S ideell for multisport. 
www.suunto.com/www.equipnorshop.no

Salewa Wildfire
Sliter du med gnagsår på lengre turer i som-
mervarmen? Salewa har utviklet 3F, et nytt 
støvelkonsept som skal forebygge gnagsår, og 
som brukes i fjellstøvler, klatrestøvler og hik-
ingsko. Wildfire og Wildfire GTX er lette hiking-
sko for krevende turer. Kombinasjonen av mFF+ 
fotseng, 3d Cage og et solid, ballistsisk mate-
riale i overdelen og Vibram Tech approach såle-
konstruksjon, gir gode og allsidige egenskaper 
selv i lettere klatring og på krevende anmarsjer. 
Finnes med og uten GoRe-TeX® og både som 
dame og herre. www.7blaner.no

1900,-

ca 1160,- 

21 999,-

 999,-

2000,-

1799,-

3000,-
u/pulsbelte

3500,-
m/pulsbelte

1799,-
Wildfire gTX

1499,-Wildfire
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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. 

✁

sv
Ar

: 

11. Hvilken historisk leder er måneden juli kalt opp etter?
12. Hvilket mineral inneholder banan mengder av, mer enn 

400mg per 100 gram?
13. Hva kaller man det flernasjonale området i Europa der man 

kan reise uten å måtte vise pass?
14. Hva slags hodebry dukket første gang opp i avisen New 

York World i 1913?
15. Hvilket jordbruksprodukt må utgjøre minst 51% av satsen 

som bourbon whiskey lages av?
16. Hva ble det kalt – havområdet nord for Norge og russland 

som ble gjenstand for en avtale 27. april 2010?
17. I hvilket av dagens land kan du finne ruinene av Troja?
18. Hvilket metall ble det utvunnet mye av på røros?
19. Hva var det Google kjøpte i 2006 for 1,65 milliarder dollar?
20. Hvem har en hund som heter santa`s Little Helper?

1. sveits og vatikanstaten. 2. Hussein. 3. umami – finnes i mat med høyt proteininnhold. 4. australia – 2228 moh. 5. Kaffe. 6. Zlatan ibra-

himowic. 7. den amerikanske borgerkrigen. 8. 10.000 m. 9. motorola. 10. ante meridiem og post meridiem. 11. julius Cæsar. 12. Kalium.  

13. schengen-området. 14. Kryssord. 15. mais. 16. gråsonen. 17. tyrkia. 18. Kobber. 19. youtube. 20. Familien simpson.

1. Hvilke er de to eneste nasjonalflaggene som er kvadra-
tiske?

2. Hva er mellomnavnet til Barack Obama?
3. Hva heter den femte smakssansen ved siden av surt, 

søtt, salt og bittert?
4. På hvilket kontinent er Mount Kosciusko det høyeste  

fjellet?
5. Hva er verdens mest omsatte bær?
6. Hvilken fotballstjerne kom med uttalelsen – «Det John 

Carew kan gjøre med en ball – gjør jeg med en appelsin»?
7. I hvilken krig fikk publikum for første gang se fotografier 

av døde soldater?
8. Hva er den lengste svømmedistansen i de olympiske leker?
9. Hvilket selskap lanserte den første virkelige mobilen i 1983?
10. Hva står a.m. og p.m. for i den 12-timers tidsanvisningen 

man bruker i engelsktalende land?

nOf-quiz
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Tegningsblankett forsikringer  For deg som allerede er medlem av NOF

Sted/dato: Signatur:

Mer informasjon på www.nof.no eller forsikringsbrosjyren.

Sted/dato: Signatur:

Mer informasjon på www.nof.no eller forsikringsbrosjyren.

Sted/dato: Signatur:

Mer informasjon på www.nof.no eller forsikringsbrosjyren.

❏ Jeg ønsker å tegne Vertikal Helseforsikring 

Jeg ønsker å tegne:

❏ Conteinerforsikring utenfor Norden

❏ Innboforsikring utenfor Norden 
 Forsikringssum (sett kryss)   ❏ 600 000    ❏ 1,2 mill kr    ❏ 2,0 mill

❏ Jeg ønsker NOF SINGEL      ❏ Jeg ønsker NOF FAMILIE

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.

NOF Gruppeforsikringer

Helseforsikring med 20 dagers behandlingsgaranti

Spesialforsikringer, utland

 N
Or

ges
 offisersforbund

Etternavn Fornavn Fødselsnummer (6 siffer)

Adresse  Postnummer Poststed

E-postadresse  Mobilnummer

Fra dato: Til dato:

vErv 1 MEDLEM Og vELg MELLOM:
• Primus thermos • Pelicase 1065 Ipad 
• Pelicase 1015 Iphone 
• Camelbak Thermobak 3L Antidote Long 

vErv 2 MEDLEMEr Og vELg MELLOM:
• Apple TV  • iPod Nano 16 gb  
• 5.11 Ryggsekk • Primus eta solo 

vErv 3 MEDLEMEr Og vELg MELLOM:
• Peltor Ops-core ARC Conversion kit • Peliur-
ban  backpack  u-100  •  Primus  omnilite  Ti  
• Camelbak Linchpin Ryggsekk Coyote 3 L 
antidote reservoir 

vErv 5 MEDLEMEr Og vELg MELLOM:
• iPad mini • Arcteryx Ryggsekk Axios 50L sort 
• Oakley kit SI Ball M-frame 2.0 • Fjellreven 
abisko lightweight 1

vErv 10 MEDLEMEr Og vELg MELLOM:
• iPad 3 • iPhone 5 • Contour Pluss 2 Action-
kamera  • Suunto Ambit Black (HR) klokke

verv en kollega
Flere medlemmer gir større gjennomslagskraft. som  
medlem av NOF er du den beste ambassadøren vi har for  
å rekruttere nye medlemmer til Norges Offisersforbund. 

I hvert nummer av Befalsbladet vil vi lansere nye verve-
premier fra våre samarbeidspartnere. Kampanjen varer fra 
1.2.2013 til 1.6.2013. Du kan også spare opp vervepoeng til 
senere. For full oversikt over gjeldende vervepremier, gå 
inn på www.nof.no

NOF tar forbehold om evt. trykkfeil. Har du spørsmål eller 
ønsker å ta ut vervepremie, send mail til lv@nof.no

For å få registrert verving hos oss, må du gjøre følgende:
•	 Benytt innmeldingsblanketten på side 53 eller NOF.no og 

verv en venn
•	 skriv deg opp som verver på innmeldingsblanketten
•	 Den du verver må være i aktiv tjeneste og motta lønn fra 

Forsvaret.
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For fullstendig oversikt over våre medlemsfordeler, 
se vår nye nettside www.nof.no

20%
Fordelen gjelder alle veiledende priser på
www.primusshop.no

7-8%
Medlemmer av NOF får 7-8% rabatt på  
nybilkjøp hos alle forhandlere.

20%
Fordelen gjelder alle veiledende priser på 
www.tierra.no 

20%
Fordelen gjelder alle veiledende priser på
www.jentesport.no og i butikk

25%
Trenger du bredbånd til hytta eller bilen i sommer? 
Gjennom LO Favør får du 25% rabatt på ice.net

20%Fordelen gjelder alle veiledende priser på
www.hanwagshop.no

20%
Fordelen gjelder veiledende priser på  
www.fjellrevenshop.no

20%
Fordelene gjelder merkene:  
arcteryx, Wenger, streamlight, 5.11,  
Benchmade, Camelbak, Msr

mEdLEmsFOrdELEr  2013

hvEm  hvA hvOr myE

Norges offisersforbund har valgt å legge om sitt fordelsprogram. vi har fokusert på  å forbedre de avtalene vi har  
og plusset på noen til. For en fullstendig oversikt over våre avtaler, gå inn på www.nof.no. Fordelskonseptet går ut  
på at det skal være enkelt og trygt  å benytte. Fordelen skal gi deg en god pris som medlem. 

nB! Har du noen forslag til nye medlemsfordeler? Gå inn på medlemsfordelstaben på Facebook og kom med ditt forslag. 

For å se hvordan du kan benytte deg av de ulike rabattene går du inn på www.nof.no under fanen medlemsfordeler.
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Aktørnr: 3896560

Returadresse:
NOF
Møllergata 10
0179 Oslo

To innganger
To innganger og to fortelt sikrer et mer 
behagelig teltliv. Bruk leåpningen når 
det er sterk vind.

Ventilasjon
Ventilasjonsåpninger, 
opprullede sider på ytter- 
duken og store netting- 
seksjoner i innerteltet sikrer 
god luftsirkulasjon under 
varme sommernetter.

Hold orden
Med nettinglommer og 
en klessnor i innerteltet 
har du god oversikt
over eiendelene dine.

Selvstående
Akka View står av seg selv, og 
forteltene  strammes ved hjelp 
av teltplugger. Bruk 
teltplugger og barduner til å 
feste teltet i bakken.

Panorama
Åpne ytterduken og rull den opp på den ene 
eller begge sidene for å komme tett innpå 
naturen. Dette gjør Akka View til den 
perfekte beskyttelsen mot insekter. 

VÅRT NYE LET T VEKTSTELT Akka View er 
perfekt til bruk i sommerhalvåret. 
 Panoramakonstruksjonen gjør at du 
enkelt kan åpne hele forteltet for å slippe 
inn utsikten og morgenbrisen. Netting-
vegger i innerteltet sikrer maksimal 
luftsirkulasjon, samtidig som insekter 
holdes ute. Når begge forteltene er rullet 
opp, blir Akka View det perfekte stedet å 
tilbringe vakre kvelder, når du helst ikke 
vil trekke inn i teltet. 
 Akka View har en stabil struktur med 
stenger som krysser hverandre på to  

steder. Dette betyr at når teltet er satt 
opp, kan det enkelt løftes og plasseres 
på det beste stedet. 
 Innerteltet og ytterduken er koblet 
sammen, slik at du kan sette opp teltet 
i regn uten at innerteltet blir vått. Med 
to innganger og to fortelt er det enkelt å 
holde orden på hver side av teltet. 
 Du har gode oppbevaringsløsninger, 
blant annet en klessnor og flere lommer 
i innerteltet, der du kan legge en vann-
flaske, en lommelykt eller småting.

Lett, selvstående telt med fantastisk utsikt

Akka View 
Materiale: 30d Triple Rip polyester
begge sidene silikonisert  
Størrelse: 2 personer
Vekt: 3 000 g 
Art. no.: 52041
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Akka View

Et rom med utsikt. Nyt omgivelsene direkte 
fra soveposen. Se filmen om Akka View på  
www.fjallraven.no


