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LEDER

I skrivende stund er det like før valg av ny nasjonalforsam-
ling og hvem som skal styre landet de neste år. Uansett 
resultat av valget vil det bli dannet en ny Regjering, som vil 
møte store utfordringer, med bakgrunn i de vedtak som er 
gjort i forhold til nåværende Langtidsplan for Forsvaret. 

Norges Offisersforbund ser allerede at det tenkes mer 
kreativt enn noen gang for å få gjennomført pålagt aktivitet 
til lavest mulig kostnad. Dette før hele forsvaret blir ram-
met av kostnadene omstillingen i Luft og investeringen i 
nye kampfly treffer oss. Det er dessverre slik at til tross for 
politisk enighet om økende forsvarsbudsjett fremover, er det 
langt fra sikkert at økningene er tilfredsstillende. Begrepet 
«smalhans» vil treffe hele forsvaret med full tyngde, med 
tilliggende negative konsekvenser. 

Derfor blir det viktig at den nye Regjeringen faktisk innfrir 
de økonomiske forutsetningene i Langtidsplanen, samt har 
vilje til å bevilge nok til de øvrige utfordringer som vi vet vil 
komme.

Rekruttering til forsvaret og personellet som til daglig gjør 
en fantastisk jobb, har nå fått fokus. Vi har nå sammen med 
arbeidsgiver startet opp arbeidet med ny Personell- og Be-
falsordning. Jeg har tro på at vi i fellesskap finner løsninger, 
som gjør at Forsvaret også i fremtiden vil kunne oppfattes 
som en utfordrende og spennende arbeidsplass og ikke 
minst at den enkelte arbeidstaker gis forutsig-
barhet. I påvente av at dette faller på plass, er 
det utrolig viktig at det gis åpning for strakstil-
tak som gir mulighet for å ta vare på personell 
med unik kompetanse.

Ny Regjering – store utfordringer

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

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

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

Forbundssekretær:
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

FRITV/Forbundssekretær:
Kenneth Askjem
Tlf. 979 92 210
E-post: ka@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

Espen Lockert
Tlf. 979 92 211
E-post: elo@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

Tor Egil Vangstad
Tlf. 982 11 712
E-post: tev@nof.no

Farhad Fard
Tlf. 928 40 459
E-post: ff@nof.no

OMTV/HTV FLO
Kennet Bergland
Tlf. 982 11 711
E-post: kb@nof.no

NEON
Anders Horten, leder
Tlf. 905 78 617
E-post: neon@nof.no

NOFKA
Tor-Espen Jolma, leder
Tlf. 936 48 210
E-post: nofka@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

Pensjonistutvalg (PU)
E-post: pensjonist@nof.no
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Kurstype Tidspunkt Sted Ansvarlig Påmeldingsfrist
Arbeidsmiljøskolen trinn 1 17.11 - 29.11 Sørmarka AOF 19. september
Arbeidsmiljøskolen trinn 1 02.02 - 14.02 Sørmarka AOF 22. september
Arbeidsrett - Stillingsvern 25.11 - 29.11 Sørmarka AOF 29. september
Org.kunnskap del 1 12.10 - 14.10 DFDS/København LO Stat 1. oktober

Org.kunnskap del 2 26.10 - 28.10 DFDS/København LO Stat 10. oktober

Basiskurs 04.12 - 05.12 Trondenes NOF 

Forhandlinger 02.12 - 04.12 Stjørdal LO Stat 25. oktober
Elev- og kadettkonferanse 15.11- 17.11 DFDS/København NOFKA 1. november

Arbeidsrett - Rettskilder 05.01 - 10.01 Sørmarka AOF 8. november

Arbeidsrett - Kollektiv arbeidsrett 10.02 - 14.02 Sørmarka AOF 6. desember

Personalpolitikk 11.02 - 15.02 Sørmarka LO Stat 7. desember

Tariffkonferanse 16.okt Oslo LO Stat 

Tariffkonferanse 21.10 - 22.10 Tønsberg LO Stat 

Tariffkonferanse 21.10 - 22.10 Bergen LO Stat 

Tariffkonferanse 23.10 - 24.10 Trondheim LO Stat 

Tariffkonferanse 23.10 - 24.10 Sandnes LO Stat 

Tariffkonferanse 28.10 - 29.10 Tromsø LO Stat 

Tariffkonferanse 28.10 - 29.10 Hamar LO Stat 

Tariffkonferanse 30.10 - 31.10 Bodø LO Stat 
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ATM/ATF

Hva er viktig for befalselever og kadetter? 
Bli med og påvirke din skolehverdag!

Se NOF.NO eller besøk oss på Facebook for mer info

Hva:  Elev- og kadett konferanse

Gjesteforedrag: Mentale forberedelser 
 v/Erik Bertrand m.fl.

Hvor:  DFDS til København

Når:  fredag 15. - søndag 17. november

Dette er din mulighet til 
å bli valgt inn i NEON 

eller NOFKA.

Påmelding til din FRITV innen  1. november.

ElEV- oG kadETT 
koNFERaNsE

ElEV- oG kadETT 
koNFERaNsE

Foto: DFDS SEawayS Norway
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Vi har nå levd med ny ATF i godt og vel fire 
måneder. Likevel er det veldig få; kanskje 
ingen, som kan si at de sitter med et klart 
bilde på hva den egentlig betyr for dem. 
Det kan virke som om usikkerheten er like 
stor både på arbeidsgiversiden og på 
arbeidstakersiden.

DEN STØRSTE ENDRINGEN i Luftforsvaret 
siden 30. april i år, er som nevnt usikker-
heten, og spesielt usikkerhet over hvordan 
arbeidsplanen kan og bør settes opp for de 
forskjellige unntaksaktiviteter. I forbindelse 
med drøfting av arbeidsplaner, har det vært 
avholdt en mengde møter hvor arbeidsgi-
ver etter beste evne har tolket hvordan de 
skal forholde seg til ATF og iverksettings-
brevet, men vi ser at tolkningene spriker 
og at kreativiteten er stor. 

ATF skulle være enkel og entydig. Dette 
for å unngå enhver tvil om hvilken kom-
pensasjon som skal gis for unntaksakti-
vitet, og det skulle heller ikke være tvil 
om hva som faktisk er unntaksaktivitet. 
Noe usikkerhet må man selvfølgelig regne 
med når en helt ny arbeidstidsavtale skal 
tas i bruk, men slik ATF fremstår, virker 
den mer og mer som et uferdig produkt 
fylt med intensjoner som ikke binder par-
tene til en enhetlig praktisering i organi-
sasjonen. Var dette uventet etter bruddet 
i desember 2012? Kanskje ikke. Dette har 
igjen ført til brudd på drøftingsmøter, og 
ved enkelte avdelinger har de ikke engang 
vært i stand til å lage utkast gode nok til 
å ha grunnlag for møter i det hele tatt; de 
opererer med andre ord uten godkjente 
arbeidsplaner.

For å oppsummere, så står Luftforsva-
ret i dag med en arbeidstidsavtale som man 
ikke helt vet hvordan man skal bruke, og 

som skaper mye frustrasjon både for 
arbeidsgiver og tillitsvalgte.

DET ER MYE POSITIVT I ATF også. I flere 
avdelinger øver militære og sivile sammen, 
og de trenger ikke forskjellige arbeidsplaner 
lenger. Mange er også fornøyde med at de 
tidligere VIA-vaktene gir mer økonomisk 
kompensering og at det fortsatt er mulig 
å ta ut dette i avspaseringstimer for de 
som ønsker det. På den andre siden så 
genererer ATF veldig mye avspasering for 
personellkategorier som tidligere benyttet 
mye ØUA og VUA, og det er signalisert at 
det kan bli en utfordring for disse å få 
avspasert uten at det går ut over den nor-
male driften. Noen avdelinger har bevisst 
eller ubevisst løst dette ved å unngå å bruke 
øvelsesdøgn, der det før ble programmert 
med ØUA eller ØIA, og forsøker heller å få 
brukt personellet på øvingsaktivitet ved å 
bruke øving time-for-time i kombinasjon 
med OA og beredskapsvakter. Et naturlig 
standpunkt til dette er at enten så er det 
øving eller så er det ikke, og da må en for-
holde seg til én type kompensasjon. Vi har 
i skrivende stund ingen fasitsvar, men 
mange slike problemstillinger blir i disse 
dager tatt opp i tolkningsmøter med For-
svarsstaben. Dette er helt nødvendig for å 
lette arbeidet for arbeidsgiver og tillits-
valgte, og forutsigbarheten til de ansatte.

DET SOM FOR NOEN BLIR opplevd som 
positivt, blir av andre oppfattet som nega-
tivt. Det kan vi forstå, når det er så mange 
forskjellige avdelinger som skal benytte 
samme arbeidstidsavtale, og når den har 
så lite fleksibilitet som den har.

Det vi får tilbakemeldinger om er at for 
eksempel den forhøyede satsen for øving 

utland, gjør at deltakelsen på utenlandsøvel-
sene blir avkortet, eller at man rett og slett 
ikke deltar i det hele tatt. At Forsvarsstaben 
her ikke følger opp med midler, når de i tillegg 
sparer så mye «andre steder» i avtalen, er 
helt uakseptabelt, men kan også være et 
resultat av at avtalen ble iverksatt midt inne 
i et budsjettår. Videre signaliseres det et 
behov fra jagerflymiljøet om at de trenger 
mer fleksibilitet rundt øving time-for-time. 
Denne type øving benyttes ofte i forbindelse 
med nattflyging, altså styrkeproduksjon 
som pågår på ukesbasis, og man avslutter 
øvelsen på kvelden hver dag. Det er altså 
ikke en kontinuerlig øvelse. Når vi ser hvor-
dan øving time-for-time blir praktisert i dag 
i forbindelse med lengre sammenhengende 
øvelser, vil det være et stort tap for mange 
andre om det ble gitt anledning til øving 
time-for-time utover dagens begrensning. 
Det er altså en vanskelig eksersis å få avta-
len til å passe til alle, og vi må igjen se etter 
fleksible løsninger, der en for eksempel får 
klargjort at øving time-for-time ikke kan 
benyttes på lengre sammenhengende øvel-
ser, men kan åpne for spesielle aktiviteter 
slik som nattflyging i Luftforsvaret.

UTFORDRINGER. Det er også noen generelle 
utfordringer som også gjelder for andre 
enn Luftforsvaret, mulig utilsiktet, i for-
bindelse med øving og vakt. I avtalen ligger 
det at alt personell som skal på en øvelse 
skal over på en dagsarbeidsplan i ukeda-
gene. For en avdeling med turnusbasert 
tjeneste betyr det at dersom de skal øve 
på en tirsdag, må samtlige deltakere som 
i utgangspunktet har fri den dagen flyttes 
fra en annen vakt til vanlig NA denne dagen. 
Dette medfører at de mottar satsene for 
øving hverdag, men at Forsvaret må ut med 

ATF I LUFTFORSVARET
Hensikten med artikkelen er å utdype hvordan personellet i Luftforsvaret opplever  

den nye arbeidstidsavtalen for Forsvaret. Jeg skal også prøve å si noe om de viktigste positive 
og negative sider ved avtalen, og til slutt noe om hva våre medlemmer i  

Luftforsvaret mener NOF bør ha fokus på.

KRISTIAN ESPENES/ FRITV MIDT-NORGE (tekst)
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overtidsgodtgjørelser for å dekke opp vak-
tene som står tomme ellers i perioden. Det 
er gjennomførbart, men det krever res-
surser, og overtidsarbeid og er ikke særlig 
lønnsomt for Forsvaret.

TILBAKEMELDINGENE FRA MEDLEMMENE 
våre om hva NOF skal prioritere i ATF-
arbeidet fremover er nærmest entydige og 

kan dekkes av to punkter. (1) Fortsett å 
jobbe for de rettighetene vi mistet med 
innføringen av ATF, og spesielt de punktene 
som var NOFs grunnlag for bruddet i desem-
ber 2012. (2) Få avklart mulighetene og 
begrensingene til de forskjellige kodene, 
herunder øving, øving timer, OA og bered-
skapsvakter (som for øvrig er regulert av 
hovedtariffavtalen), slik at en kan gjen-

nomføre en normal drøfting av arbeidspla-
ner igjen.

Til slutt oppfordrer vi våre medlemmer 
til å fortsette å komme med gode tilbake-
meldinger. Det er svært viktig at vi får inn-
spillene så snart som mulig slik at vi kan få 
avklart mesteparten av usikkerheten i løpet 
av høsten.
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FLYR HØYT: En jagerpilot på oppdrag over Rondane. Foto: Morten Hanche, FMS.



ATF - DAGEN DERPÅ

GENERELLE BETRAKTNINGER. Etter at de 
færreste har vært berørt av avtalen i løpet 
av sommeren, begynner nå ATF-avtalen 
og dens realiteter å medføre kreative utslag 
for å nå utdanningsmålene. NOF og NTLs 
brudd hadde tre hovedformål: bedre vern, 
bedre fleksibilitet for ansatt og avdeling og 
bedre økonomi for ansatte. Ryktene tilsier 
at det er den manglende fleksibiliteten som 
bekymrer avdelingene, sammen med øko-
nomisk handlingsrom og de økonomiske 
utslagene.

REDUSERTE SATSER. I ATF er øvingsdøg-
nene blitt betydelig billigere for avdelin-
gen. Alle som er på øvingsdøgn får 2 timer 
til tidbank som må tas ut som fritid. Job-
bes det i lunsjen, får en i tillegg 30 minut-
ter til en annen tidbank, og disse kan 
kjøpes ut.  

Befal som tar ut sin rettmessige fød-
selspermisjon enten som mor, far eller blir 
langtidssykemeldt, vil med denne ATFen 
tape et sted mellom 600 og 1200 kroner pr. 
øvingsdøgn i permisjons-/syketiden sam-
menliknet med den gamle ATM-avtalen. 
Dette blir det summer av når man snakker 
om 30–45 døgn i året. 

Eksempel: er du i lønnstrinn 40, vil reduk-
sjonen bli på vel 27 000 kroner ved fravær 
der avdelingen øver i 40 døgn.

ØVINGSTIMER. Bortfall av ØIA gir store 
utfordringer med å få tjenesten til å gå 
rundt. NOF fikk dessverre ikke gjennomslag 
i spørsmålet om å innføre en mer fleksibel 
bruk og uttak av øvingstimer.  

De fleste avdelingene i Hæren har brukt 
øvelse i arbeidstiden (ØIA) ifm dagsøvelser, 
skytebanetjeneste med mer. Det ga den 

enkelte mye avspasering og lite økonomi, 
med mindre arbeidsgiver hadde nok penger 
til å kjøpe ut timene.

Med dagens ATF vil du derimot få mer 
betalt for det som kalles øvingstimer, dette 
tilsvarer ca. 50 % overtid. Samtidig vil 15 
minutter pr. time trekkes ifra og overføres 
tidbanken. Disse 15 minuttene må tas ut 
som fritid og kan ikke kjøpes ut. 

Øvingstimer kan du ha inntil 7 timer 
utover normal arbeidsdag og maks 3 dager 
i løpet av en uke. De tilbakemeldingene som 
vi har fått så langt (medio august) er at dette 
er en aktivitetsform som det planlegges og 
brukes lite av. Det har vist seg at arbeids-
giver i mye større grad heller planlegger og 
bruker omfordelt arbeidstid (OA). Det er reist 
spørsmål ved i hvilken utstrekning OA kan 
brukes ved øvingsaktivitet. 

VAKT. De fleste som er ved Hærens avde-
linger har gjerne en eller to vakter i måne-
den, enten som inspiserende befal (IB), 
daghavende offiser (DHO) eller vakthavende 
offiser (VO). I tillegg så er vaktbelastningen 
ved HMKG og GSV betydelig større enn én 
til to vakter i måneden. Den nye ATFen gir 
deg mer betalt for en vakt enn det VIA-vakt 
gjorde tidligere, samt at 2 timer går til tid-
banken. (Sammenlignet med VUA-satsene, 
er de nye satsene lavere enn tidligere.) 
Tidbanken er lik som for øvelser og må tas 
ut i fritid. Jobber du i følge med lunsjen på 
vakt, får du i tillegg 30 minutter til en annen 
tidbank og disse kan kjøpes ut. Med dagens 
ATF kan en velge å få vakta ut som fritid 
og mindre ut som økonomi, men dette må 
avtales med arbeidsgiver. Samtidig kan 
ikke arbeidsgiver pålegge deg dette, uten 
at du selv vil. 

Det som derimot er en ulempe med 
dagens ATF er at mange avdelinger tidligere 
planla med bruk av VUA (fra den gamle 
ATMen), og dette ga den enkelte mer øko-
nomi enn nå og ingen avspasering. For de 
avdelingene som tidligere planla med, og 
brukte VUA, vil kunne få utfordringer fordi 
dagens ATF gir også avspasering som må 
tas ut som fritid. 

Vi har fått tilbakemelding på at vakttje-
nesten er blitt en for stor kostnadsdriver 
for avdelingene. Avdelingene ser nå på 
muligheter for å redusere antall vaktposi-
sjoner fra 3 IBer ned til 1 IB. Hensikten er å 
redusere kostnadene ved vakt. For den 
ansatte innebærer det færre vakter, som 
igjen betyr mindre tid til avspasering, min-
dre utbetalt og høyere belastning på hver 
vakt. Spørsmålet er hvor langt det er mulig 
og forsvarlig – å «effektivisere» seg bort 
fra nødvendige kostnader. 

POSITIVT. Den nye ATFen har flere positive 
elementer i seg, f.eks har vi fått arbeidstid 
på kurs. Foreløpige tilbakemeldinger tyder 
på at kursets lengde har økt og at en ikke 
bruker så mye av 3.økt lenger. Da gjenstår 
å få på plass at når arbeidsgiver disponerer 
deg til et annet sted i landet, som følge 
med kurs, så skal du ha en hjemreise hver 
helg – uavhengig av kursets lengde! Sam-
tidig er det ikke udelt positivt at den enkelte 
må være lenger borte fra avdeling og hjem-
sted. 

ATF I HÆREN
Som mange andre i Hæren har vi stilt oss spørsmålet,  

hva innebærer ny ATF for oss som er ansatt?

JAN HELGE ANDERSEN OG PÅL B. NYGAARD/ FRITV NORD-NORGE (tekst)
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En soldat fra Telemark Bataljon hopper ut 
av en CV90 stormpanservogn i øvingsfeltet 
ved Rena Leir. Foto: Erik Drabløs, FMS.
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TIDBANKER. Første utfordring i sjø vil nok 
være å administrere alle «timebankene» 
som den enkelte nå vil ha timer i. Riktignok 
vil «ATM-banken» kun leve ut året, men for 
Sjøforsvarets fartøy som nå også har fulgt 
fleksitidsavtalen til kai, vil denne være noe 
ekstra å holde oversikt over. Vi har nå:
•   «OA-banken» – timer regulert av normalt 

planlagt aktivitet samt lunsj tiden fra 
unntaksavtalen – ATF. Kan kompenseres 
økonomisk.

•   Fleksitidsavtalen – Kan ikke kompense-
res økonomisk.

•   ATF-tid på vakt/øving/fartøystjeneste 
som går inn i tidbank – kan ikke kompen-
seres økonomisk. 

•   ATM-tid opptjent før 1. mai, som skal 
avvikles innen utgangen av 2013 

Dette vil stille krav til god planlegging. Og 
husk at du som arbeidstaker bør være aktivt 
med i planleggingen slik at du kan ha god 
styring på uttak av egen fritid. 

MARINEN. Sett fra Marinens side så kom-
mer ATF godt ut for personellet på KNM. 
Her går de rene ATF-økonomisatsene opp 
nær 5-gangen ift hva ATM gav av økonomi 
(før økomp av timer). Slikt sett fikk ATFen 
en god start for personellet som var ute og 
seilte i mai og juni, tradisjonelt perioder 
med mye aktivitet. Ellers er personellet i 
Marinen også svært godt fornøyd med 
sterkere rettigheter under permisjoner og 
sykemeldinger, hvor en nå bibeholder en 
høyere økonomidel. Dette var et av hoved-

kravene i forhandlingene, og er nå endelig 
innfridd.

Sjøforsvaret har ennå ikke rukket å se 
konsekvensene av pålagte avspaserings-
timer. Noen hevder at manglende mulighet 
til å kompensere timer medfører at en ikke 
rekker å gjøre jobben. Mens andre igjen 
ser tidbank som at dette er veldig bra, fordi 
det vil tvinge arbeidsgiver å ta høyde for 
dette i programmeringen av aktivitet. 
Kanskje dette også kan bidra til å holde 
på personell som bor utenfor Sjøforsvarets 
hovedbase og som ønsker å pendle, samt 
bidra til at de får litt lengre perioder 
hjemme, noe som gir mulighet for forut-
sigbare avspaseringsperioder. Det er rik-
tig nok for tidlig å stadfeste at ATF gir 
pendlerne en forbedret tilværelse.

KYSTVAKTEN. For Kystvaktens er en umid-
delbar vurdering fra personellets side at ny 
ATF fungerer godt. Så også til forholdet om 
kompensasjon av FA2-timer nå når staben 
har presisert at kompensasjon av FA2-timer 
styres på samme måte som tidligere. En 
er også positiv til forenkling av vakt (øving) 
ved at det nå kun er en type vakt å forholde 
seg til.  

Dog, fra et arbeidsgivers ståsted så har 
det vært en del støy rundt økonomien i ATF 
avtalen. Regnestykker sier at ATF kommer 
nær 9 millioner dyrere ut i år, og totalt nær 
20 millioner fra 2014, altså for et helt driftsår 
i KV. Sett i lys av ATFens innretning fra ATM 
hvor en nå har gått over til løpende 24 timer 

ved beregning av døgn FA og fjernet 2. søn-
dagsopptjeningen, så virker driftsøkningen 
høy. Uansett: signalene fra sentralt hold er 
at seilingsprogrammet i KV med antall PD 
skal opprettholdes. Regningen blir tatt. 

VAKT PÅ SKOLER. Siste betraktning fra 
Sjøforsvaret er forholdet til vakter, eller mer 
presist opplæringsvakter. Som kjent er nå 
vakt blitt en ensartet kode bestående av 
økonomi og timer til tidbank. Som HTV i 
Sjøforsvaret vil jeg passe på at avdelinger 
ikke uthuler vaktbegrepet ift å spare penger 
ved å kalle flere vakter enn normalt/beho-
vet tilsier for opplæringsvakter. Vi må aksep-
tere at en opplæringsvakt må gjennomfø-
res under kyndig veiledning og opplæring i 
vaktfunksjonen. Men straks vakten har et 
snev av selvstendighet og ansvar, uten 
overordnet/ajourhavende til stede, ja, da 
skal en også ha betalt for ansvaret.

ATF I SJØFORSVARET
Etter noen få måneder med ATF i Sjøforsvaret kan en gjøre seg noen umiddelbare tanker  

om effekten av ny arbeidstidsavtale. Men, merk at dette kun er et øyeblikksbilde basert på noen 
små observasjoner og tilbakemeldinger. Vi har kommet for kort tid av gårde til eventuelt  

å se langtidseffekten på ATFens innretning. 

THOR MANUM/ FRITV VESTLANDET (tekst)
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Flaggskipet i Natos anti-piratoperasjon 
Ocean Shield, KNM Fridtjof Nansen, har et 
bordingslag bestående av operatører fra 
Marinejegerkommandoen. Bordingslaget 
tar seg inn mot kysten av Somalia for å 
snakke med lokalbefolkningen og obser-
vere aktiviteten. Foto: Sjøforsvaret, FMS.
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Med bred erfaring fra utdan-
ning og en rekke ulike posi-
sjoner i Forsvaret, har Torgeir 
Aas nå kapret drømmejobben 
sin som sjef for 135 Luftving.

SOFIE DEGE DIMMEN  (tekst og bilde)

Fredag 23. august var det formell over-
takelse på Gardermoen. De neste fem årene 
er det Torgeir som har ansvaret for driften 
av 135 Luftving.

«Helt siden jeg sluttet på Gardermoen 
som skvadronssjef i 2003 har jeg ønsket 
meg tilbake til stillingen som luftvingsjef. 
Gardermoen er en avdeling med meget gode 
fagfolk som alltid stiller opp når det trengs. 
Det gjør det spennende og morsomt å jobbe 
her,» forklarer Torgeir. 

BRED ERFARING. Torgeir begynte sin mili-
tære karriere som navigatør, et ukjent yrke 
for unggutten som gikk rett fra artium til 
Forsvaret.

«Det var ganske tilfeldig at jeg endte opp 
i Forsvaret. Egentlig hadde jeg tenkt å stu-
dere økonomi, men så ble det Flyskolen, og 
jeg har ikke angret en dag siden.»

Trivdes gjorde han. Så godt at han til-
brakte store deler av 80-årene i sin første 
tjeneste som navigatør på P-3 Orion, på 
Andøya. 

«Å være navigatør passet meg veldig 
godt, samtidig som jeg skjønte at Forsvaret 
som system og arbeidsplass også passet 
bra,» forteller oberstløytnanten.

Spesielt mulighetene for å skreddersy 
utdannelse i forbindelse med arbeidet, blir 

fremhevet som unikt for Forsvaret. Gjennom 
sitt 32 år lange yrkesaktive liv i Forsvaret 
har Torgeir skaffet seg erfaring fra stort 
sett alle nivåer.

IMPULSIV. Som sønn av en lege, tilbrakte 
Torgeir barneårene på flyttefot. Selv har 
han tilbrakt de siste 15 årene i nærheten 
av Sør-Norge, for å følge opp barn og 
 familie. 

«Jeg liker å gjøre nye ting, og tror jeg er 
ganske impulsiv. I en sånn setting passer 
det  godt å være i Forsvaret. Og jeg har kan-
skje vært veldig privilegert som har fått lov 
til å gjøre mye av det jeg har ønsket meg. 
Det er utrolig mange spennende oppgaver 
rundt om i hele Forsvaret.»

De neste fem årene venter en rekke 
spennende oppgaver for Torgeir på Garder-
moen. Blant annet ser han frem til å gyve 
løs på to store utfordringer: Hercules flyene 
er fremdeles nye og trenger videre oppføl-
ging. I tillegg kommer 717-skvadronen med 
Jet-Falcon-flyene tilbake til Gardermoen 
etter å ha hatt base på Rygge i noen år. Da 
er det Torgeirs ansvar å sørge for at per-
sonellet fra 717-skvadronen føler seg vel 
mottatt, og at operasjonene går som de 
skal etter flyttingen. 

«Nå er jeg så heldig at jeg får være her, 
så da er den videre planen å gjøre en best 
mulig jobb, og så får vi se,» avslutter den 
nylig innsatte sjefen for 135 Luftving,  Torgeir 
Aas. 

Flyenes herre

Torgeir Aas
ALDER: 50
SIVILSTAND: Gift 
BOSTED: Bærum
FØDT: Bø i Telemark

MILITÆR KARRIERE:
1981 Flyskolen
1982–1988 Navigatør/taktisk koordinator, 
333-skvadronen, Andøya flystasjon
1988–1990 Luftkrigsskolen i Trondheim
1990–1993 Taktisk koordinator,  
333-skvadronen, Andøya flystasjon
1993–1997 Luftforsvarsstaben

Foto: S
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1997–1999 Svenske Forsvarshøgskolan i Stockholm
2000–2003 Skvadronsjef for 335-skvadronen
2003–2005 Forsvarsdepartementet
2005 Høstkurs NATO Defence College i Roma
2006–2010 Luftforsvarsstaben
2010–2012 Forsvarsdepartementet
2013 Sjef for 135 Luftving
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Til tross for en drøm om å 
bli fotballproff, valgte Jørgen 
Amundsen Forsvaret. Nå er 
han lagfører langs den 196 
kilometer lange grensen mot 
Russland. 

SOFIE DEGE DIMMEN  (tekst)

Under oppveksten på Gjøvik gikk det mest 
i å spille fotball. Gjennom et fireårig utdan-
ningsløp på videregående fikk han koordi-
nert både fag og ball, men det var også her 
proffdrømmen endte.

«Ideen med Forsvaret kom egentlig fra 
dem jeg spilte sammen med. De mente det 
ville passe meg. Selv hadde jeg et stort 
ønske om å gjøre noe praktisk fremfor å 
sitte på en skolebenk,» forteller 22-åringen 
på telefon fra Kirkenes. 

Her har han valgt å bli værende ett år til, 
som lagfører for 16 unge soldater. 

MODNINGSPROSESS. Da Jørgen søkte seg 
til Forsvaret, visste han lite om hvilke mulig-
heter som ventet ham. Den dag i dag er han 
sikker på at det var det riktige valget, og 
oppfordrer andre til å ta en nærmere titt 
på mulighetene Forsvaret gir.

«Jeg sier til kompisene mine at alle har 
godt av å dra i militæret. I Forsvaret får man 
en bratt modningskurve hvor man lærer å 
bli selvstendig og ansvarlig. Spesielt året 
på Befalskolen er det mest spennende året 
jeg har hatt noensinne. Du kan si at jeg defi-
nitivt ikke har angret på valget!»

Jørgen fremhever det sosiale kamerat-
skapet som en viktig faktor for trivselen. 

Når dagene er mørke og en lun dyne frister 
mer enn villmarksøvelser, er det kamerat-
skapet som motiverer ham til å dra ut i 
felten. 

FREMTID I FORSVARET. Hverdagene til 
Jørgen i Kirkenes går hovedsakelig ut på å 

utdanne de nyankom-
mende soldatene.
«Det er krevende på sin 
måte, men det er veldig 
givende og morsomt. Man 
blir på en måte lærer og et 
forbilde for de nye. Jeg 
jobber for at soldatene 
skal få en kvalitetssikret 
utdanning hvor de føler at 
tjenesten er givende. Man 
får mer motiverte soldater 
om man klarer å skape et 
arbeide som er givende for 
dem selv.»

Etter pliktåret valgte 
Jørgen å bli værende som 
lagfører på garnisonen i 
Sør-Varanger, men det var 
ingen enkel beslutning å 
bestemme seg for å bli. 
Samtidig som han trivdes 
godt i Kirkenes, var han 
også klar for nye utfordrin-
ger. Men å forlate Forsva-
ret var uansett ikke et 
alternativ. 

«Nå skal jeg bruke tiden 
til å tenke over hva jeg har 
lyst til å gjøre, men på et 
eller annet tidspunkt må 
man satse på Forsvaret. 
Enten det er Krigsskolen 
eller en spesiell stilling eller 

avdeling,» forteller Jørgen, som samtidig 
innrømmer at han godt kunne tenke seg å 
være lagfører på et mer operativt nivå.

«Jeg er ikke tvil om at Forsvaret er en 
viktig utdanningsinstitusjon i Norge i dag. 
Det er synd at ikke flere unge er innom For-
svaret,» avslutter Jørgen Amundsen. 

Byttet ut ball med gevær

Jørgen Amundsen
ALDER: 22
SIVILSTAND: Singel
BOSTED: Kirkenes
FØDT: Gjøvik

MILITÆR KARRIERE:
2011-2012 GBU ISTAR i Kirkenes
2012- LF i Grensekompaniet Utdanning 

Foto: Privat.
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MILTEK – OVERVÅKING

Skandalen omkring Edward Snowdens avsløringer har satt søkelyset på amerikansk over våkning 
av datalagring og internettkommunikasjon. Men avsløringene representerer ikke noe  

banebrytende nytt. Det amerikanske National Security Agency (NSA), dels sammen med  
tilsvarende organisasjoner i allierte land, har drevet med overvåkning av e-mailer,  

telefonsamtaler og telefakser over hele verden i en årrekke.

STOREBROR SER DEG 
– og har sett deg lenge

NSA ble opprettet i 1952 
og har sine røtter i det 
amerikanske forsvaret. 

NSA har som hoved-
oppgave å drive elektro-
niske etterretning, eller 
SIGINT (Signals Intelli-
gence). I så måte 
avgrenses virksomhets-
området mot CIA som 
har som hovedoppgave 
å være nasjonal koordi-
nator for menneskelig 
etterretning, eller 
HUMINT (Human Intelli-
gence).

I dag anses NSA å 
være den største etter-
retningsorganisasjonen 
i USA. Antall ansatte er 
selvsagt ikke offentlig, 
men er av uavhengig 
kilder anslått til å ligge mellom 35 000 og 
45 000 medarbeidere. Til svar ende er antall 
ansatte i CIA anslått til ca. 20 000.

NSA arbeidsområde inkluderer overvåk-
ning av radiosendinger, både fra ulike orga-
nisasjoner og privatpersoner, internett, 
telefonsamtaler, telefaks og andre former 
for elektronisk kommunikasjon. I tillegg har 
NSA ansvaret for å sikre den elektroniske 
kommunikasjonen til den amerikanske 
regjeringen, militæret, diplomatiet og andre 
offentlige organisasjoner med behov for å 

kunne sende sensitiv informasjon. I tillegg 
skal NSA lede arbeidet med å overvåke og 
beskytte alle føderale datanettverk i USA 
mot cyberangrep.

At det er mulig å overvåke kommunika-
sjonssystemer, er imidlertid ikke noe nytt. 
Allerede i 1970-årene dannet NSA, sammen 
med tilsvarende organisasjoner i Storbritan-
nia, Canada, Australia og New Zealand, den 
såkalte UKUSA (United Kingdom – United 
States of America Agreement) gruppen. Det 
ble fra flere hold hevdet at denne flernasjo-

nale gruppen gjennom 
bl.a. det såkalte Echelon-
systemet, var i stand til 
å overvåke et stort antall 
av verdens sivile telefo-
ner, telefakser og data-
trafikk. I 1999 hevdet den 
britiske kringkastings-
stasjonen BBC at kilder 
i den australske regje-
ringen hadde bekreftet 
at det fantes et kraftig 
globalt spionnettverk 
kalt Echelon, som kunne 
lytte på hver enkelt av 
alle verdens telefonsam-
taler, alle telefakser og 
alle e-mailer. 

Senere har bl.a. den 
amerikanske avisen 
Washington Post hevdet 
i NSA i dag fanger opp 

mer enn 1,7 milliarder e-mailer, telefonsam-
taler og andre typer kommunikasjon hver 
eneste dag. Imidlertid blir bare en brøkdel 
av disse sortert ut og lagret.

DATAOVERVÅKING. I 2007 startet NSA sitt 
såkalte PRISM-program, som er et av de 
systemene som er kommet fram i forbin-
delse med Edward Snowden-affæren. 
PRISM-programmet henter informasjon 
fra ni store amerikanske internettselskaper: 
Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Pal-

Et offisielt bilde av et av NSAs operasjonssenter. Trolig har rommet vært inspirasjonskilde for 
mange spion- og siencefictionfilmer. (Foto: NSA)
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Hovedkontoret til NSA ligger straks nord for Washington DC. NSA er antatt å være den største amerikanske etterretningsorganisasjonen med anslagsvis 
35 000–45 000 ansatte over hele verden. (Foto: NSA)

Talk, AOL, Skype, YouTube og Apple. Data-
ene som samles inn inkluderer e-mail video- 
og voicechatt, videoer, fotoer og samtaler 
over IP-telefoni, slik som eksempelvis 
Skype, samt filoverføringer. Et annet 
omfattende dataprogram, Boundless Infor-
mant, tar seg av store databaser, slik som 
for eksempel informasjon i dataskyer, og 
analyserer disse dataene.

Erfaringene med en slik «samle inn alt»-
strategi stammer fra Irak-krigen. Der brukte 
NSA «The Real Time Regional Gateway» til 

å samle inn, lagre og analysere all elektro-
nisk kommunikasjon i landet. Dette viste 
seg å være en effektiv måte til å innhente 
informasjon om opprørsgrupper og plan-
lagte aksjoner fra disse.

Den andre delen av opplysningene som 
Edward Snowden har kommet med, er at 
NSA har en egen enhet eller avdeling kalt 
Tailored Access Operations (TAO), som har 
som oppgave å hacke seg inn i utenlandske 
datasystemer for å drive Cyber-spionasje. 
Ifølge Blomberg Business Week henter NSA 

hackere inn om lag 2,1 millioner gigabyte 
stjålne data hver eneste time. Dette tilsva-
rer flere hundre millioner sider med tekst. 
NSA har i mange år nektet at TAO-enheten 
eksisterer, men i den senere tid har det fra 
offisielt hold blitt bekreftet at NSA har en 
egen avdeling for å driver med det som fra 
offisielt hold benevnes «computer network 
exploitation».

BARE UTLANDET? Da Snowden kom med 
sine avsløringer, var president Barack «
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Obama raskt ute med å understreke at 
NSAs overvåkning bare gjaldt utlandet 
og ikke amerikanske borgere og virksom-
het innen USA. Dette har Obama ganske 
sikkert rett i, da NSA har som oppgave å 
hente inn informasjon fra utlandet. Innen-
lands er det FBI (Federal Byrau of Inves-
tigation) som har ansvaret for informa-
sjonsinnhentingen. Hva slags kapasitet 
og muligheter FBI har når det gjelder 
informasjonsinnhenting er ikke framkom-
met, men det ville være et åpenbart hull 
i etterretningsvirksomheten og kampen 
mot terror, dersom muligheten til å over-
våke datakommunikasjon og databaser 
innenlands i USA var vesentlig  svakere 
enn muligheten til å overvåke utenlands 
datakommunikasjon.

Men NSA sitter heller ikke helt på side-
linjen når det gjelder tilgang til informasjon 
fra virksomhet innen USA. NSA rappor-
teres å bruke sin datakapasitet til å ana-
lysere data fra andre offentlige organi-
sasjoner i USA. Disse organisasjonene 
har fullmakt til å samle inn data innenfor 
sine virksomhetsområder, og disse vide-

resendes til NSA for analyse. Dette med-
fører at NSA får innsyn i et stort antall 
e-mailer og internettsøk som er sendt 
innenlands i USA. I tillegg får NSA innsyn 

i banktransaksjoner, kredittkorttransak-
sjoner og oversikter over reisende med 
flyselskaper, telefonutskrifter osv. Dette 
ifølge avisen Wall Street Journal.

«

NSA har anlegg mange steder i USA og rundt om i verden for øvrig. Bildet viser NSAs anlegg ved Buckley 
Air Force Base i Colorado. Foto: NSA

Tidligere sjef for datatilsynet, 
Georg Apenes uttalte en gang 
på 1990 tallet at; «Jeg er ikke så 
bekymret for at Storebror ser deg, 
jeg er mye mer bekymret for alle 
småbrødrene som ser deg.»

Apenes siktet selvsagt til den informasjon 
som private bedrifter og organisasjoner 
samler inn om oss, og som ingen har kon-
troll med. 

Siden den gang har alle småbrødrene 
fått en uendelighet av nye muligheter for 
innsamling av informasjon om den enkelte 
av oss. Og det er ikke bare snakk den infor-
masjonen vi frivillig og mer eller mindre 
bevist legger igjen Facebook, Twitter, når vi 
handler med rabattkort på butikken eller 
bestiller varer og tjenester på nettet.

I dag kan hvem som helst kjøpe avansert 
overvåkningsutstyr over disk til en billig 
penge.  Vanlige folk kan kjøpe seg mikrofo-
ner som tar opp lyd på 15-20 meters 
avstand, eller enheter som loggfører alt som 

skrives på en PC. I tillegg finnes GPS spo-
ringsutstyr som settes på biler, gjenstander 
eller personer, slik at det er mulig å følge 
deres nøyaktige bevegelser.

Avlyttingsutstyr for mobiltelefonen er 
også enkelt å skaffe. For noen tusenlapper 
kan man kjøpe programvare som i følge 
leverandøren at den som avlytter får full 
kontroll over mobiltelefonen til den som 
overvåkes.  Programvaren legges inn i mobi-
len via for eksempel bluetooth og kan ikke 
oppdages. Når programmet er på plass, vil 
det være mulig å avlytte alle samtaler, få 
kopi av alle inngående og utgående SMS 
meldinger få GPS posisjonen til den du over-
våker. I tillegg vil mobilen som overvåkes 
også fungere som romavlyttingsutstyr, dvs. 
at om mobilen ligger i et rom, kan overvå-
keren høre på samtaler som føres i rommet. 
Prisen for utstyret er under 5000 kroner.

Med denne programvaren får du full kon-
troll på trafikken til mobiltelefonen du 
ønsker å overvåke. Du kan bruke det til å 
lytte på samtaler, avlytte rom, få kopi av 
alle inngående/utgående SMS, få GPS-
posisjon og mye mer! Dette er en profesjo-
nell løsning for mobilovervåking! 

Utstyr som dette er tillatt å selge i Norge, 
men det er klare lovmissige begrensninger 
når det gjelder bruken av slikt ustyr.

Lillebror ser deg også! 
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LITEN LURING: Lydbånd opptager på binders 
størrelse. Den har batterikapasitet til hele 300 
timer stand by, og 25 timers opptak. Opptageren 
kan programmeres til å koble seg inn så straks det 
er lyder i rommet over et visst desibelnivå. Prisen 
er knappe 5000 kroner. Foto: Spyshop
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Franske DCNS har presentert et 
nytt ubåtkonsept kalt SMX 26. 

SMX 26 er en liten ubåt, designet for å 
kunne operere i svært grunne farvann, og 
kan operere over lengre tid i farvannsdyb-
der helt ned til 15 meter. Ubåten er særlig 
tenkt brukt til ilandsetting av spesialstyr-
ker inn i grunne havneområder eller kyst-
områder, men båten er også utstyrt med 
torpedoer for å engasjere større sjømål. 

I tillegg er ubåten ustyrt med to teleskop-
master, den ene for anti-luft-raketter for 

selvforsvar mot helikopter, den andre med 
en 20mm kanon.

SMX 26 er ustyrt med to hovedfram-
driftsmotorer, men ubåten har i tillegg fire 
dreibare trustere montert bak luker: to foran 
og to bak på hver side av skroget. Ved behov 
for ekstrem manøvrering åpnes lukene og 
trusterne skyves ut via en teleskopbasert 
arm.

SMX26 har en totalvekt på ca. 1000 tonn 
og er ca. 40 meter lang. Ubåten kan dykke 
ned til dybder på 150 meters dyp og har en 
lang rekkevidde.

SMX 26 Ubåtkonsept

Krypterte 
minnepinne 
med PIN-kode

Under skroget kan hjul senkes ned, slik at ubåten kan plasseres stabilt på en ujevn havbunn. På sidene er 
trusterne ute, noe som gjør ubåten svært manøvrerbar. Ill. DCNS

Det sveitiskproduserte flyet Solar Impulse 
har fullført turen tvers over USA, fra San 
Francisco til New York City. Solar Impulse 
drives av solcellepaneler montert på ving-
ene, og er det eneste solcelleflyet som også 
kan fly nattestid.

Den første bemannede testflygingen 
med Solar Impulse ble foretatt i 2011, og 
siden den gang har flyet tatt en rekke test-
turer i Europa og til Nord-Afrika. Men turen 
tvers over USA er den desidert lengste til 

nå, med start i San Francisco den 3. mai og 
landing i New York den 6. juli. Turen ble gjen-
nomført i 5 etapper, hver på mellom 19 og 
25 timers aktiv flyging. 

Flyet har et mannskap på 1 pilot en marsj-
hastighet på ca. 70 km/t. Lenden er ca. 22 
meter, mens vingespennet er hele 63 meter. 
Flyet er prosjektert til å være i luften i hele 
36 timer og kan komme opp i en maks høyde 
på hele 12 000 meter (39 000 fot). 

Over Golden Gate. Det sveitiske flyet Sola Impuls, 
som drives av solcellepaneler, har fløyet tvers 
over USA. I 2015 planlegges en etappevis flytur 
rundt jorda. Foto: Solar Impulse

Bruk av minnepinner er en stor sikker-
hetsrisiko, men LOK-IT minnepinne 
beholder man enkelheten i bruk, kom-
binert med den høyeste grad av sikker-
het som er mulig å få på minnepinner.

Brukeren av LOK-IT må taste inn en 
PIN kode (5–15 siffer) før minnepinnen 
kan plugges inn i USB-kontakt, for 
eksempel i en bærbar PC. Settes min-
nepinnen ikke inn i en USB-enhet innen 
30 sekunder etter at PIN-koden er tas-
tet, vil minnepinnen låses automatisk. 
Når minnepinnen tas ut av USB-enheten, 
vil den også låses umiddelbart.

Tastes feil PIN-kode inn ti ganger, vil 
dataene på minnebrikken slettes.

Dataene på minnepinnen er kryptert, 
men da all kryptering og autentisering 
foregår internt i minnepinnen, og ikke 
er avhengig av programmer på verts-
maskinen, kan man bruke LOK-IT på alle 
typer utstyr som støtter USB minne-
pinne, uavhengig av operativsystem.

LOK-IT-minnepinnen. Minnepinnen er blitt 
svært populær og flere tusen enheter er solgt 
i Norden Foto: MilitærTeknikk

Over USA med solenergi
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Major Martin «Tintin» Tesli importerte i 2012 
et T-33 Shooting Star til Norge.  Flyet kom 
opprinnelig fra Canada og fløy hit for egen 
maskin fra USA.  Flytypen kom til det nor-
ske luftforsvaret allerede i 50-årene, men 
teknologien holder fortsatt til med rette å 
kunne kalle det Norges raskeste privatfly. 

JAGERFLYVER. Majoren flyr til daglig F-16 
på Ørland. Han er klar på at han drar veksel 
på sitt yrke i sin fritid, men at fritidsliden-
skapen er noe svært annerledes.  Jobben 
handler om å utvikle et så kompetent kamp-
flyvåpen som mulig, forteller han.  – Det jeg 
gjør på fritiden er noe som gir meg styrke, 
som bygger meg opp og gir meg mer energi. 

INSPIRASJON. Tesli nevner spesielt miljøet 
rundt veteranflyet De Havilland Vampire. 
Ved å se til deres erfaringer, fikk han trygg-
heten til å kunne våge sitt eget prosjekt, 
bekrefter han. – Det er også andre miljø 
som har klenodier og fly som på et museum, 
og så har vi et samarbeid, forteller han 
videre.  Vi har alle noe vi vil vise frem og 

fortelle om; det er viktig at vi ikke kun foku-
serer på de få flyene som flyr.

DET RETTE FLYET. Det var ikke enkelt å 
finne dette flyet, forteller Tesli og under-
streker: – Å kjøpe en egen «T-bird» handler 
ikke om å kjøpe seg et eget jagerfly, men 
å kjøpe et fly som har en historie i Norge 
og som har en historisk tilknytning. Når så 
dette flyet dukket opp, innså han at det 
kom til å bli det eneste flygende eksem-
plaret i hele Europa. – Dét var faktoren som 
fikk meg til å si «jeg skal gjøre det», fortel-
ler han. 

HISTORIE. Det er dét som er det interes-
sante for meg: Å kunne bidra til å ivareta 
historien. Vampire er jo helt klart også et 
sånt fly, forklarer Tesli. – Det var Norges 
første jetjager, og med den kan du også 
fortelle vanvittig mye av Luftforsvarets 
historie. I kraft av sitt engasjement for 
historie har majoren allerede har fått 
mange oppdrag, og han er klar når han 
omtaler menneskene han har møtt.  

Historisk eierskap:

ET EGET JAGERFLY
Tenk å kunne suse forbi norske tinder og nedover i Europa i et eget jagerfly. 

Det er en tøff tanke – men hvem kan vel faktisk gjennomføre noe slikt? 
Befalsbladet har møtt en som lever drømmen. 

KENNET BERGLAND, OMTV (tekst)   



Illustrasjonsfoto:T-33 Shooting Star
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– Det er det største privilegiet jeg har hatt 
i min karriere; det å få lov til å være 
sammen med veteranene våre – å få lov 
til å høre deres historier og kanskje også 
få lov til å fortelle mine historier til dem.

FLYSHOW. I slik sammenheng er de histo-
riske markeringene det aller gjeveste, mener 
Tesli. – Med flyet får du innpass til å kunne 
fortelle, så er det jo historien og menneskene 
bak som er det viktige. Å få lov til å dra til 
det engelske Imperial War Museums flyshow 
nå i september, lande med dette flyet og så 
få lov til å takke engelskmennene for det de 
gjorde for oss under krigen – dét er stort!

EUROPA.Tesli blir lattermild når han beskri-
ver interessen for flyet. I september er det 
på stevner nesten konstant. Mange av de 
vesteuropeiske luftforsvarene hadde flyet 
som et av sine aller første jetfly, forklarer 
han. Folk vil gjerne se nettopp dette. Det 
blir da noen helger på sommeren hvor en 
liten gjeng drar rundt på flyshow med de 
flyene som inviteres. Vi deler på det, og 
noen ganger kraftsamler vi og drar sammen, 
forteller Tesli.

FAMILIEN. Når vi spør om denne aktiviteten 
går ut over familielivet, er svaret kontant.  
Du må gifte deg med riktig dame, sier Tesli 
og ler. Samtidig anerkjenner han at det er 
et viktig spørsmål. Han forklarer at det i 
forbindelse med flyshow av og til åpner seg 
mulighet for at familien kan ta ferie og nyte 
noen flotte turer sammen. Dermed får 
familien en positiv del i denne enorme inter-
essen. Det er med på å skape anledning til 
å fortelle historien sånn litt etter hvert, 
forklarer han fornøyd.

STØTTE. Han er svært takknemlig for all 
den støtten han får, og nevner spesielt den 
lokale støtten fra Kjevik som kritisk – på lik 
linje med støtten Vampire-miljøet får lokalt 

på Rygge. For å kunne drifte slike fly, er man 
helt avhengig av ildsjeler og folk som har 
lyst til å bidra – uten dem så ville det ikke 
vært mulig å kunne holde et sånt fly flyve-
dyktig i det hele tatt, understreker Tesli.

FREMTIDEN. For egen del håper han å kunne 
få lov å bidra og kunne ivareta det historiske 
aspektet og miljøet som ivaretar vår flyhis-
toriske arv. Hva gjelder offisiell støtte, er 
ønsket en formalisering av støtten fra For-
svaret.  Han nevner Swedish Airforce His-

toric flight og Royal Air Force som eksem-
pel på en forbilledlig satsning. I Sverige har 
de full støtte fra det svenske luftforsvaret 
og drifter da, så vidt Tesli vet, samtlige jet-
fly som det svenske flyvåpenet har hatt 
helt tilbake til 50-årene. – I RAF har de fly-
vere som i sin tjeneste flyr blant annet Spit-
fire – de er en del av Forsvarets rekruttering 
og er et godt ansikt utad, slår han fast.

HVORDAN DET EGENTLIG FØLES. Tesli ved-
går at det er en litt ubeskrivelig følelse å 

Tesli avbildet med kolleger på flystevne. I bakgrunnen fly fra Frecce Tricolore, det Italienske oppvisnings-
laget. Foto: privat.

På vingene i Norske fjell og fjorder. I forgrunnen flyet De Havilland Vampire som Tesli hentet inspirasjon til 
prosjektet fra. Foto: privat.

HISTORISK FOKUS: Tesli avbildet foran klassiske 
fly på flystevne i England. Foto: Privat.
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T-33 Shooting Star «T-bird»
Et amerikansk toseters treningsfly utviklet fra 
jagerflyet F-80. Det fløy første gang 22. mars 
1948 og er et av de mest brukte jettreningsfly 
noensinne, samtidig som det har vært i aksjon 
i flere kriger. Over 20 nasjoner har hatt T-33 i 
tjeneste i sine flyvåpen. Luftforsvaret brukte 
maskinen mellom 1953 og 1968.

Spesifikasjoner: T-33 Shooting Star er utstyrt 
med en Allison J33 turbojetmotor med en ytelse 
på 24,0 kN, og kan utstyres med to 12,7 mm 
mitraljøser i nesen og forskjellige typer bomber 
og raketter på festemaster under vingene. Vin-
gespenn 11,85 m, lengde 11,51, maksimal 
startvekt 6830 kg, topphastighet 965 km/t 
(spesifikasjoner for T-33A).

realisere et slikt prosjekt. Samtidig sier han 
at det å fly F-16 i det daglige påvirker opp-
levelsen av å fly sitt eget.  Likevel vil han 
være klar på at gleden ikke kommer først 
og fremst i lufta. 

– I det øyeblikket jeg står i England og 
veteranene Wilhelm Mohr, Rolf Kolling og 
Anton Wang kommer bort og sier: «Hei, 
takk for sist og så flott! Har du kjøpt en 
T-bird?» Når de, på en måte, står og beun-
drer og forteller hvor flott det er at jeg gjør 
det jeg gjør – det er da jeg får den indre 

følelsen. Den overgår det å fly det. Det er 
rart å si det – men den gjør det. Det er da  
jeg får lykkerusen. 

OM Å VÅGE. Dersom det er noe du brenner 
for og virkelig har lyst å gjøre så er det bare 
å «kline til», fremholder Tesli. Det er det å 
tørre å risikere det handler om.  Belønnin-
gen på det personlige planet når du når 
målene dine er så enorm – du må ikke 
undervurdere det.

LEKRE LINJER: Norges raskeste privatfly. Samarbeidet med Vampire er tett både i inn- og utland.  
Foto: privat.

Major Martin «Tintin» Tesli flyr i det daglige F-16 
ved 338 Skv. Ørland HFS. Foto: privat. 

I EGEN COCKPIT: Tesli understreker at prosjektet 
handler om noe mer enn eierskap. Foto: privat.
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∂ Ett-roms selveierleiligheter fra 250.00 NOK
∂ 4-roms penthouse selveierleiligheter fra 900.000 NOK
∂ Vi har allerede flere norske offiserer som kunder

Mulighet for gratis visningstur for alle NOF-medlemmer
Ring Frode Kjelby for personlig konsultasjon på telefon 92690947

For mer informasjon: www.scangrouphomes.com 



JAS 39C Gripen fra Tsjekkiske 211th Tactical Squadron. Foto: Audun Klette

Under øvelsen arrangeres det åpen dag med flyshow. Her står en E-3A  
Sentry ’AWACS’ på static display. Foto: Luftforsvaret

Tsjekkisk MI-24V Hind over en parkert tyrkisk F-16D Block 50.  
Foto: Audun Klette

Tre norske F-16 møter en av Sjøforsvarets kystkorvetter. Foto: Morten HancheRF-4E Phantom II fra tyske Aufklärungsgeschwader 51 «Immelmann». 
Foto: Luftforsvaret
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NATO Tiger Meet finner du ikke i den offi-
sielle øvingskalenderen til NATO, men det 
er likevel den største luftforsvarsøvelsen 
som blir arrangert årlig i Europa.

I TO UKER var nærmere 70 fly og helikoptre 
fra 13 nasjoner samlet for å trene på kom-
plekse luftoperasjoner og samspill mellom 
skvadronen og Forsvarets operative hoved-
kvarter (FOH). På bakken deltok en mengde 
støttepersonell fra alle deltakernasjonene 
samt norske spesialstyrker, luftvernartil-
lerister og spesialutdannet kontroll- og 
varslingspersonell med sin mobile kontrol-
lenhet. Den norske marinen bidro med fre-
gatten Helge Ingstad og kystcorvetter i 
Skjold-klassen til øvelsen.

Belgia, Hellas, Norge, Nederland, Polen 
og Tyrkia bidro til øvelsen med forskjellige 
utgaver av F-16. Spania og Sveits stilte 
med sine respektive F-18. Frankrike med 
Rafale, Tyskland med Tornado og en Lear 
Jet, Tsjekkia kom med sine JAS-39 Gripen 
og ikke minst to HIND-helikoptre, Østerrike 
med Saab 103OE og USA med tankflyet 
KC-135R. I tillegg deltok en norsk DA-20 
fra 717skv. 

PÅ DELTAKERLISTEN VAR også to E-3A; 
AWACS-flyene fra NATO Airborne Early 
Warning & Control Force (NAEW&CF) som 
har sin hovedbase i Geilenkirchen i Tyskland 
på grensen mot Nederland. NAEW&CF har 
fire fremskutte lokasjoner for sine AWACS-
fly hvor Ørland HFS er en av disse. AWACS-
flyene er dermed en selvskrevet deltaker 
på slike øvelser med sin egen tigerskvadron 
«Squadron 1 Tigers».

To ganger om dagen flyr nærmere 60 fly 
og helikoptre samtidig inne i øvingsområdet, 

men flygingen på Tiger Meet er bare en liten 
del av øvelseshverdagen. Planleggingen for 
hvert oppdrag starter lang tid i forkant av 
selve utførelsen.

KLOKKEN 13:00 hver dag kommer den ende-
lige ordren for neste dags flyoperasjoner. 
Mission Commander får nå vite hvilke res-
surser han har blitt gitt for å utføre opp-
draget sitt. Take-off for de første fartøyene 
er om omtrent 21 timer, men det er bare 
tiden og veien. Omtrent 40 fly og helikoptre 
er satt opp til en COMAO (Composite Air 
Operation).

Mission Commander må starte planleg-
gingen umiddelbart. Morgendagens opp-
drag består i å etablere Combat Air Patrols 
(CAP) for å håndheve en etablert No Fly 
Zone, levere bomber på gitte mål (AI), de 
skal bidra med Close Air Support (CAS) til 
bakkestyrker som befinner seg på flere 
forskjellige posisjoner, beskytte AWACS-
flyet (HVAA protection) som skal være 
deres controlling agency og uskadeliggjøre 
fiendtlig luftvern (SEAD). I tillegg til bak-
kebasert luftvern er det et ukjent antall 
fiendtlige fly i området.

HVILKE FLY som skal ha hvilken rolle i 
COMAOen er allerede gitt i oppdraget. For 
hvert deloppdrag er det utpekt en erfaren 
flyger som får ansvaret for å planlegge sin 
del. Alt må koordineres nøye. 40 luftfar-
tøyer kan ikke ta av samtidig. Selv om 
øvingsområdet er 450 x 180 km, må alle 
luftfartøyene som deltar separeres i høyde. 
De trenger forskjellige radiofrekvenser til 
AWACSen og Air Control Unit (ACU) på bak-
ken, og det er viktig å vite hvem som skal 
snakke med hvem, og de må ha backup-

planer i tilfelle noen blir skutt ned eller må 
returnere av andre årsaker. I tillegg til dette 
må det settes opp en plan for hvem som 
skal fylle drivstoff i lufta fra KC-135-mas-
kinene. 

De som er gitt ansvaret for hvert sitt 
deloppdrag, blir kalt inn til jevnlige mission 
coordination-møter i løpet av ettermidda-
gen. Ikke før utpå kvelden er alle detaljene 
klare, og nå må Mission Commander gjøre 
klar mass brief til dagen etterpå.

COMAO MASS BRIEF starter 07:30. Alle 
flygere og annet operativt personell som 
deltar i selve utførelsen har møtt opp for 
en times lang brief hvor oppdraget og pla-
nen for gjennomføring blir presentert. Take-
off for COMAOen klokken 10:30 er like om 
hjørnet, så flygerne må umiddelbart gå 
videre til sin formasjons flight brief hvor de 
siste detaljene gjennomgås punkt for 
punkt.

Etter landing klokken 13:30 skal alt 
debriefes, og klokken passerer ofte 18:00 
før flight crewene og det operative støt-
tepersonellet fra dagens COMAO kan sosi-
alisere seg i Tiger Club med hundrevis av 
andre «Tigere». Mission accomplished!

NATO TIGER MEET 2013 var ikke bare Euro-
pas største luftforsvarsøvelse i år, men 
faktisk det største «Tiger Meet» som har 
vært arrangert gjennom den 50-årige his-
torien til NATO Tiger Association. «Hard to 
be Humble» er slagordet til organisasjonen 
– listen ligger høyt. 

I 2014 er German Reconnaissance Wing 
51 «Immelman» verter for øvelsen, men vi 
håper det ikke blir lenge til vi ser de tiger-
malte flyene i norsk luftrom igjen.

ARCTIC TIGER -
HARD TO BE HUMBLE

Årets NATO Tiger Meet, kalt Arctic Tiger, fant sted på Ørland Hovedflystasjon (HFS)  
i tidsrommet 17. til 28. juni. For tredje gang var 138 luftving og 338 skv. vertskap for  

mer enn 800 flyvere, teknikere og støttepersonell. 

KRISTIAN ESPENES (tekst)
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Det er fire måneder siden hjelpepleieren 
fra Harstad ble valgt til ny LO-leder. I media 
har det til tider vært et større fokus på røy-
king og fravær av trening fremfor selve 
fagforeningsarbeidet. Nå har Kristiansen 
stumpet røyken, og ønsker et bredere fokus. 

Midt i en hektisk periode, med lange 
dager, tar hun seg tid til å møte NOF. Fordi 
Forsvaret er viktig for Kristiansen.

«Det er viktig for LO å tenke at vi er et 
helhetlig samfunn. Forsvaret er en naturlig 
del av samfunnet vårt, og dermed en natur-
lig del av LO. Det er også viktig for LO å ha 
et bein i Forsvaret og da gjennom NOF,»sier 
den engasjerte lederen.

Hun fremstår som varm, jovial, kunn-
skapsrik og handlingsorientert, der vi møter 
henne på det nyinnredede kontoret med 
utsikt over Youngstorget.  

NEGATIVE TIL LO. Konkurrerende organi-
sasjoner er skeptiske til NOFs tilknytning 
til LO. At de er sammenbundet med politiske 
partier og dermed ikke står fritt.

«Det er noe forbaska tull!»
Svaret kommer kontant fra Kristiansen. 

Det er ikke første gang hun har vært nødt 
til å forsvare det kritikerne påstår er en 
«uheldig og uryddig» sammenblanding av 
roller.

«LO er en demokratisk oppbygd organi-
sasjon, og det er Kongressen som bestem-
mer veien til enhver tid. At vi er klistra opp 
mot hverandre? Nei, det blir så absurd disse 
påstandene. Vi har et samarbeid, men det 
er en helt annen sak,» sier den frittalende 
nordlendingen og rister på hodet. 

MER BREDDE. Gjennom flere år i LO har hun 
blitt vant til å takle den politiske kritikken, 
og sier at det er enkelt å tilbakevise det hun 
oppfatter som ren propaganda.

«Vår hovedoppgave er jo å fremme med-
lemmenes interesser overfor politikerne. 
De som er med i NOF har gjort et godt valg, 
for konkurrentene har jo ikke sjanse til å 
oppnå det samme som oss.»

Kristiansen stopper opp for en liten 
pause; praten har gått i ett siden vi entret 
maktens høyborg. Den blide lederen er tyde-
lig engasjert. 

«Det har vært noen budsjettdiskusjoner 
med Regjeringen. Det var harde interne 
prioriteringer, men vi klarte å trykke gjen-
nom en sterkere økonomi for Forsvaret.»

TRER AV. Foruten å ivareta Forsvarets 
interesser gjennom LO, har Kristiansen 
selv personlige bånd til Forsvaret gjennom 
Heimevernet. I september går hun av etter 
fire år som leder for Landsrådet i Heime-
vernet. Etter fire måneder i sjefsstolen i 
LO har hun merket at hun ikke får tid til å 
prioritere de to rollene så mye som hun 
skulle ønsket.

«Selv om jeg er på vei ut, er jeg like opp-
tatt av Heimevernet og Forsvaret. Jeg har 
jo også tatt sjefskurset ved Forsvarets 

Høgskole. Der fikk jeg mange gode venner 
som jeg fortsatt har kontakt med,» fortel-
ler Kristiansen. 

Hun innrømmer at hun endret sitt syn 
på Forsvaret gjennom utdanningen ved 
Høgskolen. I forkant fryktet hun man-
glende rom for å være såkalt løs i snippen 
i militære fora. Men fordommene ble gjort 
til skamme, og hun ler høyt når hun fortel-
ler om hvordan hun titulerte generalene 
som «militær-mennan» da hun takket av 
i Rena leir.

«Da så jeg at det var lov å være litt løs i 
snippen. Jeg sa at ‘militær-mennan’ visste 
bedre hvordan man takket av, enn jeg gjorde. 
Og da lo de godt,» humrer Kristiansen.

Etter å ha hørt LO-lederen tilbakevise 
den politiske kritikken, og forklart at de, 
avstanden til tross, selvsagt skal samar-
beide med høyresiden dersom de vinner 
valget, kan det være greit at Kristiansen 
selv forteller hvem som er LOs medlemmer.

«Det er ikke sånn at alle LO-medlemmer 
hører til i Arbeiderpartiet. Det kommer også 
frem i våre medlemsundersøkelser, som 
viser at medlemmene spenner fra ytterste 
høyre til ytterste venstre. Og vi ønsker oss 
jo en bred organisasjon som skapes av de 
ulike menneskene som er en del av den. 
Allikevel er det venstresiden som er mest 
aktive og synes best, men det kan de heller 
ikke lastes for.»

Klokken har så vidt passert vår tilmålte 
time, og allerede kan en høre lett banking 
på kontordøra. Nestemann på LO-lederens 
timeplan står klar til å entre rommet; her 
gjelder det å utnytte tiden når man kan. Det 
er mye som skal gjøres når man fremmer 
saker for nærmere en million fagorganiserte 
nordmenn.

«Det er her makta ligger. I LO,» avslutter 
en smilende og bestemt Kristiansen.

Den nye LO-lederen, Gerd Kristiansen, har sterke bånd til Forsvaret  
og lover å kjempe for de fagorganiserte. 

SOFIE DEGE DIMMEN (tekst)  MARKUS KÄLLVIK foto)

Gerd Kristiansen
 z Født 1. august 1955 i Harstad.
 z Utdannet hjelpepleier og har arbeidet 

ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i 
Tromsø.

 z Har også utdannelse fra sjefskurset ved 
Forsvarets Høgskole.

 z Har vært sterkt engasjert i en rekke tillits-
verv: i NHS, hovedtillitsvalgt i Troms fylkes-
kommune, forbundets valgkomité, Norsk 
Helse- og Sosialforbund og Fagforbundet.

 z Har vært nestleder i LO siden 2005, før hun 
tok over ledervervet 6. mai 2013.

LO = STØRST OG BEST
for Forsvarets ansatte
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LO-LEDEREN



LO LEDEREN: Gerd Kristiansen, svarte som alltid rett fra levra. Hun la vekt på at LO er den desidert største hovedorganisasjonen med størst maktpå-
virkning. Hun påpekte også at NOF er uten tvil det beste alternativet for Forsvarets ansatte dersom man ønsker påvirkning.
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AMMOKASSA

Som NOFs forhandlingsleder var jeg lenge 
i tvil om jeg skulle kommentere dette innleg-
get. Jeg kom til at dette ikke kan stå uimot-
sagt. Dette er hva jeg har å si, det blir ikke 
noe videre polemikk i saken fra min side.

Jeg skal her prøve å gjennomgå de 
påstandene som fremkommer i JBs innlegg.

JB MER ENN ANTYDER at NOF har hatt et 
behov for å dekke til egne tabber ved å bak-
snakke andre. Jeg kan selvsagt ikke stå 
inne for hva alle mine kollegaer har sagt i 
denne sammenhengen. Imidlertid var det 
en uttalt strategi fra NOFs side at vi skulle 
ut og informere om hvorfor vi tok brudd, 
altså hva var det vi ikke kunne godta. Da 
ligger det usagt i informasjonen vi ga hva 
de andre kunne godta. I mine presentasjo-
ner ved de største avdelingene var jeg 
meget nøye med kun å fokusere på NOFs 
situasjon.

Videre har JB en teori om at NOF har satt 
ut rykter for å kamuflere det faktum at man 
ikke våget å ta ansvar for en ny avtale. Dette 
er å snu situasjonen fullstendig på hodet. 
Det er nettopp det å våge som er en del av 
NOFs holdning. Vi våget å ta brudd, vi våget 
å ta den belastningen som ligger i en slik 
prosess, og vær du sikker, det er en reell og 
tung belastning. Slik NOF ser det så hadde 
vi ikke noe valg, avtalen var ikke god nok. 
Det er mye i ATF som er bedre enn hva vi 
hadde i ATM, imidlertid er det punkter som 
vi altså ikke kunne godta på vegne av med-
lemmene. 

ETTER AT BRUDDET VAR ET FAKTUM reiste 
jeg rundt på forskjellige avdelinger for å 
informere om situasjonen. Et naturlig 
spørsmål som kom opp gang på gang var; 
hvordan er det mulig at to befalsorganisa-
sjoner kan konkludere så vidt forskjellig i 
forhandlingene? Mitt svar var da følgende: 

Slik jeg ser det, som forhandler på sen-
tralt nivå, så kan det være to måter å tenke 
på i forhandlinger. Den ene måten går ut på 

at når man har nådd «streken» i forhand-
lingene, så tenker man at jeg får ikke mer 
av arbeidsgiver og jeg har ikke mer å gi selv, 
da kan jeg likeså godt signere det som ligger 
på bordet. Den andre måten å tenke på er 
at når man har nådd «streken» så må man 
gjøre opp status. Befinner jeg meg på over-
siden av minimumstreken, eller er jeg under 
streken. Med andre ord, kan jeg snu meg 
rundt etter signering og se medlemmet i 
øynene og si at nå har du en bedre avtale? 
Hvis svaret på dette er NEI, så har du ikke 
annet valg enn å ta brudd. Dette var situa-
sjonen for NOF 12. desember 2012. I en slik 
situasjon vil NOF alltid kunne konkludere 
med at et brudd er en mulighet.

DET SPEKULERES VIDERE i at «noen hadde 
gitt ordre om at denne avtalen ikke skulle 
signeres», les: forhandlerne fra NOF stilte 
ikke med nødvendige fullmakter. Selvsagt 
stiller NOF i forhandlinger med fullmaktene 
i orden, det har vi gjort i over hundre år. 
Imidlertid er det selvsagt slik at jeg som 
forhandler mottar mine rammer og føringer 
fra forbundets øverste ledelse. En forhand-
ler som ikke har forstått dette, er det vi i 
Sjøforsvaret betegner som «a loose gun 
on deck».

DET PÅSTÅS at NOF gjorde en oppsiktsvek-
kende snuoperasjon fra å være passe godt 
fornøyd, til å rope at BFO legger seg flat for 
arbeidsgiver. NOF har ikke gjennomført 
noen snuoperasjon. Som medlem skal du 
vite at samtlige bruddpunkter listet i pro-
tokollen fra bruddet 12. desember var felles 
NOF/BFO-krav nedfelt i vårt felles kravdo-
kument. Disse kravene valgte BFO på et 
tidspunkt å frafalle, for øvrig uten å infor-
mere sin samarbeidspartner, NOF. Den 
enkelte får gjøre seg opp en egen mening 
om hvem som har gjennomført en opp-
siktsvekkende snuoperasjon.

JB hevder at NOF har mobbet BFO-til-
litsvalgte for det valget BFO tok. Dette er 

en meget grov beskyldning, uten rot i vir-
keligheten. Personlig er jeg av den oppfat-
ning at når BFO, over natten, velger å legge 
alle uoppfylte krav i siste fellesdokument 
på hyllen og signere en avtale, så må de 
tåle at dette kommenteres med skuffelse. 
Dette er ikke mobbing. Tåler man ikke det 
som tillitsvalgt, så har man valgt feil yrke.

NOF OG BFO HAR en formell samarbeids-
avtale på sentralt nivå, som blant annet 
eksplisitt regulerer et samarbeid i ATF-
forhandlingene. Dette fungerte bra inntil 
et tidspunkt like før bruddet. Personlig satt 
jeg i slutten av 2012 med en følelse av at 
JB hadde mer kontakt med arbeidsgiver 
enn han hadde med NOF. Hvis det er tilfelle, 
så er det et grovt brudd på samarbeidsav-
talen. Jeg har tenkt veldig mye på dette 
det siste halvåret, men skjønner fortsatt 
ikke hvorfor ikke BFO tok brudd sammen 
med oss.

Nå er NOF dømt inn i avtalen med de 
viktige rettelsene som vi fikk på plass i Sær-
skilt nemnd, slik sett er situasjonen ryddig. 
Nå går vi inn i en fase hvor vi sannsynligvis 
må gjennomføre en rekke tolkningsmøter 
med arbeidsgiver for å løse uklarheter i 
avtalen.

NOF ER IKKE FORNØYD med hverken pro-
sessen eller resultatet i Særskilt nemnd, 
selv om NOF fikk på plass flere endringer 
som gir deg bedre vern. Imidlertid så står 
vi ved vår avgjørelse om å ta brudd i for-
handlingene. Som nevnt tidligere så kunne 
vi ikke forsvare resultatet overfor medlem-
mene. Som NOF-medlem så kan du være 
trygg på at neste gang en tariffavtale ikke 
er god nok, så vil NOF også vurdere å ta 
brudd.

David Robert Coyle
Forhandler

Norges Offisersforbund

Mine siste ord om «ATF-spill»
Jimmy Bjerkansmo (JB), BFOs forhandlingsleder under reforhandling av ATM,  

kommenterer bruddet i forhandlingene i siste nummer av Offisersbladet, med overskriften 
«Uverdig spill om ATF»!
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FP AmericAn exPress

Bruk FP-nettbank 
- mange fordeler
•  Lettere tilgang til konto                               
•  Oversikt når du trenger det
•  Betale regninger – GRATIS 
•   Mulighet til å søke:  

KONTOKREDITT kr. 50.000,- 
raskt og enkelt – (for de  
som er i tjeneste og  
har nettbank)

Nå kan du bruke FP kontoen din i hele verden med 
FPs American Express kort. Du kan søke 
kreditt inntil kr. 50.000,-  
til gunstig rente. 
Se vår hjemmeside 
for vilkår og 
søknadsskjema. 

Se vår hjemmeside for mer informasjon og  

gode tilbud: www.fp.no eller kontakt oss på:  

tlf. 21 07 57 00, faks. 21 07 57 25,  

e-post: fp@fp.no
Forsvarets Personellservice

Telefon: 21 07 57 00 • www.fp.no
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NOF-FORSIKRING

Så hva er egentlig en lisensforsikring, hvor-
for bør jeg vurdere en slik forsikring og hva 
skiller den fra NOFs øvrige forsikringer? I 
denne artikkelen skal jeg forsøke å svare 
på disse spørsmålene og gi et godt bilde 
av produktet, hvem det treffer og hvorfor 
noen av våre medlemmer bør vurdere et 
slikt produkt.

En lisensforsikring er en forsikring som 
gir en skattefri  engangsutbetaling dersom 
den forsikrede taper sin helseattest per-
manent. I flere stillinger i Forsvaret kreves 
det en egen helseattest eller lisens for å 
kunne utøve stillingens primærfunksjon. 
Eksempelvis kan dette være som flyver i 
Luftforsvaret eller som maskinist på en 
fregatt. Det å miste sin helseattest og ikke 
kunne utøve stillingens funksjoner kan ha 
mange konsekvenser, deriblant økono-
miske. En lisensforsikring er ment å 
begrense denne konsekvensen.

En lisensforsikring vil komme i tillegg 
til en eventuell gruppeforsikring eller 
annen personforsikring du som medlem 
har. En lisensforsikring er direkte knyttet 
mot selve helseattesten og ikke nødven-

digvis helsetilstanden til den forsikrede. 
Men sykdom kan være foranledningen til 
bortfall av helseattest. Dette i motsetning 
til en gruppeforsikring som knyttes 
direkte til helsetilstanden. 

For eksempel kan diagnosen diabetes 
eller nedsatt hørsel medføre at man mister 
helseattest, men ikke nødvendigvis gi en 
utbetaling på gruppeforsikring. Mens noen 
skader kanskje kan gi utbetaling på grup-
peforsikringen, men ikke nødvendigvis 
medfører tap av helseattest.

Det man må vurdere i forhold til tegning 
av en lisensforsikring da, er om tap av attest 
vil påvirke utøvelsen av arbeidsoppgaver slik 
at det får store økonomiske konsekvenser. 

Eksempelvis en systemoperatør på et 
Lynx-helikopter som mister helseattest 
1.1.2014, hvor det kan bety at vedkommende 
ikke kan inneha denne stillingen og kanskje 
må bytte til en stabsstilling. Stillingen som 
systemoperatør medfører en tjeneste som 
gir økonomiske tillegg på lønnen. Disse vil nå 
falle bort og derfor går vedkommende bety-
delig ned i fast inntekt. Dette inntektstapet 
ønsker man å forsikre seg mot. Da er lisens-

forsikring et alternativ man kan vurdere. 
Tar vi som utgangspunkt at vedkom-

mende hadde en grunnlønn på kr 400 000, 
tillegg på kr 300 000 og et boliglån på kr 2 
000 000, med nedbetalingstid 20 år og en 
rente på 3 prosent, ville en lisensforsikring 
på 10 G ha følgende effekt (forutsatt at man 
bruker utbetalingen på 10 G/kr 852 450 til 
å nedbetale lånet), se illustrasjon.

NOFs Lisensforsikring har tre nivåer, slik 
at den enkelte selv kan vurdere hvor mye man 
ønsker å forsikre seg for. Dette kan da vur-
deres ut fra hvor mye man er villig eller har 
råd til å betale i månedlig premie, eller hvor 
stor man mener at den økonomiske konse-
kvensen blir dersom helseattest bortfaller. 
Siden egen helse i stor grad er tilknyttet alder, 
er også premie justert i forhold til alder.

Nivåene som kan tegnes på Loss of 
License er 5G, 10G og 15G (per 1. mai 2013 
er G=85 245,-)

Premien er da fra kr 99,- til kr 1390,- per 
måned avhengig av alder og det nivået man 
velger. 

Du kan lese mer i NOFs forsikringsbro-
sjyre som du finner på nett: www.nof.no

LOSS OF LICENSE-FORSIKRING  
HVORFOR TRENGER JEG DET?
Loss of License, eller på norsk: lisensforsikring, er et kjent produkt innen  

enkelte fagmiljøer som flyvning og sjøfart. Norges Offisersforbund valgte å introdusere  
et slikt produkt for sine medlemmer høsten 2011.

CHRIS LINDSETH/FORBUNDSSEKRETÆR (tekst)

Forenklet eksempel med lønnsjustering på 3 prosent årlig, og uten eksakte rente og avdragsutregninger. 
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Forsikringen gjelder seilende og flygende befal med 
krav til helseattest, samt marinejegere og spesialjegere. 
Alle bildene er tatt av Forsvarets Mediasenter (FMS)
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ANNONSE

NYHET for deg mellom 18–34 år!

LOfavør Student- og lærlingforsikring
– reise- og ulykkesforsikring i ett!

• LOfavør BSU med dobbel rente første året du sparer i
BSU. I tillegg får du 0,25% rentefordel på ordinær BSU-rente.

• LOfavør Boliglån. Du får rabatt på boliglån og
fri etablering.

• LOfavør Betalingsforsikring uten krav til helse-
erklæring. Dette er en betalingsforsikring som selges
sammen med LOfavør Boliglån. Forsikringen gir utbetaling
ved arbeidsledighet og ufrivillig permittering med varighet
utover 30 dager.

• Økonomisk rådgivning. Du kan få rådgivning
tilpasset din økonomi. Vår samarbeidspartner kjenner
forsikringsordningene du har i medlemskapet ditt, og
kan hjelpe deg slik at du utnytter medlemsfordelene
dine innen bank og forsikring best mulig.

Les mer på lofavør.no

For kun 939 kroner i året får studentmedlemmer en pakke som består av både
LOfavør Reiseforsikring + LOfavør Ulykkesforsikring.

Send <UNG + ditt postnummer> til 26250 for å bli kontaktet om LOfavør
Student- og lærlingforsikring eller les mer på lofavør.no

Gratis app for studenter!
Nå er det enkelt å få bedre oversikt over økonomien med LOfavørs budsjettkalkulator for studenter.

Du finner den i Appstore og i Google Play.

Det er vår samarbeidspartner SpareBank 1 som leverer medlemsfordelene innen bank og forsikring.

INFORMASJON FRA NOF OM LOFAVØR

ANNONSE

Norges Offisersforbund
www.nof.no

Ring Medlemsservice
815 32 600 - tast 3 så 2

lofavør.no facebook.com/lofavor.no

@
post@lofavor.noLOfavør

Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo



KJELL TVEITEN (tekst)

Dødsfall og arv kan være et kom-
plisert og vanskelig tema i mange 
situasjoner innen en familie. 
Konflikter og uvennskap kan 
svært lett oppstå. 

HVIS EKTEFELLE DØR. Dersom 
den som dør var gift, er det bare 
det avdøde etterlater seg som 
skal deles. Hadde ektefellene 
felleseie mottar gjenlevende 
ektefelle sin del av felleseiet før 
det blir noe å fordele. 

Dvs: Var nettoformuen til 
ekteparet 4 millioner kroner, skal 
gjenlevende ha 2 mill. kroner og 
2 mill. kroner skal fordeles som 
arv. Men husk at evt. begravel-
sesutgifter og omkostninger ifm 
med bortgangen skal trekkes ifra. 
Gjenlevende ektefelle kan imidlertid som 
hovedregel velge å sitte i uskiftet bo dersom 
ingen av partene hadde særkullsbarn,

RETT TIL Å SITTE I USKIFTE. Hadde ikke 
avdøde særskilte livsarvinger (sær kullsbarn) 
eller særeie, kan gjenlevende ektefelle velge 
å sitte i uskifte uten at det kreves samtykke 
eller underskrift fra medarvinger. Finnes 
det særkullsbarn, kan disse kreve skifte 
eller gi tillatelse til at vedkommende får 
sitte i uskifte. Dersom en sitter i uskifte 
overtar en også all gjeld avdøde hadde. 

Ønsker gjenlevende å gifte seg på nytt, 
må det foretas skifte. Det kan også være 
økonomisk mer fordelaktig å skifte straks, 
men dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

EKTEFELLENS MINSTEARV. Ektemaken 
har rett til fjerdeparten av arven når det er 
livsarvinger etter arvelateren.

Minstearven skal tilsvare 4 ganger grunn-
beløpet i folketrygden (1G Kr 85.245,-) ved 
dødsfallet. Er de nærmeste slektsarvingene 
til arvelateren foreldrene eller barn av disse, 
har ektemaken rett til halvparten av arven, 
likevel minst 6 ganger grunnbeløpet.

Arven kalles minstearv. Minstearven 
medfører at ektefellen vil arve alt i små bo. 
Dersom ektefellen skal sikres bedre enn 
den beskyttelse ektefellen har gjennom 
legal arverett, må det gjøres gjennom testa-
ment. 

Registrerte partnere har samme arverett 
som ektefeller. 

TESTAMENT. Har tradisjonelt vært måten 
å sikre fordelingen av arv etter en persons 
død, men i dag er legalarvinger sikret arv 
etter arveloven. I Norge kan en ikke gjøre 
ektefeller eller livsarvinger arveløse, selv 
om en kan begrense arven i stor grad gjen-

nom testamentet. Dersom gjen-
levende ektefelle arver mer enn 
minstearven, skal avdødes livs-
arvinger, enten det er fellesbarn 
eller avdødes særkullsbarn, ha 
minst 2/3 av avdødes bo som 
såkalt «pliktdelsarv». Ved store 
bo er denne delen begrenset til 
en million pr. barn. Det vil si at 
avdøde ikke kunne ta fra dem 
denne arven ved å opprette et 
testament. Avdøde kan ha opp-
rettet et testament som inne-
bærer at gjenlevende ektefelles 
arverett øker fra lovbestemte 
1/4 (25 %) til 1/3 (33 %). Testa-
ment vil ha større betydning ved 
store bo.

SLEKTSARVINGER. De nær-
meste slektsarvingene etter 
avdøde er vedkommendes barn 

(1 arveklasse). Deretter vedkommendes 
foreldre, så avdødes søsken og vedkom-
mendes nieser/nevøer (2 arveklasse).

I 3 arveklasse kommer besteforeldre 
etter bestemte regler.

Fjernere slektninger enn fettere og 
kusiner er ikke arvinger etter loven. Hvis 
avdøde ikke hadde ektefelle eller slekt-
ninger som er arvinger etter loven, og 
heller ikke har opprettet testamente, går 
arven til staten. 

Ved en inkurie ble feil forfatter oppgitt 
under forrige nummers pensjonistspalte 
– riktig forfatter skulle være Per-Bjørn 
Eilertsen.

Regelverket for arv etter foreldre, ektefeller, samboere og andre personer er  
nedfelt i blant annet arveloven, ekteskapsloven og skifteloven. 

LITT OM ARV

FORBEREDT: Det er viktig å gjøre seg opp noen tanker rundt det man etter-
later seg før det er for sent. Foto: Fotolia
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PENSJONISTSPALTEN

NYHET for deg mellom 18–34 år!

LOfavør Student- og lærlingforsikring
– reise- og ulykkesforsikring i ett!

• LOfavør BSU med dobbel rente første året du sparer i
BSU. I tillegg får du 0,25% rentefordel på ordinær BSU-rente.

• LOfavør Boliglån. Du får rabatt på boliglån og
fri etablering.

• LOfavør Betalingsforsikring uten krav til helse-
erklæring. Dette er en betalingsforsikring som selges
sammen med LOfavør Boliglån. Forsikringen gir utbetaling
ved arbeidsledighet og ufrivillig permittering med varighet
utover 30 dager.

• Økonomisk rådgivning. Du kan få rådgivning
tilpasset din økonomi. Vår samarbeidspartner kjenner
forsikringsordningene du har i medlemskapet ditt, og
kan hjelpe deg slik at du utnytter medlemsfordelene
dine innen bank og forsikring best mulig.

Les mer på lofavør.no

For kun 939 kroner i året får studentmedlemmer en pakke som består av både
LOfavør Reiseforsikring + LOfavør Ulykkesforsikring.

Send <UNG + ditt postnummer> til 26250 for å bli kontaktet om LOfavør
Student- og lærlingforsikring eller les mer på lofavør.no

Gratis app for studenter!
Nå er det enkelt å få bedre oversikt over økonomien med LOfavørs budsjettkalkulator for studenter.

Du finner den i Appstore og i Google Play.

Det er vår samarbeidspartner SpareBank 1 som leverer medlemsfordelene innen bank og forsikring.

INFORMASJON FRA NOF OM LOFAVØR

ANNONSE

Norges Offisersforbund
www.nof.no

Ring Medlemsservice
815 32 600 - tast 3 så 2

lofavør.no facebook.com/lofavor.no

@
post@lofavor.noLOfavør

Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo



NSAs overvåkning er en kon-
sekvens av «Krigen mot ter-
ror» som president George 
Busch jr. proklamerte etter 
angrepet på USA 11. septem-
ber 2001. En krig annerledes 
enn det 20. århundres store 
kriger fordi den er rettet mot 
grupperinger som ikke har 
noen statlig tilhørighet, knapt 
nok noen overordnet ledelses-
struktur. Informasjon om mot-
standeren er av den grunn 
vanskeligere å innhente enn 
noen gang tidligere. 

KRIG ER I LITEN GRAD intel-
lektuell aktivitet. Krigen er 
brutal og har et utpreget fysisk 
særpreg. Den vinnes som 
regel av de som har overlegne ressurser eller 
vilje til å fortsette uansett hva det måtte 
koste. (Ikke nødvendigvis samme part.) Det 
er få eksempler på at en endelig seier har 
blitt oppnådd ved bruk av sofistikert etter-
retning og overvåkning, det siste nye innen-
for militær teknologi, eller smart manøvrering 
på slagfeltet. Krig handler altså først og 
fremst om vilje til å tåle påkjenninger over 
tid, ikke om elegante trekk og bevegelser, 
som om det hele var et spill. Likevel vil vi 
alltid forsøke å spare våre egne styrker, 
strebe etter å vinne med så liten innsats av 
egne ressurser som over hodet mulig. 

KUNNSKAP OM FIENDEN spiller selvfølge-
lig en viktig rolle i krig. Den kinesiske gene-

ralen Sun Tzu skrev ca 500 år før Kristus; 
«If you know the enemy and know yourself, 
you need not fear the result of a hundred 
battles. If you know yourself but not the 
enemy, for every victory gained you will 
also suffer a defeat. If you know neither 
the enemy nor yourself, you will succumb 
in every battle.» 

ALLEREDE I ROMERTIDEN var det utviklet 
et system for innhenting av felt-etterret-
ninger som minner mye om det vi kjenner 
i dag. Ulike typer oppklaringsstyrker ope-
rerte foran hovedstyrken, og det var også 
vanlig å bruke lokale informanter. Selv om 
dette systemet etter hvert fungerte svært 
så knirkefritt, var det ikke uvanlig at keise-

ren selv dro frem for å obser-
vere fiendens disposisjoner. 
En ikke helt ufarlig aktivitet. 
Ved Adrianopel den 9. august 
378 e.Kr. ble keiser Valens 
drept, nettopp mens han 
oppklarte mot fienden. Det 
påfølgende slaget endte med 
tragedie. Dette var romernes 
største nederlag etter Can-
naé (216 f.Kr.). Indirekte mar-
kerer  Adrianopel starten på 
Romerrikets undergang. 

FØR DEN INDUSTRIELLE 
revolusjon var etterretninger 
i sann tid sjeldne på slagfel-
tet. Årsaken var rett og slett 
at de ikke kunne leveres raskt 
nok. Av denne grunn er det 

store likheter mellom hva en romersk kei-
ser på 300-tallet e.Kr. søkte på etterret-
ningssiden, og hva Napoleon fokuserte på 
nesten 1500 år senere. Den gang var de 
svært gode på strategiske etterretninger, 
slik som topografi, fiendens størrelse, orga-
nisering, taktikk og ikke minst hva det 
krevde av menneskelige ressurser for å få 
en styrke til å fungere. Sanntidsetterretning 
derimot, som for eksempel hvor fienden 
var i går, og hvor han kunne ventes i dag, 
var sjelden vare. Så sent som i 1914 var ti 
franske kavaleridivisjoner ved den belgisk-
franske grense ute av stand til å finne 
fremrykningsaksen til en tysk styrke på 
flerfoldige hundretusen mann. Det samme 
gjentok seg i 26 år senere (Ardenn ene). 

Kunnskap om fienden
– etterretning i krig og fred

NSA (National Security Agency) har de siste ukene vært gjenstand for verdens oppmerksomhet. 
Mange har reist spørsmålet om noen av demokratiets grunnverdier står på spill  

etter at den tidligere NSA/CIA-ansatte, Edward Snowden, lekket opplysninger om  
NSAs overvåkning av en rekke områder på internett. 

KNUT WERNER-HAGEN  (tekst)

Al-Qaeda har lært mye av erfaringene spesialstyrkene til de allierte gjorde seg i det 
Nazi okkuperte Europa. Operasjonsmønsteret til det britiske SOE og amerikanske 
OSS er nærmest grunnboka for denne type operasjoner.
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Også i sjøkrig var det store problemet i 
denne perioden å finne motstanderen. 
Dette er årsaken til at de fleste av de store 
sjøslagene før den industrielle revolusjon 
hadde en tendens til å foregå i kystnære 
farvann. 

UTVIKLINGEN AV telegraf, telefon og radio 
ga muligheten til å kommunisere over lange 
avstander. Gullalderen til denne type kom-
munikasjon på slagfeltet startet allerede 
i 1840-årene, og varte i rundt 150 år. His-
toriene om hvordan man avlyttet fienden, 
er mange. Fra 2. verdenskrig kjenner vi til 

hvordan  britisk etterretning knekket den 
tyske Enigma-koden. Dette gjorde det i 
lange perioder mulig for britene å dekode 
viktig kommunikasjon på tysk side. I kam-
pen om forsyningslinjene over Atlanterha-
vet kunne man i heldige tilfeller dirigere 
konvoiene utenom linjene av tyske ubåter 
som ventet for å senke allierte handelsskip. 
Hvor viktig var britisk etterretnings innsats 
i kampen om Atlanterhavet? Betydnings-
full: ja, men neppe avgjørende. Kampen 
mot Hitler-Tysklands forsøk på å kvele 
Storbritannia ble først og fremst vunnet 
fordi antall senkede handelsfartøy uansett 

var en liten andel av de totale anløp til bri-
tiske havner. I tillegg var produksjonen av 
nye handelsskip så stor at slaget om Atlan-
terhavet var dømt til å gå i de alliertes favør. 
Et annet eksempel som viser hvor kompli-
sert anvendelsen av etterretninger kan 
være, er knyttet til den tyske invasjonen 
av Kreta i 1941. Britene kjente til de tyske 
planene på forhånd, og general Freyberg 
skal, da angrepet var et faktum, ha sagt: 
«They are dead on time!» Til tross for 
eksakte etterretninger om de tyske 
angrepsplanene, klarte man ikke å holde 
Kreta. Delvis fordi man var redd for å røpe 
at man hadde løst den tyske koden, delvis 
fordi man fryktet at fallskjermstyrkenes 
angrep kunne bli fulgt opp av en sjølandset-
ting. Uansett, forutgående kunnskap var 
til liten nytte!

HVA LÆRER VI AV DETTE? Etterretning er 
selvfølgelig av stor betydning, men bare 
som ett av mange ledd i en større kjede. 
Terrorist grupper som al-Qaida har åpen-
bart lært mye av erfaringene spesialstyr-
kene til de allierte gjorde seg i det nazi-
okkuperte Europa. Operasjonsmønsteret 
til det britiske SOE (Special Operations 
Executive) og amerikanske OSS (Office 
of Strategic Services) er nærmest grunn-
boka for denne type opera sjoner. Et av 
al-Qaidas svake punkter synes imidlertid 
å være kommunikasjon. Derav følger den 
omfattende overvåkning NSA har stått 
for de senere år. Denne typen over våkning 
kan samtidig sette sentrale demokratiske 
verdier i fare. Hvor går så veien videre? 
Dagens situasjon krever antakeligvis i 
større grad spesialister som kan infiltrere 
terroristorganisasjonene som et utgangs-
punkt for å knekke dem. Dette vil i tilfelle 
utfordre etterretningsorganisasjonene 
innenfor et område som har blitt ansett 
som både utdatert og primitivt. En inter-
essant utfordring i en tid som så til de 
grader er  fiksert på  teknologi. 

General Heinz Guderian dikterer en melding til en 
av sine stabsassistenter mens Enigma kodemas-
kinen er klar for bruk.
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Midt-Norge

I skrivende stund er sommerferien 
over for de fleste, inkludert meg selv. 
Det har vært en del utskiftninger på 
FRITV-fronten i NOF i løpet av som-
meren. Det er i hovedsak Østlands-
området som er påvirket, men vi har 
også fått en ny FRITV på Vestlandet 
til å supplere det årsverket vi alle-
rede har der. Jeg har fått forlenget 
permisjon fra Forsvaret slik at jeg 
kan fortsette som FRITV i Trøndelag 
i minst et år til, noe jeg synes er 
svært gledelig.

NOF Ørland er den største lokalav-
delingen i Midt-Norge, og aktiviteten 
på Ørland HFS antas å være økende i 

årene som kommer. NOF ønsker 
gjerne at flere engasjerer seg som 
tillitsvalgt (ATV) på sin arbeidsplass, 
slik at drøftinger av arbeidsplan og 
liknende blir ivaretatt av de som kjen-
ner den lokale situasjonen best. En 
ATV fungerer også som en kontakt-
person opp mot lokalavdelingen og 
FRITV. ATV velges av avdelingen selv, 
og jeg oppfordrer interesserte til å ta 
kontakt med meg eller lokalavdelings-
leder Torben Brandt, slik at vi kan få 
til et valg av ATV på din arbeidsplass.

Minner også om at muligheten for 
å endre gruppelivsforsikringen til NOF 
Singel eller NOF Familie uten å fylle 

ut egenerklæringsskjema utløper 
31.12.2013. Har du spørsmål om disse 
ordningene, er det bare å ta kontakt 
med meg.

For de av dere som til daglig jobber 
i Trondheim eller er innom byen, så 
kan jeg anbefale å ta turen til Kristi-
ansten festning. FAKT har like før 
sommeren oppgradert utstillingen i 
Donjon (tårnet) som omhandlet gene-
ral Armfeldts angrep på Trondheim 
i 1718, slik at du nå kan få med deg 
hele festningens historie. Åpnings-
tidene er 10–16 på hverdager og 12–16 
på søndager. Det er gratis adgang.

Kristian Espenes

Nordland

Den enkelte, og den tillitsvalgte spe-
sielt, er avhengig av kompetanse og 
god forståelse av regelverk, lover og 
avtaler for å kunne delta i arbeidsli-
vet. Rett før sommeren landet en ny 
arbeidstidsavtale for Forsvaret. I 
kjølvannet av dette har det vært en 
stor etterspørsel etter hvordan avta-
len skal forstås og tolkes. Det er 
naturlig at arbeidsgiver tolker anner-
ledes enn arbeidstakeren, derfor er 
det avgjørende at alle har en felles 
forståelse for hvordan denne skal 

praktiseres. Trenger du mer kompe-
tanse på ATF, ta kontakt med meg. 
Jeg ber også Forsvarsstaben vur-
dere å gjennomføre en felles opp-
læring slik det ble gjort med Forsva-
rets personellhåndbok del B. 

Videre denne høsten starter arbei-
det med revisjon av tariffavtalen. 
Hovedtariffavtalen for staten skal 
reforhandles neste år og vi starter 
med tariffkonferanse 30.–31. oktober 
i Bodø. Her inviterer NOF Nordland 
representanter for alle lokalavdelin-

gene til et formøte 29. oktober.  Lønn, 
tillegg og andre godtgjørelser er vik-
tig, og en fanesak for NOF, og her har 
den tillitsvalgte mulighet til å skaffe 
seg kompetanse og medvirkning på 
et viktig område. 

Det vil bli gjennomført basiskurs 
på Trondenes 4.–5. desember, hvor 
både arbeidstidsavtale, tariff og 
andre viktige områder vil bli gjen-
nomgått. Dette er et kurs for alle. Hiv 
deg med og ta ansvar for egen kom-
petanse og medvirkning.

Vestlandet

Ja, så er FRITV Vestlandet blitt til 
to. Fra 1. august har NOF to tillits-
valgte på heltid for å dekke Vest-
landet. Dette har vi klart ved å få 
frikjøpt Espen Lockert fra stillingen 
som LOGOFF på Madla. Espen vil 
nå i første omgang pendle mellom 
Stavanger og Bergen if t å styrke 
NOF-synligheten i begge regioner. 
Med et slikt håndgrep vil også NOF 
styrke tillitsvalgtrollen mot Forsva-
ret og arbeidsgiver, noe som kan 
bli meget viktig sett i lys av de 
utfordringer DIF Sjø vil ha fremover 
innenfor skolesektoren. Utfordrin-
ger som i hovedsak kan berøre både 

personell og driftsrammen innenfor 
Sjøforsvarets skoler. Etter hvert 
som bildet blir klarere, vil HTV Sjø-
forsvaret følge opp med utfyllende 
informasjon. Altså er Espen på 
plass nå, både som FRITV2 og ATV 
på Madla.

Jeg tok i forrige blad opp at Sjø-
forsvaret må løfte blikket ved å verd-
sette fagkompetanse. Enkelte ting 
kan tydeligvis ikke sies for ofte! Til-
bakemeldinger fra medlemmene 
etter årets FOS-opptak tilsier at det 
nok er meget vanskelig å få dagens 
ledere til å løfte blikket. Et eksempel 
(av flere) på FOS erfaring: Et av Sjø-

forsvarets fartøy har sendt elleve 
kandidater til FOS, alle vurdert som 
kvalifisert for tilsetting ombord.  Ni 
av disse går ikke igjennom. Dvs at 
selektert og kritisk personell om bord 
ikke får videre karriere i Sjøforsvaret. 
Har Forsvaret et system for å selek-
tere kun på skoleprognose og strenge 
fysiske krav fremfor avdelingspåteg-
ning for dugende sjømenn og kvinner 
som fungerer godt om bord etter 
krigens krav?

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

Thor Manum
Tlf. 928 40 460
E-post: tm@nof.no

Espen Lockert
Tlf: 979 92 211
Epost: elo@nof.no

Kristian Espenes
Tlf. 928 40 456
E-post: ke@nof.no
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OMTV/HTV FLO

Sommeren er over – nye tak står for 
døren. Har du rett lønn?

Nå er tiden for å sette seg ned og 
ta en titt på rammeverket ditt, 
bekrefte at alt er på stell slik at du 
kan fokusere på arbeidet igjen.  Dette 
gjelder alle – ikke bare deg som har 
ny jobb. Det er fremdeles meldinger 
om stillingsbeskrivelser som avviker 
fra faktisk jobbutførelse.  Det har 
vært fokus på dette, og noen ”syn-
der” er utbedret.  Likevel – det kan 
være at nettopp du bør ta en titt.  Er 
du selv sjef anbefales det samme – 

sjekk om dine underlagte har rett 
stillingsbeskrivelse.  

Det er god kutyme å starte året 
med en forventningsavklaring og 
stake ut kurs for perioden.  Her bør 
du vite at det hovedsakelig er innhol-
det i stillingsbeskrivelsen som benyt-
tes for å vurdere om du senere skal 
få mer lønn dersom arbeidsoppgaver 
endrer seg.  Det er stillingsbeskrivel-
sen som beskriver nivået ditt og hva 
som kan forventes av deg – det er 
det faktiske arbeidet du er pålagt i 
stillingen som skal stå beskrevet, og 

her kan du kreve endringer slik at 
instruksen og følgelig jobbeskrivel-
sen din passer med virkeligheten.

Inneværende år er det ikke satt av 
midler til lokale lønnsforhandlinger – 
men det er alltid slik at faktiske end-
ringer og tillegg til arbeidsoppgavene 
dine kan være grunnlag for en person-
lig lønnsbehandling. Har du spørsmål 
om dette så tar du en kontakt med din 
nærmeste tillitsvalgte eller noen i NOF 
sentralt. Lykke til – og til dere tillits-
valgte på avdelingene, stå på. Det er 
alltid noen som trenger din hjelp.

Regjeringen lanserte opprettelsen av heli-
kopterberedskap i sør og nord til støtte for 
politiet ved akutte behov, før sommeren. Det 
dreier seg om to helikoptre på Rygge (720 
skv) og to på Bardufoss (339 skv). Bered-
skapen er allerede testet i skarpe operasjo-
ner, og politiet lovpriser den nye ressursen.

PROSEDYREBRUDD. I etterkant av ATF-
innføringen 1. mai, ble gjeldende avtaler for 
helikoptermannskapene sagt opp. Samti-
dig ble beredskapen lansert av Regjeringen. 
Luftforsvaret beordret en ukes hjemme-
vakt (beredskapsvakt iht HA/TA) for to crew 
på hhv Rygge og Bardufoss for å utføre 
beredskapen. Våre tillitsvalgte i begge skv 
har ut ifra dette nektet å akseptere de 
fremlagte arbeidsplaner.  I skrivende stund 
er vi nå i den tredje to-ukers planen som 
ikke er akseptert; Luftforsvarets ledelse 
synes å ha svært god tid i forhold til pro-
sedyrene ved arbeidsplanbrudd.

SKAMBUDET. Våre medlemmer reagerer 
på at den gjeldende avtalen sies opp uten 

å kalle partene inn. Så tar man for gitt at 
det kan beordres hjemmevakt for å utføre 
beredskapen. Det sies at dette er drøftet 
for 4–6 år siden mellom partene. Men hvor 
er da protokollen blitt av?, spør vi.

NOF anser det som et skambud at per-
sonell blir nødt til å jobbe vanlige dager med 
påfølgende hjemmevakt – for deretter risi-
kere opptil 7 timers sammenhengende 
flyoppdrag – uten bedre kompensasjon enn 
det som ligger til grunn i dag.

Personellet må i løpet av en uke ta 
hensyn til nok hvile og overskudd for å 
kunne løse ulike oppdrag. Dette går da på 
bekostning av egen og familiens fritid.  
Kompensasjonen som tilbys, og godskriv-
ning av time arbeidstid for hver femte 
time man har denne beredskapen, anses 
som en null-kompensasjon. At dette per-
sonellet tilbys en kompensasjon som er 
mindre enn de som eksempelvis inngår i 
rørleggerberedskap-poolen i Forsvars-
bygg i Troms, setter det hele i perspektiv. 
Rørleggere i FB fortjener sin kompensa-
sjon, men at en pilot og systemoperatør 

tilbys en lavere kompensasjon for en slik 
operativ standby-beredskap, er direkte 
kynisk fra Luftforsvarets ledelse. 

«HJEMMEVAKT» PÅ BORTEBANE. Det vars-
les også at personellet må påregne at ett 
av to helikoptre på ukesbasis skal betjene 
et detasjement på Høybuktmoen med jevne 
mellomrom. Her er man også av den opp-
fatning at beredskapsvakt (hjemmevakt)-
kompensasjon er tilstrekkelig.

Dette personellet, som skal bistå poli-
tiet i skarpe oppdrag, fortjener å bli tilbudt 
en kompensasjon som står i stil med opp-
draget. Dersom Luftforsvarets ledelse 
ikke evner å forstå dette, bør i hvert fall 
noen i Forsvarsdepartementet gi noen 
styringssignaler ned i egen militære orga-
nisasjon. I tillegg er det å forvente at spil-
lereglene mellom arbeidsgiver i tariff og 
medbestemmelse snarest gjenopprettes.

Nord-Norge og Østlandet

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

Tor Egil Vangstad
Tlf. 982 11 712
E-post: tev@nof.no

Torbjørn Liestøl,
Mobil: 928 40 458
E-post: tl@nof.no

Farhad Fard
Tlf. 928 40 459
E-post: ff@nof.no

Pål B. Nygaard
Mobil: 909 70 250
E-post: pbn@nof.no

Jan Helge Andersen
Tlf. 928 40 461
E-post: jha@nof.no

Luftforsvarets skambud til Bell-miljøet

3/2013  NOF  l 39

MIN REGION



40 l  NOF  3/2013

FYFO-FORUM

TRENINGSKULTUR. Treningskultur og hold-
ninger til trening må ligge til grunn for å få 
maksimalt utbytte av tiden som settes av 
til fysisk trening. I en travel hverdag er det 
en kjent sak at tidsklemma ofte kan gå ut 
over treningen. Det er god treningskultur 
som gjør at man allikevel får presset inn 
en liten økt, at man yter det lille ekstra selv 
om man har mulighet til å slippe unna, at 
man trener på det man bør trene på frem-
for det man er mest glad i 
å trene på og at man tre-
ner også utenom arbeids-
tid og i helger. 

Hos FSK/HJK er det tre 
egenskaper som legger 
grunnlaget for en jeger. Det 
er fysisk form, ferdigheter 
og gode holdninger. Alle tre 
elementene må være på 
plass for å være egnet for 
å tjenestegjøre som jeger. 
All aktivitet som planlegges 
i daglig tjeneste skal bidra 
til å videreutvikle minimum 
en av de tre egenskapene 
når vi snakker om individ-
nivå.

FSK/HJK har også et 
antall ansatte i stab og 
støttefunksjoner i tillegg til kampskvadro-
nene. Den samme treningskulturen går 
igjen, selv om kravene er tilpasset andre 
funksjoner. Målsettingen er at alt personell 
minimum skal bestå fallskjermkurs når man 
starter ved avdelingen. Kravene for dette 
er listet i faktaboks.

SELEKSJON. Opptakene til tjeneste som jeger 
ved FSK/HJK er designet for å teste kandi-
datene på mange felt. Blant de viktigste og 
mest avgjørende faktorene er motivasjon og 
fysikk. Uten tilstrekkelig motivasjon og indre 
vilje vil man ikke lykkes, uansett fysiske for-
utsetninger. Samtidig nytter det ikke med 

topp motivasjon dersom de fysiske forut-
setningene ikke er på plass. Kravene som 
stilles til fysikk er ikke uoppnåelige, men lig-
ger noe over en normalt trent person. De 
fysiske minstekravene (se faktaboks) gjen-
nomføres som innledende tester. Det er 
absolutte krav og en formalitet for å gå videre. 
De praktiske testene man utsettes for i løpet 
av resten av opptaket, er de som virkelig er 
avgjørende for om man lykkes eller ikke. 

Evnen til å takle betydelig ubehag over tid er 
bedre dersom man er fysisk robust. Hvor mye 
man er i stand til å yte, tid for å hente seg inn 
mellom ulike øvelser/tester, samt den men-
tale belastningen under gjennomføringen, er 
i stor grad avhengig av fysikk. Bæring av tung 
sekk og utstyr kombinert med lange marsjer 
i variert terreng går igjen under opptakene. 
Evnen til å ta vare på egen kropp gjennom 
mat, drikke, effektiv hvile, teiping av føtter 
og andre skadeforebyggende tiltak, er avgjø-
rende. 

De som gjennomfører og består opptak 
ved FSK/HJK har bevist at de har den grunn-
leggende fysikken på plass for å kunne 

gjennomføre utdanning og tjeneste ved 
avdelingen.

TRENING VED AVDELINGEN. Treningen 
ved FSK/HJK har som grunntanke at den 
enkelte til enhver tid skal være fysisk rus-
tet til å utføre de oppdrag man kan bli satt 
til å løse. Aktivitetene gjennomføres ofte 
som tropp eller patrulje med mål om mini-
mum en økt daglig ved normal aktivitet. 

Treningsformene er vari-
erte fra tradisjonelle 
utholdenhets- og styr-
keøvelser til stadig mer 
populære øvingsformer 
som Crossfit, kettlebels, 
slyngetrening og sam-
mensatte øvelser med 
nærkamp og skyting. Det 
er selvfølgelig rom for å 
variere treningen med 
ballspill og andre mer eller 
mindre underholdende 
idretter, men trening med 
høy puls over tid samt 
stor kraftproduksjon er 
det som bygger fysisk 
kapasitet.

Rygg, knær og skuldre 
er slitasjeområder som 

topper skadestatistikken ved avdelingen. 
Det skyldes i stor grad lang tids bruk av 
tungt militært utstyr. Fokus på skadefo-
rebyggende og rehabiliterende trening gjør 
at den enkelte vil kunne få tilpasset tre-
ningsprogram, samt at trening av kjerne-
muskulatur og stabiliserende muskulatur 
spiller en viktig rolle. Årlige fysiske tester 
for jegerne innebærer et utvalg styrkeø-
velser, 3000m løpstest, 30km speedmarsj 
med pakning og andre sammensatte øvel-
ser.

Fysisk trening ved FSK/HJK
I alle Hæravdelinger er enhver militært ansatt også soldat, med de fysiske krav som  

stilles for å utøve soldatyrket. Tjeneste som spesialjeger eller fallskjermjeger stiller generelt  
høyere krav både mentalt og fysisk, for å takle kravene til oppdrags løsing og  

belastningen daglig tjeneste medfører over tid. 

FSK/HJK (tekst)

EN GRUNNPILAR: Fysisk trening er en av grunnpilarene i FSK/HJK.
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Krav til fallskjermkurs
For alle ansatte i avdelingen er det et mål at 
man årlig består kravene til fallskjermkurs. 
Kravene her er 7 km løp med uniform på 52 min, 
våpen og 22 kg pakning, deretter 5 hangups, 
35 situps, 30 pushups og 20 rygghev. Utover 
dette skal man ha bestått standard årlig fysisk 
test for å få ansettelse.

For å bli fallskjermjeger må man først bestå 
kravene 5 hang-ups, 30 pushups, 35 situps 
på 2 min og 20 rygghev. Etterpå går man 
igjennom 4 ukers rekruttutdanning før selve 
opptaket starter. De som ikke består opp-
taket, eller faller fra underveis, vil beordres 
til støttefunksjoner ved FSK/HJK eller over-
føres til annen operativ tjeneste i Hæren.  

For å bli spesialjeger må man først bestå 
kravene 45 pushups, 50 situps, 8 hangups, 
25 rygghevninger, 400m svømming på under 
11 min, 25 m undervannssvømming og 30km 
speedmarsj med 20kg sekk med uniform 
og våpen på under 4t 40min. 

Etter dette går opptaket over tre faser:
Fase 1: Innføring i grunnleggende enkelt-
mannsferdigheter
Fase 2: Individuell testing av vilje og evne 

til å tåle ubehag over tid – være i stand til 
å presse seg selv.
Fase 3: Testing av militære ferdigheter, 
fobier og grupperelasjoner under hard fysisk 
belastning. 

Man selekteres ikke på bakgrunn av tidligere 
kurs, skole eller andre resultater. Alle stiller 
likt uansett alder og grad. Det selekteres 
heller ikke med hensyn til lederegenskaper. 
Man vil verken oppleve negativ eller positiv 
stimuli fra instruktører underveis i opptaket. 
Det er hver enkelt kandidat som står i fokus 
og skal bevise at man har det som skal til. 
Alle øvelser har en hensikt, og unødvendig 
«jalling» forekommer ikke.

Felles for begge opptakene er at man 
må bevise at man har de holdninger, den 
innsatsvilje og de evner som skal til for å 

begynne utdannelsen som jeger. For å 
oppnå dette er man avhengig av fysisk 
og psykisk skikkethet og god motivasjon. 
Det holder ikke å gjennomføre opptaket, 
man må også få bestått i opptaksråd. 
Forslag til treningsprogram mot opptak 
til fallskjermjeger og spesialjeger finnes 
på www.fallskjermjeger.no

Opptakskrav ved FSK/HJK

HØYE KRAV: Uten riktig fokus på fysisk trening vil det ikke være mulig å opprettholde et så høyt aktivitetsnivå som kreves i FSK/HJK. Selv i staben stilles det 
strenge krav til fysisk robusthet. Det er en god treningskultur som gjør at man får presset inn en treningsøkt selv om man er i tidsklemma.
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NEON

NEON er en forkortelse for Norges Offisers-
forbunds Elevorganisasjon, og ble stiftet en 
vinterdag i 1981. Vi består i dag av sju befals-
elever og tre pliktsersjanter, spredt utover 
landet i ulike forsvarsgrener og skoler. Fem 
ganger i året møtes vi for å jobbe for befals-
elevenes og sersjantenes/kvartermesternes 
hverdag og for å ivareta deres rettigheter. 
Vi kan ha både store og små saker. Alt fra at 
Hærens Befalsskole skulle hatt bedre strids-
hansker under utdanningen sin, til at vi ønsker 
å innføre studiepoeng ved alle befalsskolene. 
Noen saker ordner vi internt på skolene, mens 
andre må  sendes til høyere hold, som til 
 Forsvarsdepartementet. 

Hvert år velges et nytt styre – på høst-
konferansen som vi har i november. Her 
inviterer vi nye befalselever fra alle befals-
skolene til en helg med foredrag, valg av 
nytt styre, fagforeningsarbeid og selvfølge-
lig mye sosialt. 

HVORFOR TRENGER VI NEON?
NEON er et styre som jobber for rettighe-
tene til de nyeste medlemmene, de som 
akkurat har satt sin fot inn i Forsvaret og 
NOF. På hver skole har NEON represen-
tanter. Selvfølgelig er også FRITVene på 
skolene og gjør en flott jobb, men vi er der 
hver dag. Vi er befalselevene. Vi ser og opp-
lever på kroppen det som skulle vært anner-
ledes, og vi vet hvordan vi kan ta tak i det. 

Flere av oss i NEON er også kurset i lover, 
rettigheter og forsikringer, og vet generelt 
mye om NOF og fagforeningsarbeid. 

Så ved å ha NEON bidrar NOF i større grad 
til å ta vare på sine nyeste medlemmer, og 
forhåpentligvis oppmuntre dem til å bli både 
i Forsvaret og NOF. En elev som trives med 
hverdagen sin vil forhåpentligvis se for seg 
en karriere videre i grønne klær, og dermed 
fortsette som medlem i Norges Offisers-
forbund. 

PÅGÅENDE SAKER
NEON har til enhver tid saker som pågår – 
enten vi jobber med dem internt, eller om 
de er sendt videre opp i systemet. To av 
sakene vi har jobbet med de siste måne-
dene er «Økonomisk forskjellsbehandling 
mellom befalselever og vernepliktige sol-
dater» og «Innføring av studiepoeng til alle 
befalsskoler». 

ØKONOMI: 
BEFALSELEV VS. VERNEPLIKTIG SOLDAT
I dag er det faktisk slik at det totalt sett er 
bedre økonomisk å være vernepliktig enn 
det er å være befalselev. NEON har regnet 
på beløpet som vernepliktige (dimmegodt-
gjørelse) og befalselever (utdanningsbonus) 
får, og kommet fram til at det er en diffe-
ranse på 25 kr pr. døgn. Vi i NEON ønsker 
ikke at de som velger befalsskole fremfor 
vanlig verneplikt skal straffes for dette 
økonomisk. Derfor har vi sendt frem et for-
slag til Forsvarsdepartementet om at befal-
selever i det minste skal bli likestilt med 
vernepliktige soldater. Dette mener vi må 
være et minstekrav. Vi mottok et midlerti-

dig svar om at dette er noe som skal tas 
opp til drøfting og vurderes. 

STUDIEPOENG TIL BEFALSSKOLENE
Mye av dagens ungdom har høye ambisjo-
ner innen utdanning. Ved å gi befalselever 
studiepoeng tror vi at Forsvaret i større 
grad vil nå ut til dem med et ønske om en 
utdanning og karriere. Vi mener at For-
svaret rett og slett vil gjøre seg selv mer 
synlige i det sivile studiemarkedet, og der-
med øke rekrutteringen. Ønsket er at alle 
befalsskolene skal innføre studiepoeng 
ved gjennomført «grunnleggende befals-
kurs/grunnleggende befalsutdanning». 

Saken er derfor sendt til Forsvars-
departe mentet og Forsvarsstaben, og vi 
håper på snarlig svar, og at saken skal tas 
til videre hold. 

Hva er NEON?
Etter mine tre år i Forsvaret har jeg truffet mange mennesker og ofte i forbindelse  

med NOF. Mang en gang har jeg nevnt NEON og det arbeidet vi gjør.  
Dessverre er det likevel slik at flertallet av dem jeg snakker med, og da spesielt  

de som ble graduert som sersjanter fra Befalsskolen for over  
et titalls år siden, stort sett vet lite om NEON. 

ISABELLA DAHL (tekst)

Til deg som er ny befalselev
Velkommen til NOF. Nå er det slik at det snart er 
tid for høstkonferanse, og NEON-stafettpinnen 
skal gis over til et nytt styre. Så om du er en elev 
som ønsker å bidra med noe ekstra for dine 
medelever, samtidig som du  treffer mange nye 
mennesker, lærer masse og får vært med på 
mye moro og sosialt, så bli med på høstkonfe-
ransen. Etter å ha sittet to år i styret kan jeg 
trygt si at dette er en meget god erfaring. 

Håper vi sees i oktober!
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NEON

Anders Horten
VERV: Leder 
SKOLE: FIH 
AVDELING: KJK 
STED: Harstad 
MAIL: ac.horten@gmail.com 
MOBIL: 474 74 421

Jon Henrik Landsrød
VERV: Nestleder 
SKOLE: HMKG 
AVDELING: HMKG 
STED: Oslo 
MAIL: j.h.landsrod@gmail.com 
MOBIL: 94366679

Isabella Dahl
VERV: Styremedlem 
SKOLE: LBSK 
AVDELING: PHS
STED: Gardermoen 
MAIL: isadahl@yahoo.com 
MOBIL: 92244594

Ingvild Ilise Hasund
VERV: Styremedlem 
SKOLE: HBS 
AVDELING: 2. bataljon 
STED: Skjold 
MAIL: Ingvildilise@hotmail.com 
MOBIL: 40489471

Karoline Moe
VERV: Styremedlem 
SKOLE: FTBS 
AVDELING: ING BN 
STED: Sessvollmoen 
MAIL: miss_karoline@hotmail.com 
MOBIL: 41475826

Rasmus Fløgstad
VERV: Styremedlem 
SKOLE: HBS 
AVDELING: HMKG 
STED: Huseby 
MAIL: rasmusflogstad@hotmail.com 
MOBIL: 41046857

André Salte
VERV: Styremedlem 
SKOLE: FIH 
AVDELING: 3 
STED: Jørstadmoen 
MAIL: atm.salte@gmail.com 
MOBIL: 40607413

Andreas Lucas Wold
VERV: Styremedlem 
SKOLE: FIH 
AVDELING: 3 
STED: Jørstadmoen 
MAIL: wold_aw@hotmail.com 
MOBIL: 48045253

Henrik Røiseland
VERV: Styremedlem 
SKOLE: SKSK 
AVDELING: 1
STED: Kjevik 
MAIL: hroiseland@gmail.com 
MOBIL: 90745796

Henning Ward
VERV: Styremedlem 
SKOLE: LBSK 
AVDELING: UBRI 
STED: Kjevik 
MAIL: henning-ward@hotmail.com 
MOBIL: 99520491

STYRET

Kontakt en av oss dersom du er befalselev og lurer på noe.
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Styret møtes fem ganger pr.år og velges 
ved styreårets avsluttende elev- og 
kadettkonferanse på høsten. Denne kon-
feransen er årets høydepunkt og gir kadet-
tene muligheter til meningsutveksling på 
tvers av forsvarsgrenene, kompetanse-
heving og selvfølgelig trivsel ved sosiale 
tilstelninger. 

TETT SAMARBEID. NOFKA har som mål-
setning å være mer enn et sceneshow for 
NOF. Samarbeidet mellom sekretariatet 
til NOF og NOFKA er dermed tett og ter-
skelen for utnyttelse av sekretariatets 
fagkompetanse lav. Dette medfører at 
NOFKA har stor gjennomslagskraft og kan 
ansees som en solid spydspiss av en 
kadettorganisasjon. 

HVORFOR TRENGER VI NOFKA?
NOFKA er Norges Offisersforbunds direkte 
link fra hverdagen til kadettene. NOFKAs 
styremedlemmer går på samme skole 
som deg, og du kan alltid være trygg på 
at det vil være et styremedlem fra NOFKA 
som kan gi deg svar på dine spørsmål. 
Styret har grunnleggende opplæring 
innenfor gjeldende regelverk. Dette med-

fører økt trivsel og forenkler kadettenes 
hverdag. Trivsel og forutsigbarhet på 
arbeidsplassen er en viktig byggestein i 
grunnmuren til en arbeidstaker. NOFKA 
er til for å holde denne byggesteinen på 
plass slik at du som kadett kan fokusere 
på det essensielle og viktige, virkning i 
målet! 

PÅGÅENDE OG FERDIGE SAKER
Norges Offisersforbunds kadettutvalg har 
stadig pågående saker. Etter innspill fra 
NOFKA fikk for eksempel kadetter som tar 
ingeniørutdannelse i Forsvaret utbetalt 
«ingeniørtillegget» etter 1:1 ordning. I prak-
sis vil dette si at de som gjennomført sivil 
ingeniørutdannelse med plikttjeneste 1:2 
likevel vil få ingeniørtillegget når de har 
gjennomført minimum 1:1 av plikttjenesten. 
(vanligvis 3 år). 

NOFKA ønsker å gjøre noe med boligsi-
tuasjonen ved Sjøkrigsskolen. Vi mener at 
denne ikke er i henhold til kravene, og har 
vært i forbindelse med både GIS og SST. Til 
tross for mye motgang i denne saken ønsker 
vi fortsatt å stå på vårt og mener at situa-
sjonen må endres da denne ikke er tilfreds-
stillende slik den er nå. 

ØNSKER LIKE RETTIGHETER. GBU modul 
II har vært en pågående sak over lengre tid. 
NOFKA ønsker at elever ved GBU modul II 
skal ha like rettigheter som kadetter ved 
SKSK, fordi de gjennomfører den samme 
utdanningen og deler samme klasserom 
med kadettene fra SKSK. 

Hva er NOFKA?
NOFKA er Norges Offisers forbunds kadettutvalg. NOFKA består av kadetter fra 

 Forsvarets tre krigsskoler. Styrets sammensetning er ikke tilfeldig og representanter 
for sivile studier er selvfølgelig sittende styremedlemmer sammen med 

 representantene fra de  operative kull. 

TOR-ESPEN JOLMA (tekst)

Til deg som er ny kadett
Velkommen til NOF og NOFKA! Du blir automatisk 
ført over som kadett i våre registre og har en 
meget god pris på ditt medlemskap, noe som 
blant annet gir deg solide forsikringer! Husk at 
det er nå du har muligheten i din militære karriere 
til å fokusere mest på deg selv og dine studier! 
Og om du har det lille ekstra giret som behøves, 
så ønsker vi deg velkommen på elev- og kadett-
konferanse til høsten der du kan stille som 
representant til styret i NOFKA. Vi trenger ditt 
engasjement og lover mye tilbake!

Vi sees! 

NOFKA
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STYRET
Tor-Espen Jolma
VERV: Leder 
SKOLE: KS 2010-2013
AVDELING: ING BN
STED: Oslo 
MAIL: torespen.jolma@gmail.com 
MOBIL: 93648210

Thea Charlotte Andersen
VERV: Nestleder 
SKOLE: SKSK 
AVDELING: 3
STED: Bergen 
MAIL: thea.andersen@lksk.mil.no 
MOBIL: 47240292

Audun Jenseg
VERV: Styremedlem 
SKOLE: SKSK 
AVDELING: 3 
STED: Bergen 
MAIL: audunjenseg@gmail.com 
MOBIL: 92490267

Johanne Andrea Morén
VERV: Styremedlem 
SKOLE: KS 
AVDELING: 3 
STED: Oslo 
MAIL: johanne_moren@hotmail.com 
MOBIL: 97089126

Dag Morten Karterud Fagerdal
VERV: Styremedlem 
SKOLE: BSS 
AVDELING: 3
STED: Bergen 
MAIL: dfagerdal@gmail.com 
MOBIL: 92251474

Joakim Nyquist
VERV: Styremedlem 
SKOLE: LKSK 
AVDELING: 3
STED: Trondheim 
MAIL: joakim.nyquist@lksk.mil.no 
MOBIL: 93866003

Eirik Kvalheim Olsen
VERV: Styremedlem 
SKOLE: LKSK 
AVDELING: 3
STED: Trondheim 
MAIL: eirikkolsen89@gmail.com 
MOBIL: 90840116

Erling Grønning
VERV: Styremedlem 
SKOLE: LKSK 
AVDELING: 2
STED: Trondheim 
MAIL: erling.skinlo.gronning@lksk.mil.no 
MOBIL: 94549990

Kristian Hamborg
VERV: Styremedlem 
SKOLE: KS 2010-2013
AVDELING: ARTBN 
STED: Oslo 
MAIL: khamborg@hotmail.com 
MOBIL: 92240246

Julie Fossum
VERV: Styremedlem 
SKOLE: SKSK 
AVDELING: 2
STED: Bergen 
MAIL: julie_fossum@hotmail.com 
MOBIL: 48156325

Anders Åsheim
VERV: Styremedlem 
SKOLE: LKSK 
AVDELING: NTNU
STED: Trondheim 
MAIL: anders.aasheim@hotmail.com 
MOBIL: 92401978

Robert Eidem
VERV: Varamedlem 
SKOLE: BSS 
AVDELING: 2 
STED: Bergen 
MAIL: U__L__F@hotmail.com 
MOBIL: 48078296

Jens Petter Naasen Karlberg
VERV: Varamedlem 
SKOLE: HiST 
AVDELING: 3 
STED: Trondheim 
MAIL: jeppenk@online.no 
MOBIL: 99267653

Kontakt en av oss dersom du er kadett og lurer på noe.



Norrøna Trollveggen Gore-Tex Pro
Er Norrønas Trollveggen verdens lengstlevende 
jakkemodell? Den originale Trollveggen var Europas 
første jakke i Gore-Tex, og ble lansert i 1977. Høsten 
2013 lanseres siste generasjon av jakken med flere 
forbedringer. Trollveggen Gore-Tex Pro er Norrønas 
mest holdbare, værbeskyttende og vanntette jakke 
for alle typer høyfjells- og klatreaktiviteter. GORE-
TEX® Pro er svært godt pustende, vanntett og tåler 
hard bruk. Aquaseal® glidelås fra YKK® er 100 % 
vann- og vindtett. Store X-åpninger under armene 
for ventilasjon. www.norrona.no 

Arc’teryx Leaf Khyber 50 ryggsekk
Er du på utkikk etter en middels stor, lett og solid 
ryggsekk? Khyber 50 har et kompositt bæresystem 
i kombinasjon med nye materialer og løsninger. 
Resultatet er en egenvekt på under to kg. Sekken 
er tilpasset militær bruk med blant annet quick-
drop, innvendig oppheng for radio, kanaler for anten-
ner og drikkeslanger og er kompatibel med beskyt-
telsesplater foran og bak. 
www.equipnorshop.no

Trek Remedy 29er
Store hjul ruller lettere i terrenget. Effektiv 
demping hjelper deg ned bratte steinrøyser 
med helsa i behold! Treks 2014-modell 
Remedy 29er kombinerer en solid alumi-
niumsramme og store 29» dekk i 2,35» 
bredde med 140 mm lang vandring framme 
og bak. Resultatet er en råtass av en sti-
sykkel som passer perfekt for norsk ter-
reng – klatring til frokost, teknisk sti til lunsj, 
morsomme utforløyper til kvelds! Noen av 
2014-modellene kommer til butikkene i løpet 
av høsten. www.trek.no

Den revolusjonerende støtdempende Boost™-
teknologien til Adidas gir den høyeste energiretu-
ren av alle løpesko. Tusenvis av små energikapsler 
utgjør skoens mellomsåle. Med sin unike  cellestruktur 
utløser kapslene energi mer effektivt i hvert steg, 
noe som resulterer i at Boost™ kombinerer myk 
støtdemping med høy responsevne for en unik løpe-
opplevelse. www.adidas.com/running

Garmin Oregon 600
Garmins nye Oregon 600 byr på robust konstruk-
sjon, og har multitouch-skjerm, GPS og GLONASS 
støtte, 3-akset kompass, barometrisk høydemå-
ler og god batterikapasitet. Dette sørger for nøy-
aktighet og trygghet ute på 
tur. Trådløs dataoverføring 
via ANT+ og Bluetooth lar 
deg dele eventyret med 
andre – der du er – via 
Garmin Adventures og 
Basecamp mobilapp. 
www.garmin.no. 

Grub Hub Mesa 1 
Mesa 1 er et sammenleggbart kjøkken for deg som skal 
ha med mange kompiser på tur, eller for deg som skal 
etablere jakt- eller klatreleir der mange skal bo og lage 
mat sammen. Kjøkkenet tar like mye plass som en stor 
ryggsekk når det er slått sammen. Monteres på tre minut-
ter, passer for mange to-bluss gassbrennere som f. eks 
Coleman Camp Stove.
 www.grubhub.com

SylvanSport Go 
Sliter du med å få med deg et par havkajakker, 
to stisykler, et par longboards og klatreutstyr 
– og i tillegg vil ha plass til at to voksne kan sove 
komfortabelt? SylvanSport Go er «The Swiss 
Army Knife of camping trailers!» Veier kun 382 
kg uten kajakker og sykler, har 2,2 m innvendig 
høyde og mange utbyggingsmuligheter. Selges 
i Tyskland, noe som burde gjøre det mulig å 
registrere tilhengeren i Norge – sjekk med Biltil-
synet før du drar kortet! www.sylvansport.eu      

Artikkel laget av Harald Rishovd.

5999,- 

Adidas Boost løpesko

ca 2200,-

51000,-
ca

Fortelt: 

ca 2700,-

3075,- 37000,-

3299,-

1500,-

Fra
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Helsport Fjellheimen Superlight 3 Camp
Militært personell er vant til tunge ryggsekker. Men det 
skader ikke med lett sekk på tur. Fjellheimen Superlight er 
utviklet for dem som vil bevege seg raskt og lett over len-
gre distanser med lite i sekken – uten å miste luksus som 
ekstra plass til matlaging og bagasje. Teltets detaljer er 
utviklet for funksjon og lav vekt. Vekt 1,85 kg. 
www.equipnorshop.no

Compact Kettlebells 
Leste du Sveinung Vorelands flotte artik-
kel om styrketrening med Kettlebells i 
siste nummer av Befalsbladet? Har du 
lyst til å teste den enkleste og mest 
effektive styrketreningen som finnes? 
Competition Kettlebells brukes av 
store deler av norgeseliten, og er offi-
sielle kuler i NM i Kettlebell Sport som 
arrangeres 7. desember. Kulene finnes 
fra 6 til 48 kg, og har en fasong som er opti-
malisert i forhold til konkurranseløftene Long 
Cycle, Snatch og Jerk. 
www.compactkettlebells.no

GoRuck GR 1 ryggsekk
Den amerikanske spesialsoldaten 
Jason McCarthy var vant til sekker 
som tålte ekstrem bruk, og kunne 
ikke forstå hvorfor sivile sekker 
ikke var like solide. Resultatet? 
Dagstursekken GoRuck GR 1. 
Sydd i solid og vannavstøtende 
1000D Cordura®, har 26 liters 
volum, eget rom til PC eller drik-
kepose og solide YKK® glidelåser. 
Fasongen gjør sekken enkel å pakke,  
og den passer like bra til sykkel-
pendling som til tøffe villmarksturer. 
Det beste? Sekken blir bare finere jo mer 
den slites … www.goruck.com

Topo Designs Klettersack
Topo Designs er en gjeng med amerikanske friluftsentu-
siaster som holder til i staten Colorado. De designer og 
produserer en rekke funksjonelle og smarte produkter – alle 
kjennetegnet av et enkelt og stilrent design. Klettersack 
er en allround dagstursekk for alt fra sykling til klatring og 
ski – og selvfølgelig alle typer kortere fotturer. Sekken 
rommer 22,4 liter, er sydd av kraftig Cordura® med for-
sterkninger av lær. www.topodesigns.com.

Gamin Astro 320/D50 
Har du noen gang opplevd at en firbeint jakt-
kompis blir borte? Da forstår du verdien av et 
GPS-basert sporingssystem. Astro 320 har 
funksjoner som god rekkevidde, tastelås, et 
enkelt brukergrensesnitt og god kartfunk-
sjonalitet. Den er også er mer intuitiv og 
lettere å bruke enn sin forgjenger. DC™50 
er en ny sender som gir nøyaktig plassering 
på GPS-skjermen, har en rekkevidde på over 
14 km og er veldig robust. Tåler vann inntil 10 
m dybde. 
www.garmin.no

GARM All Weather Jacket CB 
Lett jakke i Polartec® NeoShell® – et stret-
chmateriale som tillater høy fukttransport 
også under de mest ekstreme forhold. Mange 
praktiske lommer og løsninger, kan enkelt 
komprimeres og gir høy grad av beve-
gelighet og komfort. Hetten kan 
reguleres og passer også over 
hjelm. Jakken kan benyttes 
sammen med annet beskyt-
telsesutstyr for ulike oppdrag. 
www.equipnorshop.no

Fra450,-

2950,-

7196,- 

ca 1780,- 

DC 50 halsbånd

2300,-

Komplett sett 
6250,-

ca 1000,- 

45Nrth Wölvhammer
Ble du fristet av den fatbiken vi presenterte 
i forrige nummer? Tenker du at snø, is og 
kulde er en naturlig del av syklingen? Wölv-
hammer er utviklet for de kaldeste syk-
kelturene. Laget i kraftig ballistisk Cor-
dura®, isolert med 200 g Thinsulate®, 
utstyrt med Jaztronaut Aerogel varme-
beskyttelse i sålen samt en kraftig og 
SPD-kompatibel Vibram® Mountain Rubber 
yttersåle, er dette en kompromissløs syk-
kelsko for vintersykling! Passer klikkpeda-
ler (SPD) og flate pedaler. 
     www.fatbikes.no.

Mountain Equipment Tupilak jakke
Har du planer om tinderangling og annen bratt 
moro i høst? Tupilak er en ny 3-lags GORE-TEX® 
Pro 80D skalljakke med ekstra forsterkninger og 
økt pusteevne. Dette er den råeste klatre-/fjelljak-
ken til Mountain Equipment noensinne. Konstruert 
for minimalt armløft, ikke noe ekstra stoff som 
”valker” over selen og en hette som gir god sikt 
uansett bevegelse og størrelse på hjelmen. Kraf-
tige YKK® Aquaguard® glidelåser på alle
               frontlommer og hovedglidelås. 

www.xcsports.com 

2499,-

4999,-
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Artikkel laget av Harald Rishovd.

For mange er turkaffe synonymt med 
den gamle svartkjelen over bålet. Dette 
kan absolutt gi god kaffe, men man 
skal ikke se helt bort fra at jaktopple-
velsen forsterker kaffeopplevelsen … 
I hvert fall hvis kanna ikke er renvasket. 
Kaffe gir nemlig fettavleiringer, noe 
som stiller krav til at alt man lager kaffe 
på er renvasket – og ikke en kjele som 
er innkokt etter år med bruk! Men det 
finnes mer …

RENT OG GODT VANN. Første bud for 
god turkaffe er rent, friskt og godt 
vann. Er vannet av tvilsom kvalitet, bør 
du ta med en flaske med Imsdal eller 
annet godt vann. 

FERSK KAFFE. Neste steg er fersk 
kaffe. Det enkleste er å kjøpe kaffebøn-
ner i en kaffebutikk og male til din til-
beredningsmetode. Kongeløsningen? 
Ha med kaffebønner og en liten håndd-
revet kaffekvern. Du blir garantert 
dagens «snakkis» blant kompisene hvis 
du kverner og tilbereder fersk kaffe 
mens bålet tennes opp … 

AEROPRESS. En håndfull kaffeentu-
siaster i California ville kombinere pres-
skanner med de klassiske italienske 
espressokjelene. Resultatet ble Aero-
press, en «presskanne» som presser 
vannet gjennom kaffen og papirfilteret 
under vakuum. Plasser filteret i holde-
ren og skyll under rennende vann i 10 
sek. Plasser filterholderen under plast-
kolben, legg i to måleskjeer med fersk 
kaffe (fin kokemalt) og hell ønsket 
mengde vann over. Prøv deg fram 
hjemme – du kan lage Espresso, Ame-

ricano og vanlig kaffe. Rør godt med 
rørepinnen, sett i stempelet og la kaf-
fen stå med vakuum i 10–15 sekunder 
før du presser stempelet og kaffen 
ned i en kopp. 

PRESSKANNE. Aeropress kan bli 
litt tungvinn i bruk hvis jaktlaget 
består av mer enn to personer. Da 
er en presskanne bedre! En veldig 
effektiv løsning er å utstyre en 
MSR Reactor gasskoker med et 
presskannesett rett på kjelen. Hell 
på riktig mengde vann og gi et kjapt 
oppkok (95°C). Mål opp ønsket mengde 
fersk kaffe og hell den i vannet mens 
du rører rundt. La kaffen trekke i fire 
minutter, rør rundt på nytt og press 
filteret ned. Kaffen er nå klar 
til å nytes. MSR Coffee Press 
Kit består av et kaffefilter i 
rustfritt stål for maksimal hold-
barhet og enkel rengjøring ute på tur. 
Kan pakkes flatt for minimalt 
pakkvolum.

KOKE OPP VANN. Uansett 
om du velger presskanne, Aero-
press eller en kaffekjele, trenger du en 
rask vannkoker. MSR Reactor Stove er 
det raskeste, mest energiøkonomiske 
og vindsikre kokesystemet 
i dag. Kombinerer en ny 
type gassbrenner med 
en høyeffektiv kjele 
med integrerte varme-
vekslere for maksimal 
utnyttelse av gassen. 
Koker 1 liter vann på litt 
over tre minutter! 

God turkaffe
Er du av dem som bare må ha det daglige kaffekicket?  
Kjenne gløden fra koffeinet bre seg som varme i kroppen?  
Som synes jakta eller fjellturen blir enda bedre med  
god kaffe? Her er noen tips.

Aeropress 

460,- 

Porlex Mini 
Hand Grinder 

390,- 
www.timwendelboe.no  

www.timwendelboe.no og 
de fleste bedre kaffebutikker.  

MSR Reactor Stove 
1 liter 

2399,- 
www.vertikal.no

MSR Coffee Press Kit  
for 1 liter Reactor Pot

 299,- 
     www.vertikal.no
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Whiskytur til Skottland
En tur til whiskyens hjemland er morsomt og lære-
rikt. Du kan f.eks fly fra Torp Sandefjord til Edin-
burgh, leie bil og kjøre til vestkysten og ta ferge ut 
til Islay. Idylliske Argyll Forrest Park passeres 

underveis, en stopp anbefales. Bilturen tar ca. fem 
timer, og fergen drøye to. Husk å bestille ferge i 
god tid, det kan være stor rift om billettene. Det er 
mange små, idylliske hotell på Islay, en favoritt er 

Port Charlotte Hotel i tettstedet Port Charlotte. 
Trivelig betjening, fantastisk mat og en av øyas 
beste whiskypuber i kjelleren – ofte med livemusikk. 

Les mer om Islay: www.islayinfo.com 

Uten mat og god drikke…
Friluftsliv handler også om kveldskosen. En liten whisky ved bålet smaker som ren magi, 
inne i tømmerkoia er en flaske godt øl med på å heve opplevelsen av dagens fangst. 

Caol Ila Destillers Edition
Caol Ila ligger mot øst, like ved sundet mel-
lom Islay og naboøya Jura. Ble grunnlagt 
allerede i 1846, og er kjent for en noe mer 
avrundet whiskyopplevelse enn naboene 
Laphroaig, Ardbeg og Lagavulin. Caol Ila 
Destillers Edition har 
en god duft av søt og 
moden frukt med hint 
av sjøsprøyt. Smaken 
er fyldig og søt med 
hint av torvrøyk. Styr-
ken er 43 %, varmer 
både kropp og sjel.

635,-
www.discovering-destilleries.com

Laphroaig Quarter Cask
Laphroaig er kanskje den mest kjente av destil-
leriene på Islay, og produserer whisky for kjen-
nere. Alle kjennetegnes av en intens smaks-
opplevelse, den relativt rimelige Quarter Cask 
er en av redaksjonens store favoritter. Quar-
ter Cask er dyp gyllen i farge med en kraftig 
aroma av torvrøykt malt, 
jod og litt pepper og innslag 
av fersken, rosin og vanilje. 
Rik smaksopplevelse – du 
glemmer aldri første munn-
full! Styrken er 48 %.

600,- 

www.laphroaig.com 

Brew Dog 
– ungt bryggeri med sans for humor
Skotske Brew Dog har markert seg på mange 
måter, og har raskt blitt en favoritt for 
mange ølentusiaster. Zeitgeist er en mørk 
lager med et kremaktig hvitt skum. Lukten 
hinter om mørk kaffe, sjokolade, tørket frukt, 
mørkt brød og en 
smule søt karamell. 
Smaken er litt søt med 
en god ettersmak av 
mørk sjokolade og tør-
ket frukt.  

39,- 
www.brewdog.com

Ægir 
– amerikansk bryggerikunst på norsk
I norrøn mytologi er Ægir en jotne som hersker 
over havet. Han brygget også det beste ølet. 
Bryggeriet Ægir åpnet i Flåm i 2007, og ameri-
kanske Evan Lewis er bryggerimester med lang 
erfaring fra mikrobryggerier over hele USA. 
Skumring Dobbel er en kompleks, 
smaksrik og allikevel lettdrukket bel-
gisk dobbel. Passer godt både som 
matøl og for kosens skyld. Fargen er 
innbydende dyp rød mot brunt, smaken 
bærer et svakt preg av nøtter og tørket 
frukt, men er brygget etter renhetslo-
ven og er dermed 
ikke krydret med 
annet enn humle.

Islay – whisky  
med særpreg
Whisky er så mangt – skotsk, 
amerikansk og irsk (da som 
Whiskey), japansk, indisk og 
mer. Høyland, lavland, øyene 
på vestkysten av Skottland 
– alle typer finnes. Mange 
smaker fantastisk – men 
foran bålet en sen kvelds-
time er det få som matcher 
den intense opplevelsen av 
en røyket whisky fra øya 
Islay. Det finnes åtte destil-
lerier på øya, her er to av våre 
favoritter.

Øl - gjør  
maten bedre
En velsmakende øl hever 
opplevelsen av måltidene. 
Hvis du er interessert i å 
lære mer om hvilken øl som 
passer til hvilken mat, så er 
heftet Øl til maten til Bryg-
geri- og drikkevareforenin-
gen en liten perle. Heftet får 
du i de fleste dagligvarebu-
tikker. Her er to forslag som 
passer godt etter en lang 
dag i villmarka: 69,90
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15. - 22. februar 2013 (Uke 8)
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Bli med og opplev en av  
VERDENS RÅESTE SKIDESTINASJONER!
Tidsrom lørdag 15. – lørdag 22. februar (uke 8) 2013

Gå sammen med en NOF-kollega og 
meld deg på. En unik mulighet til å 
oppleve de franske alper med kremen 
av norsk ungdom. Her treffer du kun 

folk som er ute etter å ha det trevlig!
Førstemann til mølla – begrenset 
antall billetter. Påmelding på NOFs 
facebook side fra 1. november 2013.

HVA FÅR DU?
 ~ Fly t/r Gardermoen – Geneve
 ~ Busstransfer til hotellet
 ~ Hotell lørdag – lørdag
 ~ Frokost hver dag
 ~ 3-retters middag 6 dager
 ~ Heiskort
 ~ Gave fra NOF
 ~ Mange nye venner
 ~ Puddergaranti
 ~ Brilleskille

Billigere enn dette
får du det ikke i  
vinterferieuka.

Pris 11.000,-
(per person)

MERK! NOF Production har premiere på årets skifilm fra Bad Gastein; «NOFvention» 
på nof.no og facebook samme dag som påmeldingen starter. Stay tuned! 

NOF EVENT 2014

CHAMONIX
Norges Offisersforbund drar til
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NOF EVENT 2014
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UNDERHOLDNING

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.  Hva har Grini, Ilebu og Ila felles?
12.  Hvilket vesen i den greske mytologien vil drepe deg hvis 

du ikke klarer å løse gåten det gir deg?
13.  Hvilken akevitt lanserte Vinmonopolet i 1988?
14.  Hvilket land fikk råderetten over Gibraltar i 1713 med 

fredsavtalen i Utrecht?
15.  Innen hvilket kosmetisk inngrep har man eksperimentert 

med parafin, glasskuler, elfenben, ull og soyaolje? 
16.  Hvor lang tid tar det en blodcelle å gjøre en rundreise  

gjennom kroppen?
17. Hvilken mye latterliggjort frisyre kalles the mullet på engelsk?
18.  I hvilket hav ligger øynasjonen Mauritius?
19.  Hvor langt må du svømme for å krysse den engelske 

kanal: 34, 58 eller 86 km?
20.  Hvor gamle var både Janis Joplin, Jimi Hendrix og Kurt 

Cobain da de døde?

1. Laos. 2. Youtube. 3. Boet. 4. Kobber. 5. Barack Obama. 6. Lenin. 7. Manchester United. 8. København. 9. California. 10. Schengen-områ-

det. 11. De er navn på samme fengsel. 12. Sfinksen. 13. Juleakevitten. 14. Storbritania. 15. Brystforstørrelse (Tits Up). 16. 1 minutt.  

17. Hockeysveisen. 18. Det indiske hav. 19. 34. 20. 27.

1. Vientiane er hovedstad i hvilket land?
2. Hva kjøpte Google i 2006 for 1,65 milliarder dollar?
3. Hva kalles målområdet i curling?
4. Hvilket metall ble det utvunnet mye av på Røros? 
5. Hvem er det Secret Service –agenter omtaler med kode-

navnet «Renegade»?
6. Hvilken offentlig statsleder har ligget til offentlig besku-

else helt siden 1924?
7. Hvilken fotballklubb spiller hjemmekampene sine på 

«Drømmenes Teater»? 
8. Hafnia er det latiniserte navnet på en by som du kjenner 

bedre under hvilket navn?
9. Hvilken amerikansk stat er kjent som «The Golden State»? 
10.  Hva kalles det flernasjonale området i Europa der man kan 

reise uten å måtte vise passet sitt? 

NOF-QUIZ



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:

VERVEPREMIER
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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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 en total oversikt over alle våre medlemsfordeler og hvordan du kan benytte deg av de ulike rabattene går du inn på 
www.nof.no under fanen medlemsfordeler.

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

15%

20%

35%

7-9%

15%

15%

20%

20%
20%
20%

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

Gjelder veiledende priser. Her finner du  
vesker, kofferter og andre skinnprodukter

Gjelder kjøp av nybil. 

Fordelen gjelder alle produkter i butikken.
Her finner du det meste av fritidsklær for jenter.

15% rabatt og fri frakt i Norge.
(Rabatten gjelder ikke Emmaljunga)

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

Fordelen gjelder alle produkter på  
www.fjellrevenshop.no

NOF-medlemmer får 20% rabatt på følgende 
merker: Arcteryx, Wenger, Streamlight, 5.11, 
Benchmade, Camelbak, MSR

Fordelen gjelder alle veiledende priser i butikk 
og på nett.

Fordelen gjelder alle veiledende priser på vpg.no 

MEDLEMSFORDELER  2013

HVEM  HVA HVOR MYE
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Aktørnr: 3896560

Returadresse:
NOF
Møllergata 10
0179 Oslo

Tilbake til framtiden

Fjällräven’s Kajka, først lansert i 2008, har fått 
mye skryt i friluftsmedia og av fjellvandrere 
verden over for sine smarte funksjoner, store 
kapasitet og bruker vennlige Perfect Fit Adjust-
ment System. 
 Men bra kan bli best, i 2013 kommer Kajka 
i en ny, oppgradert versjon. For å redusere de 
skadelige utslippene ved produksjonen, har 
Kajka nå en ramme laget av finsk bjørk.
 Materialet er laminert med en velprøvd 
teknikk som blant annet brukes i møbel- 
industrien. Det er en solid, sterk og lett kon-
struksjon som gir en klar fordel for miljøet:  
ved å bruke tre i stedet for aluminium  har vi 

redusert co2-utslippene med mer enn 90 %! 
Dette har vi klart uten å inngå kompromisser  
med funksjonalitet og styrke og uten å gjøre 
sekken tyngre. 
 Så da, når du tar Kajka ut på tur i skog 
og fjell, vet du at det å gå tilbake til røttene 
også kan være å gå et steg framover for miljøet! 
 Les mer og se film www.fjallraven.no.

I 1960 revolusjonerte vi tursekkene når vi gikk 
fra trerammer til lette og sterke aluminium-

srammer. Nå går vi tilbake.

Nordisk tre 
Den nye rammen til Kajka er laget av 
finsk bjørk som er FSC-sertifisert og 

dyrket fram med metoder for 
ansvarlig skogsdrift. Treet er laminert 

lag for lag med vannavstøtende og 
miljøvennlig lim, og til slutt satt inn 

med linolje.

Kajka 
1. Solid ramme av bjørk.  2. Perfect Fit Adjustment System for enkel tilpasning. Løft på justeringsfliken og dra i 
remmen for å justere sekken til din rygglengde. Avstanden mellom skulderreimene kan låses i tre posisjoner. 
3. Allsidig topplokk med to lommer. Innvendig nøkkelholder. Lokket kan tas av og brukes som bryst- eller 

hofteveske. 4. Hele fronten kan åpnes for enkel tilgang til innholdet.  5. Utvidbare sidelommer som er 
tilgjengelige selv når kompresjonsreimene er strammet. 6. Skjulte kompresjonsstaver langs sekkens framside 

hjelper til med å komprimere den jevnt og effektivt. 7. Eget Wet & Dry-rom lar deg skille skittentøy fra 
resten av innholdet i sekken. Praktisk for å lufte våte klær og utstyr også. 

Fra laboratoriet til villmarka
Grundige tester i laboratoriet har vist  
at trerammen er minst like sterk som 

aluminiumsrammen. Den nye Kajka har 
også tålt hard behandling og  

krevende testing ute i terrenget,  
i all slags vær og klima. 

1

2

5

6

4

3

7

90 % lavere utslipp av CO2 
Karbonfotavtrykket til den nye tre- 

rammen er 90 % lavere enn den tidligere 
aluminiumsrammen. Dette reduserer 
det totale karbonfotavtrykket til Kajka 
med 10 %. Vi vil fortsette med å klima-
kompensere for alle utslipp som skjer i 

forbindelse med produksjon og transport 
av den nye Kajka, på samme måte som vi 

har gjort med originalen siden 2008.


