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VÄRMLAND ECO -SHEL L  JACKET 

En rekke aspekter ved jakten er avgjørende for å verne om dyrelivet i 
våre villmarker. Likevel fortsetter vi mennesker spredningen av en rekke giftsto� er. 
Hos Fjällräven har vi besluttet å kvitte oss med et helt knippe av dem: � uorkarboner. 

Når du kjøper en Värmland Eco-Shell Jacket, vet du at du får et førsteklasses jaktplagg. Og du 
kan være sikker på at ingen � uorkarboner ble brukt under impregneringen, og derfor at 

ingen � uorkarboner blir liggende igjen i skogen på grunn av deg. Så enkelt er det faktisk. 

Uten naturen er vi ingenting  –  www.� allraven.no/hunting
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LEDER

Sommeren er passert, agurktiden er definitivt 
over. I media fremkommer den ene lekkasjen 
etter den andre i form av notater, som omhan-
dler hva som er tenkt fra Regjeringskontorene 
når det gjelder forsvarets fremtid. Jeg regis-
trerer også at dette omtales som et demok-
ratisk problem, noe jeg er enig i, samtidig som 
min umiddelbare tanke er at det også er et 
demokratisk problem at informasjon allmen-
nheten burde hatt tilgang på, ikke gis ut. Hva 
det endelige innhold i neste Langtidsplan (LTP) 
vil bli, ligger nå til behandling i Utenriks og Fors-
varskomiteen. Jeg håper på en løsning, med et 
bredt politisk flertall, hvor helheten blir ivaretatt 
og at forsvarsevnen på kort og lang sikt styrkes.

I denne sammenheng har Norges Offisers-
forbund klare meninger om innholdet, noe vi 
også har signalisert ut i det offentlige rom, 
i form av høringer, debattinnlegg og media 
generelt. At Landsorganisasjonen i Norge (LO) 
har lyttet til våre råd, og også stiller seg bak 
våre fagmilitære anbefalinger, er en støtte og 
en styrke. Så respekterer vi at LO utover det 
rent fagmilitære, også skal ivareta det sam-
funnsmessige behov.

Samtidig som LTPen er under behandling, 
jobbes det med å få på plass et budsjett for 

2017. Signalene jeg har mottatt er at Forsvaret 
i denne sammenheng, nok engang, må holde 
effektiviseringskniven skarp. Ikke nok at vi 
(Forsvaret), jf. forslagene i LTPen, skal hente 
inn 40 milliarder, hvor dette bla. skal hentes 
ved å redusere med over tusen årsverk. Lønn 
for kadetter fjernes og det legges opp til en 
«kvasiløsning», hvor rekruttering av fremtidige 
offiserer i hovedsak baseres på de som har 
avsluttet videregående skole. Dette mener jeg 
blir starten på et klasseskille, hvor spesialis-
ter som ønsker offisersutdanning vil få store 
økonomiske utfordringer, hvis de samtidig 
som de tar utdanning, skal kunne forsørge sin 
familie.

I tillegg er vi nå invitert av Forsvarsstaben 
inn i et arbeid som omhandler incentiver. Min 
oppfatning av det som her skal sees på, er at 
dette så å si gjennomgående er negativt for 
alle militært tilsatte! Rettigheter vi har brukt 
tiår på å opparbeide, foreslås nå fjernet. I 
tillegg er utfordringen etter vårt syn, mangel 
på konsekvensvurdering, tidsaspektet for når 
dette skal være gjennomført og påvirkning 
utover det formelle. Samt at det er signalisert 
at styringsretten, mot vår vilje, ser ut til å bli 
brukt. 

I tillegg møter vi store utfordringer i 
forbindelse med innføringen av ny militær 
ordning. Vi har nå gjennomført flere møter 
med arbeidsgiver på nivå 1, hvor det sentrale 
spørsmålet er ordet «overgangsordning». 
Det vi registrerer er at det nå gjennomføres 
et løp, hvor vi opplever at personellet ikke får 
med seg de rettigheter de har krav på når det 
gjelder overgangen til en ny militærordning. 
At man i fremtiden ser for seg en prosent-
fordeling mellom generalister og 
spesialister, er noe vi må forholde 
oss til. Veien dit, inkludert lov 
og avtaleverk, krever bruk av 
klokskap – det er ikke slik det 
oppleves nå; et jag uten bruk 
av fornuft, press og indirekte 
trusler! Skal vi få med personel-
let, oppfordrer jeg til god dialog 
og gode løsninger! Alternativet 
håper jeg ingen ønsker!

Det blir en spennende og  
innholdsrik høst og vinter. De tegn 
vi ser, antyder at det bygger opp til 
storm!

Høststorm i vente?

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:
Staale I. Reiten
Tlf. 928 40 453
E-post: sir@nof.no

Forhandler Tariff:
Bente Langenes Henriksen
Tlf. 474 75 922
E-post: bh@nof.no

Forhandler forsikring og personell:
Chris Lindseth
Tlf. 982 11 714
E-post: cl@nof.no

Stabssjef: 
Odd-Einar Eilertsen
Tlf. 982 11 713
E-post: oee@nof.no

Informasjonsansvarlig: 
Markus Källvik
Tlf. 918 52 709
E-post: mka@nof.no

Rekrutteringsansvarlig:
Kenneth Askjem
Tlf. 979 92 210
E-post: ka@nof.no

FRITV/Rekruttering 
Farhad V. Fard
Tlf. 928 40 459
E-post: ff@nof.no

Kompetanseansvarlig:
Kjell-Oddvar Mathisen
Tlf: 979 92 208
E-post: kom@nof.no

Seniorkonsulent:
Elisabeth Lange
Tlf. 934 64 952
E-post: el@nof.no

Økonomiansvarlig:
Morten Arvnes
Tlf: 482 87 528
E-post: ma@nof.no

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

Sigurd Vestad
Tlf. 951 77 011
E-post: sv@nof.no

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

NEON
Renathe Kvamsø
Tlf: 941 90 788
E-post: neon@nof.no

NOFKA
Tore V. Weel
Tlf: 478 23 792
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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TEMATITTEL

NOF AKADEMIET
HØSTEN 2016

NOF -AKADEMIET: Aktivitetsplan:

Kompetanseheving av medlemmer og 
tillitsvalgte er et satsningsområde for Norges 
Offisersforbund. 

• Basiskurs i din region: Hør med din FRITV
• Elev- og kadettkonferanse: 18. - 20. november

LO STAT:

Som en del av NOF-Akademiet har alle våre medlemmer og tillitsvalgte tilgang på et unikt kurstilbud gjennom LO Stat.
Kurset er gratis. Reise og opphold dekkes av LO Stat. Kurset gir rett til permisjon, jf. Hovedavtalen staten, § 34, pkt. 2
(tillitsvalgte) og § 34, pkt. 5 (ansatte/medlemmer).

LO Stat kan tilby deg følgende kurs og studier:

LO Stat kurs: Kurstidspunkt: Kurssted:

Omstilling i staten 03. – 05.10.2016 Sørmarka
Lover og avtaler i staten 17. – 20.10.2016 Sørmarka
Organisasjonskunnskap 24. – 28.10.2016 Sørmarka

Kurs i ditt eget distrikt, arrangert av LO Stat: http://www.lostat.no/kurs-og-konferanser/category117.html

AOF-KURS: LO Stat dekker toppskoleringen fra AOF på følgende kurs:

AOF er LOs samarbeidspartner når det gjelder 
utdanning av tillitsvalgte. Toppskolering 
er et tilbud til de som har gjennomført 
grunnopplæringen i eget forbund, og som 
ønsker et bedre grunnlag for å kunne utføre 
sine oppgaver som tillitsvalgte. Gjennom denne 
utdanningen vil du møte tillitsvalgte fra alle LOs 
forbund.  

• LO-skolen
• Arbeidsrett
• Arbeidsmiljø i endring
• Miljøarbeid i bedrift og samfunn
• Genèveskolen
• Veilederkurs
• Yorkshire-skolen

Stipend:
Skal du gjennomføre kurs eller studier utenom NOF-Akademiet? Da kan du søke om LO Stats utdanningsstipend. 
Søknadsfrist: 15. januar 2017.

Påmelding: www.nof.no
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ATM/ATF

ELEV- OG KADETT-
KONFERANSE 2016

Påvirk din skolehverdag
Kan du tenke deg å    
representere din befalsskole  
eller krigsskole? 
Bli med i NEON eller NOFKA.
Hvorfor? Bli hørt!

Hvor: DFDS til København

Når: Fredag 18. - søndag 20. november

Påmeldingsfrist: 28. oktober til din FriTV

Din makker - hver dag



ØKONOMI. Resultatet fra hovedoppgjøret 
utgjør 1,5% pr 1. juli.  Kommunal og moder-
niseringsdepartementet (KMD) har fordelt 
økonomien ifm lokal lønn 2016.  For For-
svarets organisasjon utgjør dette over 126 
mill. I tillegg er Forsvarsdepartementet (FD), 
Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), For-
svarsbygg (FB), Nasjonal sikkerhetsmyndig-
het (NSM) og den nye etaten Forsvarsma-
teriell (FMA) definert som egne forhand-
lingsområder med egne tildelinger.  Disse 
avdelingene avtaler selv innenfor Hoved-
tariffavtalen (HTA) hvordan forhandlingene 
skal gjøres.

TO TARIFFAVTALER. Det ble fremforhand-
let to Hovedtariffavtaler i årets tariffopp-
gjør.  En med LO Stat, YS Stat og Unio som 
part, og en med Akademikerne som part. 
Det er også avklart at det vil bli gjennomført 
egne forhandlinger innenfor de to Hoved-
tariffavtalen i Staten, slik at Akademikerne 
ikke vil delta i de forhandlingen om den 
største potten på 126 millioner kroner i 
Forsvaret.

Lønnsoppgjøret 2016
Etter en tøff mekling kom parten (LO Stat, YS Stat og UNIO) i mål med en total-
ramme på 2,4% 26. mai 2016. Av dette gis det et generelt tillegg på 1,15 % med 
virkning fra 1. mai 2016 til alle. Det er gjort sentrale avsetninger på 0,1 % til fel-
lesbestemmelser, som blant annet øker kompensasjon for de med beredskapsvakt. 
Så er det avsatt 1,5 % til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli. Etter fordeling 
fra KMD utgjør potten for den enkelte avdeling:

Avdeling ...........................................................................................Tildeling
FORSVARSDEPARTEMENTET .................................................................. 2.084.940
FORSVARET ................................................................................................... 126.276.750
FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT ................................................ 3.177.150
FORSVARSBYGG .......................................................................................... 7.753.050
FORSVARSMATERIELL (FMA) ................................................................... 7.850.940
INTERNASJONALE OPERASJONER (lpl 05.128) .................................. 2.469.100
NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) ....................................... 892.660

126 millioner til lokale lønnsforhandlinger

HVORDAN FREMME KRAV. Det er pr slutten 
av august ikke avklart noe tidsløp og da 
heller ikke noe frister for å få på plass krav.  
Så snart dette er avklart vil forbundet og 

tillitsvalgte på DIF-nivå gi ut informasjon 
om hvordan den enkelte kan fremme lønns-
krav, og hvilke tidsfrister som gjelder.

Da er høstens forhandlinger rundt lokal lønn i gang. NOF er av den oppfatning at det er på DIF-nivå en har kjenn-
skap og forutsetning til å gå i diskusjon på enkeltstillinger.  NOF har derfor krevd at det må gjennomføres en 
delegering på deler av «potten» til DIF-nivå. Partene er i forhandlinger for å avklare dette og skal i tillegg bli enig 
om møterekka fremover høsten. Frist for å komme i mål med forhandlingene er 30. nov 2016.

STAALE I. REITEN (tekst)
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Forsvarslinja i nord må holdes. 
Forsvarsterskelen må være troverdig. 
Forsvaret må sørge for statens sikkerhet. 
Samfunnet må sikre vår felles trygghet.

Forsvarslinjene er mange, og ikke bare militære. 
Beredskapen må være komplett: totalberedskap.
DAG LERAAND (tekst)

Dét er den ekstreme kortversjonen av rapporten fra det offentlige ordskiftet  
Forsvarslinjer, som NOF tok initiativ til i 2014, og har kjørt i lag med NTL Forsvaret.

Rapporten er ute, som et spenstig bidrag i arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret  
– nå og i neste planrunde, og i debatten for økt beredskap, sikkerhet og trygghet.

På de neste sidene går vi logisk gjennom tilnærmingen og tenkingen  
– og noen av de viktigste forslagene, knyttet til:

ORDSKIFTE OM TRYGGHET

FORSVAR. 
TRYGGHET.
TOTALBEREDSKAP. 
 FORSVARSLINJER.

1. TRUSLER

2. FORSVAR

3. TRYGGHET



FORSVARSLINJER

TRUSSELBILDE.
TOTALBEREDSKAP.

Trusselbildet er sammensatt, utfordringene krevende.  
Beredskapen må være total, løsningene kloke.
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Selvmordsbombere og cyberangrep; 
hybridkrigere og finanskrise; brann og bom-
ber; flom og flått; ran og ras; allergi og 
atomulykke. Så gar gammaldags invasjon. 
Truslene er mange, så mange at en kan bli 
rent skremt. Som en ville blitt, det hadde 
en også før i tida tenkt på alt som kan ved-
erfare oss – som individer og samfunn.

TRUSLER. BILDET. For egentlig er det ikke 
så mye nytt på trusselhimmelen. Noen 
trusler syns mer tydelig, andre er blitt fjer-
nere. Vi tror ikke like mye verken på kon-
vensjonell krig eller atomkrig – hos oss – 

som for en generasjon siden. Ennskjønt: 
Pendelen svinger litt tilbake, i hvert fall den 
konvensjonelle. Nettkollaps derimot: Ikke 
bare strømnettet, men nettet. Vår nye 
livslinje, samfunnets arterie. Ryker strøm-
men, ryker nettet. Deep shit. Er el-nettet 
oppe, men internettet nede: Krise. Even-
tuelt krig: Cyberkrig.

Vi ser dem kanskje for oss, hvis vi tenker 
oss godt om. Men ser neppe alle. Det gjør 
heller ikke våre sikkerhetsmyndigheter. Det 
vil alltid være noen trusler som overses, og 
det vil alltids komme noe nytt – noe uventet. 
En trussel X. Som plutselig er der. Som noen 

burde ha sett. Men som ingen så komme.
Vi ser da heller ikke helheten. Ikke så rart, 

når selv myndighetene ikke tar seg bryet 
med å sette sammen et genuint samlet 
trusselbilde. For sin egen beredskapsplan-
legging, for vår felles informasjon. Vi har 
oversikt over været; med online varsling fra 
time til time, og langtidsvarsler minst like 
treffsikre som sikkerhetspolitiske progno-
ser. Alt på ett sted: yr.no. 

Vi har trusselvurderinger fra de tre sik-
kerhetstjenestene og vi har etater som 
følger med på vindretninger og vannstand, 
skredfare og skipstrafikk, som løpende 

1. TRUSLER: Trusselbildet er dimensjonerende for valg av sikkerhetssystem og tryggingsinstrumenter.

http://yr.no/


FORSVARSLINJER

Forsvarslinjer må vi ha for å kunne 
forsvare oss: For å møte mange 
typer trusler, helt opp til eksistensi-
ell krig. Det militære forsvaret er 
grunnlaget for sikkerhet og trygghet, 
og basisen i fleksible forsvarslinjer. 
Er vi nå så truet?

«Vi lever i en farlig tid,» konstate-
rer generalmajor (P) Lars Sølvberg, 
som har vært sentral i arbeidet med 
Forsvarslinjer, og bl.a. har skrevet om 
Trussel X. «Men kanskje er ikke 
dagens trusselbilde så mye verre enn 
før? Ei heller så vesentlig annerledes 
enn for noen tiår siden?» spør han 
retorisk.

Ja, vi har fått terrortrusselen tet-
tere på oss i Norge, men den er ikke 
ny, heller ikke her nord, sier Sølvberg, 
og minner om Nord-Irland og Tyskland 
på 1970-tallet. Krig, selv på norsk ter-
ritorium, kan fortsatt ikke utelukkes, 
mener generalen – og da særlig lengst 
nord. Men fingrene er foreløpig borte 
fra atomknappene; vi står ikke over-
for en mulig utslettende militær kon-
flikt som under den kalde krigen – da 
trusselen om krig var reell, og i peri-
oder nærmest overhengende.

«Vi skal være varsomme med å 
skremme, men vaktsomme med å 
bevisstgjøre,» mener generalen. Han 
peker på at ethvert forsvar – både 
det militære og de øvrige virkemidler 
som trengs for sikkerhet og trygghet 
i samfunnet – må være dimensjonert 
for et verst tenkelige scenario. «Men 
det må samtidig være fleksibelt nok 
til å håndtere hele konfliktspekteret. 
Derfor trenger vi fleksible forsvars-
linjer, slik vi også må ha et mest mulig 
fleksibelt militært forsvar.»

Spesielt er Sølvberg opptatt av at 
vi ikke må dimensjonere det tyngste 
tryggingsmiddelet, Forsvaret, etter 
raskt omskiftelige trusselbilder; la 
oss drive av kortsiktige konjunkturer: 
«Basisen må være solid. Forsvaret 

må bygge på en sterk landmakt som 
kjerne i et forsvar med kapasiteter 
som gir avbalansert og virkningsfull 
fellesoperativ evne. Og kjernen i kjer-
nen er systemet av systemer: Flek-
sibel landmakt skapt av et sterkt 
combined arms-system i samvirke 
med sjø- og luftstridskrefter.»

Og Trussel X: Ja, det er den vi må 
være forberedt på, uten å vite hva 
den består i, når den dukker opp; hvor 
den enn kommer fra og hvor den vil 
ramme. Da kreves stor reaksjonsevne 
og utstrakt fleksibilitet i hele samfun-
nets tryggingssystem. Med Forsva-
ret som fundament i forsvarslinjene.

Fluktuerende trusler  – fleksibelt forsvar
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Konkrete forslag
 z Forsvarslinjer anbefaler at det utarbeides 

et genuint samlet nasjonalt trusselbilde 
og risikovurdering på årlig basis, og med 
løpende oppdatering.

 z Forsvarslinjer anbefaler å utvikle en total-
beredskap med samordning av ressurser, 
med utspring i nasjonale forsvarslinjer og 
med samvirkende aktører.

vurderer risiko. Hver på sitt felt, hver på sitt 
kart – eventuelt nettsted. Hvor er det 
løpende oppdaterte trusselbildet? Alt på 
ett sted: på.nå. 

Hvor er kommandosentralen? Vi har vei-
trafikksentral og operasjonssentraler både 
her og der. Hvem sitter på de store skjer-
mene ved Statsministerens kontor? Hvor 
alle etater feeder inn sine data: Flomvarsel 
der, rasfare her; ransbølge i nabolaget, ter-
roralarm i nabolandet. Alt på én skjerm: 
#erna.kontroll.

BEREDSKAP. TOTAL. Bildet på plass, bered-
skapen på stell. En samlet beredskap, sivil 
og militær, lav og høy. Som vi kan føle oss 
trygge på er dimensjonert – med robusthet 
og fleksibilitet – for å håndtere hele det 
skremmende trusselbildet, det dramatisk 
spekteret fra pollenspredning til atomsopp. 
En totalberedskap bygd på et sanntids trus-
selbilde og sterke forsvarslinjer.

Totalberedskap er trikset: Som er mer 
enn totalforsvar. Slik beredskap er mer enn 
planverk. Totalberedskap omfatter militær 
så vel som sivil beredskap – men også både 
en fysisk og mental tilstand. Det er ikke nok 
å ha maskineriet på plass; menneskene må 
henge med – og være på alerten. Kultur 
trumfer alltid system. Vi må se hva som 
skjer, skjønne hva som er i gjære – og gjøre 
noe med det. Ved hjelp av samfunnets sam-
lede ressurser – poolet. Med systematisert 
kunnskap. Samlet erfaring. Trent samvirke. 
cool.ctr.

Beredskap er back in fashion. Det er satt 
på agendaen. Rett nok ennå ikke i ett sys-
tem som er egnet til å skape trygghet. Men 
det er mulig. Også å plotte inn trusselbilde, 
beredskapsnivå og -ressurser på ett kart: 
klar@over.

1. TRUSLER: Trusselbildet er dimensjonerende for valg av sikkerhetssystem og tryggingsinstrumenter.

http://p�.n�/


FORSVARET.
FORSVARSLINJER.

Forsvaret må være sterkt, og det må styrkes.  
Samfunnet må sikres av et forsvar med både stor og liten f.
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Spesialsoldater og sanitetsforeninger; 
piloter og politi; matroser og mattilsyn; 
luftvern og lavinehunder; brigadesjef og 
brannmester. Endatil det gamle skytter-
vesenet. Aktørene er mange, så mange at 
en skulle tro forsvaret allikevel ikke var 
smuldret hen. Det er det da heller ikke. Ver-
ken det lille Forsvaret med stor F, eller det 
svære forsvaret med liten f. Altså oss alle.

FORSVAR. Linjer. Forsvaret er Forsvaret. 
Militærmakta. Men forsvar er så mangt, fra 
immunforsvaret til sivilforsvaret – og alt 
imellom: forsvaret med liten f omfatter alt 
og alle som har en rolle i å skape sikkerhet 
og trygghet. Sammen med militærforsva-
ret: #forsvar.oss.

Totalberedskapen må matche forsvars-
linjene. Den første forsvarslinja tar hånd om 
de mer dagligdagse trusler og hendelser – 
den sivile beredskapen som skal forebygge 
og avverge, men også håndtere, ulykker og 
annen elendighet på laveste nivå. Med 

støtte fra Forsvaret hvis og når påkrevd. 
Andre linje fordrer Forsvaret tydelig på 

plass – for å møte avgrensede militære 
anfall, større cyberangrep, og støtte politiet 
ved terrorhandlinger. Alle totalforsvarsak-
tører er med, også i tredje forsvarslinje, men 
her er det strengt tatt bare Forsvarets 
tyngde som gir trygghet, som skaper sik-
kerhet – mot omfattende militære anfall 
og internasjonale konflikter.

Samfunnets samlede ressurser samles 
gjennom forsvarslinjene, i et mest mulig 
symbiotisk forsvar med systematisert 
beredskap. Med Forsvaret som tyngde-
punkt. Always: rule.mil.

SIKKERHET. Forsvaret. Statens fremste 
oppgave: Sørge for nasjonens sikkerhet og 
innbyggernes trygghet. Uten tvil, uten 
nøling. Statens tyngste tryggingsinstru-
ment er og blir militærforsvaret. for@ever.

Forsvaret er oppe til debatt i offentlig-
heten, til avdømming i parlamentet. Ny 

langtidsplan skal på plass før jul, for å tre i 
kraft fra nyttår. Kampen står om mer enn 
en politisk plan og et økonomisk budsjett. 
Kanskje står det om verdier – og verdivalg 
som styrende for veivalg? Hva slags forsvar 
vil vi ha? Hva trenger vi; hvordan skal vi 
skape sikkerhet?

Avskrekking! Teknologi! Kampfly! Mis-
siler! Synes mange (rettelse: noen få!) å 
mene. Regjeringa synes bondefanget i 
denne villfarelsen. Senterpartiet er på 
offensiven og vil styrke det betryggende 
forsvaret. Mens Høyre har løpt fra god gam-
mel beroligelse, og helt har droppet det 
krigsforebyggende terskelforsvaret. Med 
en troverdig territoriell terskel i bånn: fyr!@
ine.

Dét har ikke forsvarslinjer. Som forfekter 
et vernepliktbasert og folkeforankret ter-
skel- og allianseforsvar, med opprettholdt 
kystforsvar og forsterket kulturforsvar. 
#verdi.forsvar.

Som har lansert nye tanker om en ver-

2. FORSVAR: Forsvaret må – som samfunnets bærebjelke for å skape trygghet – fleksibelt håndtere militære trusler.

http://rule.mil/


Forsvarslinjer kreves for alle typer 
trusler. Et forsvar med liten f trengs 
for å møte mange slags risiko – både 
militære og ikke-militære. Men For-
svaret med stor F er forutsetningen 
for å forhindre krig ¬– og kunne 
utkjempe krig. Eller?

«Det står fast,» fastslår Egil André 
Aas, leder i Norges Offisersforbund, 
som også har ledet arbeidet med 
Forsvarslinjer, og er ansvarlig for rap-
porten. «Det militære Forsvaret er 
ikke bare viktig, det er viktigere enn 
på mange år. Og det er, gledelig nok, 
politisk forståelse for at det må være 
dimensjonert for å kunne føre krig – at 
Forsvaret derfor må styrkes.»

Men Forsvaret alene skaper ikke 
tilstrekkelig trygghet. «Forsvaret må 
i større grad enn til nå ses som ett 
av flere virkemidler for å skape trygg-
het for innbyggerne, i tillegg til sik-
kerhet for staten. Forsvaret er grunn-
muren – og bærebjelken – for opplevd 
trygghet. Det er selve konstanten i 
de nye forsvarslinjene vi må utvikle, 
tuftet på totalberedskap.»

«De militære truslene må hånd-
teres med militærmakt; andre trusler 
med respektive midler. Et forsvar må 
være sammensatt. Det militære For-
svaret må inngå i et større forsvar 
med liten f. Det omfatter både stat-
lige, private og frivillige virkemidler. 

Det er summen av disse som skal 
skape trygghet,» forklarer Aas. «Det 
forutsetter bedre evne til samvirke, 
innenfor de forsvarslinjer vi har 
anvist, med styrket trening for og 
evne til samvirke, for å skape den 
totalberedskap vi trenger.»

Forsvaret må styrkes for at for-
svarslinjene skal virke. Og skal For-
svaret funke må det ha en sterk 
landmakt som kjerne, mener NOF-
lederen. «Forsvarslinje-prosjektet 
har vært svært nyttig i arbeidet opp 
mot høstens behandling av langtids-
planen. I rapporten ligger det mye 
godt grunnlag for forsvarsutvikling, 
både på kort og lang sikt.»

«NOF organiserer personell i For-
svaret med stor F. NTL Forsvaret gjør 
det samme. Andre deler av LO omfat-
ter andre sektorer – også i forsvaret 
med liten f. Medarbeidere i statlige 
etater, kommuner og private selskap 
er med på å skape totalberedskap. 
Derfor har det vært viktig for oss å 
ha godt støtte fra LO Stat, og god 
dialog med flere forbund i prosjektet. 
Men til sjuende og sist så er det et 
statlig ansvar å skape den nødven-
dige sikkerhet og trygghet. Dermed 
er det først og fremst statsansatte 
– i ulike uniformer og funksjoner – 
som må sørge for sikkerhet og trygg-
het.»

Militært forsvar – betryggende sikkerhet
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Konkrete forslag
 z Forsvarslinjer anbefaler at det videre-

føres et tydelig terskelforsvar, med en 
sterk landmakt og en troverdig territoriell 
terskel som fundament.

 z Forsvarslinjer anbefaler at Forsvaret 
forankres bedre i folket, med en sterk 
forsvarsvilje som er en forutsetning for 
forsvarsevnen.

neplikt som slett ikke skal styres av For-
svarssjefens årlige behov for rekrutter, men 
bestemmes av samfunnets behov for 
beredskap. Som går inn for å styrke hoved-
stadsforsvaret og totalberedskapen bl.a. 
med et nettverk av samvirkebaser. Som tar 
til orde for en mer samordnet logistikk og 
et mer samkjørt cyberforsvar – med 
utspring i Forsvaret, men som favner sam-
funnet: all.in.

2. FORSVAR: Forsvaret må – som samfunnets bærebjelke for å skape trygghet – fleksibelt håndtere militære trusler.

http://all.in/


3. TRYGGHET: Trygghet forutsetter både operativ evne til forsvar og politisk vilje til å styring – for størst mulig samlet effekt.

VILJE. EVNE.
Folk må oppleve sikkerhet, og kunne leve i trygghet. 

Det handler aller mest om vilje – som forutsetning for evne.

Politikere og penger; meninger og mot; 
doktriner og djervhet; styring og samord-
ning; vilje og verdier; organisasjoner og 
offentlighet. Derunder ikke minst tunge LO. 
Faktorer som må med når sikkerhet skal 
skapes, trygghet oppnås – gjennom total-
beredskap, overfor alle typer trusler, mili-
tære og ikke-militære, rettet mot enkelt-
individer og samfunn.

POLITIKK. Vilje. Politikk er vilje. Vilje til makt, 
til å endre. Til å forbedre – blant annet total-
beredskapen og folkeforsvaret. Til å styre 
samfunnets samlede ressurser, og når 
nødvendig: overstyre de alltid snevre sek-
torinteresser og revirhevdelser. Både de 
politiske og faglige. Og vi må ha lov til å 
spørre om ressursene brukes effektivt nok, 
om vi får tilstrekkelig trygghet ut av de mil-
liardene som brukes, direkte og indirekte 
på sikkerhet og trygghet: #sikkert.nok

Forsvarslinjer handler om politisk vilje til 
å ta nødvendige grep. Til å prioritere sikker-
het framfor skattelette, trygghet foran 
tollreduksjoner. Til å velge bort velferdsgo-
der hvis det er nødvendig for å forsterke 
forsvaret av landet. Til å levere på forplik-
telsen overfor Nato, på to prosent av brutto 
nasjonalprodukt til forsvarsformål.

Vilje handler også om å styre ressursene 
dit de gir størst effekt – og gi klare oppdrag 
til offentlige aktører. Avklare ansvar og stille 
krav. Politikere lover ofte mer enn de evner, 
eller er det viljen det står på? Fem år etter 
22. juli: Er det blitt vesentlig bedre bered-
skap? Er ressursene virkelig bedre koordi-
nert? Og, lovnader til tross; politiets bered-
skapssenter ennå årevis unna. Det er også 
et klart svar på hva den sentrale kriseledel-
sen ved Statsministerens kontor skal – 
skulle – være: krise.her?

EVNE. TRYGGHET. Evne skaper trygghet. 
Evne til å forebygge, til å forsvare. Men 
hvilken evne har vi – og får vi – med forsla-
get til ny langtidsplan for forsvarssektoren? 
Med ny såkalt nærpolitireform i justissek-
toren? Med en kommunereform som kol-
lapser, og kommuner uten evne til å skape 
den ønskede – og så gar lovpålagte – bered-
skap? For trygghet? #ikkehelt.trygt. 

Forsvarslinjer etterlyser bedre politisk 
styring. Reell styring. Og demokratisk kon-
troll. Det er i Norge et svært lite militær- eller 
sikkerhetsfaglig miljø, og nesten ingen helt 
uavhengige miljøer som kan stille kvalifi-
serte spørsmål, og bidra til å etterprøve 
både politikere og de som skal sette politik-
ken ut i livet. 

Vi har mattilsyn og lotteritilsyn, men intet 
faglig kvalifisert tilsyn med vårt viktigste 
tryggingsinstrumentet, Forsvaret. Er vi 
trygge på at Forsvaret evner å skape den 

14 l  NOF  3/2016

FORSVARSLINJER 



FO
TO

: O
LAV S

TA
N

D
A

L TA
N

G
EN

 / FO
R

S
VA

R
E

T

Forsvarslinjer ble startet av LO-
forbundene NOF og NTL. Det har bred 
forankring, helt til topps i Landsor-
ganisasjonen. LO-leder Gerd Kristi-
ansen har selv vært inne i bildet, som 
en støttespiller fra første stund. Og 
hvorfor det?

«Dette er viktig,» fastslår LOs 
øverste tillitsvalgte. «Det handler om 
samfunnets sikkerhet og vår felles 
trygghet. Det er lenge siden dette har 
vært viktigere enn i dag».

«Fordi,» fortsetter Gerd Kristian-
sen, «trygghet og sikkerhet er så helt 
grunnleggende for oss alle, for hele 
samfunnet, gjennom hele livet. Jeg 
liker den tilnærmingen som er valgt. 
Trygghet som noe grunnleggende og 
gjennomgripende. Med trygghet i alle 
livsfaser, fra at enhver skal ha visshet 
om at det er helsetjenester og sko-
letilbud av god kvalitet der de bor, til 
at folk så langt mulig skal føle trygg-
het for å beholde jobben, kunne 
betale huslånet og beholde heimen; 
ha en trygg hverdag, en god alder-
dom. At enhver skal føle seg trygge 
i sitt eget hjem, eller på vei hjem fra 
fest; at vi ikke skal bli utsatt for ran 
eller tatt av ras. At vi må kunne føle 
oss trygge på at landet vårt er sikkert, 
at vi har et troverdig forsvar som 
forebygger krig.»

LO-lederen er opptatt av å få fram 

betydningen av et sterkt militært 
forsvar. Forsvaret må styrkes, men 
det må samtidig settes inn i en bre-
dere sammenheng, og bedre sam-
spille med ikke-militære tryggings-
instrumenter, både offentlige, private 
og frivillige – som alle bidrar til trygg-
het og sikkerhet. 

«Dette er selvsagt en del av den 
dyrekjøpte erfaringen fra 22. juli,» 
fastslår Kristiansen. «Vi må styrke 
beredskapen – det gjelder både den 
militære og den sivile.»

Et hovedpoeng i forsvarslinjeten-
kinga er at samfunnets samlede res-
surser bedre må utnyttes for å skape 
trygghet. «Vi må aldri glemme den 
store innsatsen mange gjør for trygg-
het og sikkerhet i det daglige, i tje-
neste så vel som fritid, enten det er 
i Forsvaret og Politiet, innen brann 
og redning, innen helse og omsorg, 
og ikke minst,» legger hun til: «Hei-
mevern og sivilforsvar, i samspill med 
frivillige organisasjoner.»

LO-lederen berømmer NOF og NTL 
for et viktig samfunnsengasjement 
og verdifullt innspill, og ser fram til å 
gå dypere inn i rapporten som nå 
foreligger.  «Trygghet er god LO-poli-
tikk,» fastslår Gerd Kristiansen. «Fri-
het og trygghet vil alltid være en del 
av fagbevegelsens fundament og 
samfunnets grunnfjell.» 

GERD:]

3. TRYGGHET: Trygghet forutsetter både operativ evne til forsvar og politisk vilje til å styring – for størst mulig samlet effekt.

Konkrete forslag
 z Forsvarslinjer anbefaler at det utarbeides 

en nasjonal langtidsplan for totalbe-
redskap og trygghet, med samordnet 
planverk samlede ressurser.

 z Forsvarslinjer anbefaler at det etableres 
et nasjonalt sikkerhetsråd for overordnet 
styring, for tydelig kriseledelse og utvety-
dig ansvarsplassering.

trygghet det er forutsatt – at det faktisk 
kan forsvare oss? #bevareoss.vel.

Forsvarslinjer har satt opp ti punkter for 
trygghet. Ti postulater; fem politiske og 
fem operasjonelle. Fra trygghet som over-
ordnet politisk målsetting som nr. én, til 
styrking av Forsvaret som fundament som 
nr. ti. Målet og middelet: forsvar@trygghe-
ten.

Samlede ressurser – felles trygghet
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LANGTIDSPLAN

LTP – styrking eller     mer kutt?

SER FREMOVER: Forsvarsminister 
Ine Eriksen Søreide, Statsminister Erna 
Solberg og Fiskeriminister Per Sandberg 
presenterer langtidsplan den 17. juni.  
Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

FORELØPIG KOSTNADSBEREGNING: 
Estimat på Regjeringens forslag, som lig-
ger under både NATO-målsetningen  
og Forsvarssjefens anbefaling. 

Den lenge etterlengtede langtidsplan for Forsvaret 2017-2020 ble omsider lagt fram av Regjerin-
gen fredag 17. juni. Planen ble presentert med store ord om et historisk løft. Er dette en realitet, 
eller er det en ny runde med svekkelse av forsvarsevnen?
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LANGTIDSPLAN

TORBJØRN BONGO (tekst)

FORSINKET PLAN. Etter vanlige prosedyrer 
skulle neste langtidsplan som skal gjelde 
fra førstkommende årsskifte, vært vedtatt 
i Stortinget før sommeren i år. Og skulle 
dette latt seg gjøre, måtte Regjeringens 
forslag vært fremmet til Stortinget senest 
ved påsketider. Det var derfor en meget 
forsinket plan som ble presentert siste 
fredag før både Stortinget og det norske 
folk tok sommerferien. Et lærebok eksem-
pel på hvordan presentere en dårlig nyhet?

STORE ORD. Med Statsministeren i spissen, 
samt Forsvarsminister og nestleder i FRP, 
ble det brukt store ord i presentasjonen. Dette 
var et historisk løft, som skulle rette opp i 
tidligere skjevheter og bringe forsvaret i en 
ny retning. På direkte spørsmål fra journalis-
ter fra om forslaget ville nærme eller fjerne 
forsvarsbudsjettet fra NATO-målsetningen 
om et forsvarsbudsjett på 2 prosent av BNP, 
ble det bare vist til sum på 165 mrd, uten å 
forklare hva den relaterer seg til eller om man 
kommer nærmere eller ei. Selv i ettertid har 
ikke Regjeringen vil vise en konkret oversikt 
over va planen faktisk koster. 

Større, ikke mindre avstand til målet. 
Enn av de mest sentrale spørsmålene er 
om forslaget medfører en økonomisk styr-
king av forsvaret. Økonomien er avgjørende 
for hvor stort forsvar vi kan ha, eller mer 
presist, hvor lite forsvar vi må ha. Skal du 
evne å opprettholde et forsvar over tid, er 
du avhengig av at forsvarsbudsjett får en 
forankring som andel av BNP eller som andel 
av Statsbudsjettet. Begge disse størrelsene 
har falt markant siden den kalde krigen. Men 
utviklingen kan ikke fortsette, om vi skal 

opprettholde et troverdig forsvar. Selv om 
Regjeringen har presentert svært få tall, og 
oversikter over kostnadsoverslag for peri-
oden frem til 2035, så kan med basis i de 
få tall som er presentert, konstatere at 
budsjettet ikke nærmerer seg NATO-mål-
setningen, men snarere øker avstanden. 

MANGE KUTT, FÅ STYRKINGER. På de fleste 
områder følger Regjeringen opp de kutt for-
slag som Forsvarssjefen fremmet i sitt fag-
militære råd. Heimevernet reduseres og SHV 
legges ned. Kystforsvaret rammes hardt ved 
at Skjold-klassen fases ut, Kystjegerkom-
mandoen legges ned og antall ubåter redu-
seres. Kystvakten mister to fartøy. Antall Bell 
helikopter kuttes, og Hæren mister sin dedi-
kerte støtte.  Hvor Forsvarssjefen anbefalte 
klare styrkinger, særlig for Hæren, er det bare 
et mindre bidrag ved GSV som følges opp. 
Forslaget til styrking på GP følges ikke opp. 
Og kanskje mest alvorlig, allerede vedtatte 
investeringer i Hæren innen artilleri, luftvern 
og kampvogner utsettes. De foreslåtte inves-
teringene som kommer på MPA og ubåt, er 
ikke styrkinger, men kun erstatninger av 
dagens kapasiteter. Det er vanskelig å komme 
til en annen konklusjon enn at dette medfø-
rer en svekket forsvarsevne, en svekket 
kampkraft. 

STORTINGET HAR SISTE ORD. Regjeringens 
forslag til langtidsplan for forsvaret, er kun 
et forslag. Det er Stortinget som har det 
siste ord i saken. NOF, med god støtte fra 
LO, har tatt til ordet for at Forsvaret trenger 
ytterligere styrkinger utover Regjeringens 
forslag. Forsvaret og forsvarets ansatte 
går en spennende høst i møte. 

LTP – styrking eller     mer kutt?

Prosess langtidsplan
1. oktober 2015 – Forsvarsjefen la frem sitt fag-
militære råd (FMR)
17. juni 2016 – Regjeringen la frem sitt forslag til 
Langtidsplan for Forsvaret (LTP – Prop 151S)
24. august 2016 – Stortinget gjennomførte  høring 
om LTP
Oktober 2016 – Forhandlinger på Stortinget

4. November – Innstilling fra Utenriks- og For-
svarskomiteen (UFK)
14. November – debatt og vedtak i Stortinget
Desember 2016 – Iverksettelsesbrev (IVB) fra 
Forsvarsdepartementet 
Januar 2017 – Forsvarssjefens gjennomførings-
plan / HIP

NOF sine standpunkter
 z Norge opplever en ny sikkerhetspolitisk 

situasjon, dette krever en ny satsning på 
Forsvaret.

 z Norge må følge opp den vedtatt NATO-
målsetning om 2 prosent av BNP, og 
nærme seg denne i løpet av perioden.

 z Et balansert nasjonalt forsvar samme 
med vår NATO-tilknytning er kjernen i vårt 
terskelforsvar. 

 z Alliert trening og øving er strategisk viktig 
for Norge. Åsegarden må videreføres som 
leir for slik aktivitet.

 z Investeringer i Hæren til artilleri, luftvern 
og kampvogner må gjennomføres nå. 

 z En eventuell landmaktsstudie må 
bygge på egenarten til både Hæren og 
Heimevernet. Hæren må ha mekanisert 
kampkraft som kjernen. Heimevernet må 
bevares, til alle dimensjoner er utredet. 

 z Heimevernet må opprettholdes i størrelse, 
og reelt landsdekkende. Den maritime 
dimensjon må ivaretas tilstrekkelig. 

 z Helikopterstøtte til Hæren, og tilstede-
værelse av Bell 412 i nord må bevares. 
Samtidig som beredskap til støtte for 
politi og spesialstyrker opprettholdes. 

 z Hovedbasehelikopter må bevares, for  
å sikre en god og kosteffektiv drift. 

 z NOF støtter anskaffelse av nye MPA.  
Disse bør videreføres lokalisert på And-
øya. Samtidig som Evenes bygges opp 
som kampflybase nord. 

 z Luftforsvarets skolesenter Kjevik bør 
videreføres. En desentralisert skolemodell 
fremstår som lite hensiktsmessig. 

 z Antall Ubåter bør opprettholdes på  
dagens nivå – 6. 

 z NOF er meget skeptisk til svekkelsen  
av kystforsvaret/evne til sjønektelse.  
Skjoldklassen bør videreføres til kapasite-
ten er erstattet. 

 z Kapasiteten til Kystjegerkommandoen 
inklusive understøttelse av alliert mottak 
og operasjoner samt beredskap i nord, må 
videreføres.

 z Flytting av baser uten operativ gevinst må 
unngås. 

 z Krav til interneffektivisering og out- 
sourcing må være realistiske og ivareta 
evne til beredskap og gripbarhet. 

 z Reduksjon innen utdanningsområdet vil 
skape et større skille mellom OF og OR 
korpset. Disse endringer bør utsettes i 
påvente av mer erfaring med den nye 
militærordningen, og inntil utredningene 
igangsatt av Forsvarssjefen er ferdige. 
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I forbindelse med testskytingen av nye artil-
leriskyts ved skytefeltet Ravlunda i Sverige, 
skjøt en K9 Thunder en granat ut til 43,6 
kilometer. Norske FFI overvar skytingen.

Forsvarsmateriell planla å kjøpe mellom 
18 og 24 nye selvdrevne artilleriskyts som 
skulle erstatte de aldrende M109A3GN – og 
organiserte feltforsøk med fire utvalgte 
kandidater i januar 2016:
• K9 Thunder, Hanwha Techwin 
• Panzerhaubitze 2000, Krauss-Maffei 

Wegmann 
• M109 KAWEST (en oppgradert og moder-

nisert M109A2, RUAG)
• CAESAR (haubits montert på en 6x6 

hjuls lastevogn), Nexter Systems.

I juni 2016 ble det kjent at Forsvarsmateriell 
hadde «satt på vent» to av kandidatene: 
K9 Thunder og M109 KAWEST. 

I skrivende stund er Hæren avventende 
til hva den varslede landmaktutredningen 
vil kreve.

EGNETHET. Vintertesten i Norge var basert 
på 13 krav og 118 ytelsesmålinger. Artille-
riskyts på hjul kan kjøre på veier opp til 80 
km/t, noe som er vesentlig raskere enn 
med beltedrevne skyts. Men i det minste 
kan noen av dagens moderne hjulsystemer 
transporteres med fly til fjerntliggende 
deployeringsområder. CAESAR er tilpasset 
lasteflyets maksimale lastekapasitet 
(C130J, A400) og designet for fransk dok-
trine og franske oversjøiske operasjoner i 
områder som for eksempel Mali og Sentral-
Afrika. CAESAR og ATMOS er moderne 
skyts, men ulempen er at ved utførelse av 
ildoppdrag er kanonmanskapet ubeskyttet, 

Denne artikkelen beskriver noe mer enn hva 
som hittil er offentliggjort av Forsvaret og 
Teknisk Ukeblad om de nye kandidatene til 
det norske Feltartilleriet.
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K9 Thunder skyter en Nammo 155 mm IM HE-ER 
granat med base bleed bakstykke ut til 43,6 kilometer. 

FOTO: THOMAS DANBOLT/NAMMO)
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og skytsene har begrensninger med fram-
kommelighet i vanskelig terreng. Norsk 
taktikk, topografi, bebyggelse og et spar-
sommelig veinett, gjør at artilleriskyts 
bruker ildstillinger utenfor vei og det er 
andre faktorer som er mer avgjørende. Det 
er et faktum at fotavtrykket fra belter er 
større og gir derfor høyere trekkraft enn 
hjul på mykt og gjørmet terreng. I lende 
som er dekket av dyp snø er hjuldrevne 
kjøretøyer hjelpeløse. Beltedrevne skyts 
bør derfor være det eneste akseptable 
systemet når det skal opereres i variert 
lende og under barske vinterforhold.

K9 THUNDER. Den sør-koreansk-produ-
serte, pansrede og selvdrevne haubitsen 
er i samsvar med NATO 155 mm standard 
ammunisjon Joint Ballistic Memorandum 
of Understanding, med 23 liters forbren-
nings-kammer. K9 Thunder har moderne 
navigasjons- og ildkontroll utrustning. Det 
gjør at skytset kan operere autonomt. K9 

Thunder kan i sann tid støtte striden med 
ild, raskt og fleksibelt med lang rekkevidde 
– i en 360o sektor. Under marsj, når ildopp-
drag mottas, kan første skudd avfyres etter 
60 sekunder, og etter 30 sekunder dersom 
det allerede står i stilling. Etter å ha avfyrt 
en rask og nødvendig mengde konsentrert 
ildkraft, kjører skytset vekk fra den brukte 
ildstillingen for å unngå kontrabeskytning. 
K9 Thunder har bevist sine gode egenska-
per gjennom faktisk strid, demonstrasjoner 
og evalueringstester ved ulike forhold som 
ekstremvær i jungler, på tundra og under 
svært kalde omgivelser. Republikken Korea 
har nyttet K9 Thunder siden 1999. I likhet 
med amerikanernes taktiske bruk av selv-
drevet artilleri, bruker sør-koreanerne også 
etterforsyningskjøretøyer for ammunisjon 
basert på samme chassis som skytset. 
Benevnelsen er K10 ARV, og har vært i bruk 
siden 2009. I artilleribatteriet er det én K10 
ARV per andre K9 Thunder for å dekke kra-
vene for rask tilførsel av ammunisjon 

direkte til skytsene i felt. Denne raske til-
gangen av økt mengde ammunisjon under 
operasjoner, gjør at K9 Thunder enkelt opp-
fyller både de taktiske kravene til høy 
skuddtakt med stor ildkraft - samt «skyt 
og flytt». De krav som var satt til K9 Thun-
der og K10 ARV var at de skulle kunne 
manøvrere i Koreas kuperte fjellterreng. 
K9 Thunder og K10 ARV har en utmerket 
mobilitet og manøvreringsevne i vanskelig 
terreng under alle værforhold. Med en 1000 
hk MTU motor, tilsvarende som sitter i Leo 
2, en Allison automatgirkasse og en strids-
vekt på 46,3 tonn, har K9 Thunder et effekt-
vekt-forhold på 21,6 hk per tonn, og har like 
god fremkommelighet i terrenget som 
moderne stridsvogner og stormpanservog-
ner. K9 Thunder har en individuell hydro-
pneumatisk fjæringsenhet på hver hjulsta-
sjon. Det gir K9-skytset høy evne til å 
manøvrere og oppfylle sine oppdrag i ulike 
miljøer og terreng. Denne typen fjærings-
system reduserer støt og reduserer vibra-

HØY PRESISJON: Nammos 155 mm IM HE-ER er designet for å slå ut lett pansrede og myke mål. Den har en 40 km rekkevidde når den skytes med en L52 kaliber kanon. 
IM eksplosivet gir en forbedret spreng og fragmenterings effekt, og har større virkning på halv-harde mål. For økt fleksibilitet har granaten et utskiftbart base bleed og 
hollow base bakstykke. Nammos 155 mm kaliber ammunisjonsfamilie er utviklet med formål for å øke effekten betydelig av artilleriild. FOTO: THOMAS DANBOLT/NAMMO
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sjoner som igjen reduserer mannskapets 
tretthet betydelig. Den hydro-pneumatiske 
fjæringen gir dessuten en raskere stabili-
sering av kanonen mellom avfyring av skud-
dene.

M109 KAWEST . Oppgraderingen er gjenbruk 
av brukt M109A2 vogn og tårn. Benevnelsen 
er KAWEST. Den originale 155 mm/L39 
kaliber kanonen er skiftet ut med en ny 
sveitsisk 155 mm/L47 kaliber kanon. 
L47-kanonen har et innvendig forkrommet 
rør og et 23 liters volum i brennkammeret, 
som samsvarer med NATO 155 mm stan-
dard ammunisjon iht JBMoU. Dermed har 
skytset fått en økt rekkevidde til ca.36 km. 
I Sveits var dette ansett som en optimal 
løsning med tanke på ytelse og kostnads-
effektivitet. I følge RUAG er det imidlertid 
oppnådd en rekkevidde på 40 km med 
Rheinmetall Denel Advanced Assagai (ERFB 
~ extended range full bore) granat. Rekyl-
kraften til den nye kanonen er praktisk talt 
uforandret og massen som skal løftes er 
bare 100 kg tyngre enn L39 kanonen. En 
høy skuddtakt er oppnådd ved at det er 
installert en teleskopisk ansetter som gjør 
det raskere å lade. Kanoneren må imidler-
tid legge granaten manuelt i trauet til 
ansetteren, og som før settes drivladningen 

raskt inn manuelt. En annen smart ting er 
at det er festet et standby-magasin på 
høyre side av kanonen som holder fire klar-
gjorte drivladninger. For å imøtekomme 
dagens krav til medbrakt ammunisjon når 
det skal skytes effektive ildskurer, og for 
å dra nytte av økt skuddtakt, har ammuni-
sjonsmengden økt fra 28 til 40 granater og 
tilhørende drivladninger. Tårnet har på bak-
siden et drivladningsmagasin som er atskilt 
fra stridsrommet med skyvedør i tilfelle en 
selvantennelse eller eksplosjon. Dører er 
anordnet på begge sider på dette magasi-
net for manuell etterforsyning av sylinderne 
som inneholder drivladningene. Disse 
dørene og bakdøren åpnes lett for å la gass 
slippe ut i tilfelle av en hurtig forbrenning 
eller eksplosjon. M109 KAWEST har som 
K9 Thunder en moderne navigasjons- og 
ildkontroll utrustning.  Med en reduksjon i 
besetningen fra åtte til seks, er skytset i 
stand til å avfyre en 3-skudds ildskur løpet 
av 15 sekunder eller opprettholde en ved-
varende skuddtakt på mer enn to skudd 
per minutt. En temperatursensor for kanon-
røret varsler om en nært forestående selv-
antennings tilstand. Det oppgraderte elek-
triske systemet gir hovedstrøm med nye 
batterier og en fineffekt med nye tilleggs-
batterier med en kapasitet på 60 Ah. Alle 

kritiske enheter av det elektriske anlegget 
er utstyrt med testkontakter for feilisole-
ring til LRU nivå (line replaceable unit) med 
datastøttet testutstyr. M109 KAWEST har 
et optimalisert Deugen-N brannslokker-
system i strids- og førerrommet, og et 
brannslukkersystem i motorrommet. En 
ny fjernstyrt hydraulisk rørlås opereres 
innenfra vognen. Med økt rekkevidde, høy-
ere skuddhastighet og økt mobilitet – mulig-
gjøres taktikken "skyt og flytt". Men når 
det gjelder mobilitet, har skytset fortsatt 
den originale motoren og drivlinjen, og det 
er ikke godt nok.  Og i likhet med den norske 
hærens M109A3GN skyts, vil M109 KAWEST 
få problemer med å ta seg fram til en ildstil-
ling i norsk kupert terreng uten hjelp fra 
snøryddingsmaskiner når terrenget er dek-
ket av dyp snø. Det skyldes hovedsakelig 
det svake effekt-vekt-forholdet:14,7 hk/t. 

Riktignok kan M109 KAWEST få tilnær-
met like god mobilitet i terrenget som K9 
Thunder, dersom M109 KAWEST oppgra-
deres med en ny og kraftigere motor og 
girkasse – i tillegg til at stålbeltene skiftes 
ut med gummibelter. Sammenlignet med 
stålbelter, har for eksempel gummibelter 
19 % mer trekkraft i tørr sand. En kraftigere 
drivlinje kombinert med vektreduserende 
gummibelter, vil gi et bedre effekt-vekt-

M109 KAWEST: Under vintertesten med skyting i Regionfelt Østlandet. FOTO: RUAG
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forhold. Skroget og tårnet er laget av svei-
set aluminium, og det gir beskyttelse mot 
håndvåpen.

Tilleggs-beskyttelsen på oversiden gir 
beskyttelse mot granatsplinter fra artilleri. 

I strid gir dette utilstrekkelig beskyttelse 
mot for eksempel ild fra en tung mitraljøse, 
12,7 mm. RUAG kan levere tilleggspansring. 
RUAG er et ledende konsern med forskning 
og produksjon av denne type høyteknolo-
giske pansringsprodukter. En tilleggspans-
ring gjør at vognen blir tyngre. Det vil ha en 
negativ innvirkning på mobilitet, men ikke 
mye, og kan bli kompensert av gummibel-
tenes lavere vekt. RUAGS forslag med disse 
forbedringene er ikke klar. Gummibelter er 
ikke bestilt fra SORCY DEFENSE. Konseptet 
med en ny drivlinje og gummibelter er ikke 
testet. Dermed er det RUAG foreslår av for-
bedringer ikke en hyllevare eller en velprøvd 
løsning. Hensikten med det norske artille-
riprosjektet var å anskaffe et ferdig og vel-
prøvd moderne system med rekkevidde på 
40 km eller mer.

KALIBER - M109 KAWEST VS. K9 THUNDER.
K9 Thunder har L52 kaliber, dvs. rørlengden 
er 52 ganger kaliberet = 8,06 m. L52 kali-
beret er i dag hovedsakelig regnet som 
standard for 155 mm haubitser. 

M109 KAWEST har L47 kaliber = 7,29 m. 
Det er et samspill mellom granat, drivladning 
og kanonrør når det gjelder utgangshastig-
het. Et noe kortere kanonrør gir noe lavere 
utgangshastighet til granaten enn et lengre 
rør. L47 kaliber-rør resulterer i noe kortere 
rekkevidde enn et rør med L52 kaliber. Både 
M109 KAWEST og K9 Thunder kan levere 
tre ganger mer ildkraft enn hva en M109A2/
A3 har kapasitet til, men K9 Thunder har 
lengre rekkevidde enn M109 KAWEST. På 
den ene siden, er det en fordel når et kom-
plekst våpensystem har et fremtidig for-
bedrings vekstpotensial. Da er det viktig å 
kjøpe moderne nye og effektive systemer 
som samsvarer med nåværende krav og 
fremtidige behov. 

LAND SOM BRUKER K9 THUNDER. Den 
koreanske hæren var også den første i Asia 
til å ta i bruk et 155 mm/L52 kaliber selv-
drevet haubits-system. K9 Thunder er 
verdensledende i sin klasse hva gjelder 
volum og serieproduksjon. K9 Thunder er 
designet og utviklet i Sør-Korea av Hanwha 
Techwin. Skytset har gitt Sør-Koreas hær 
en betydelig forbedring i evnen til langtrek-
kende ildkraft sammenlignet med dagens 

K55/K55A1, som er den sørkoreanske vari-
anten av M109A2. Som nevnt, K9 Thunder 
alene kan produsere tre ganger mer ildkraft 
enn M109A2. Techwin var hovedentrepre-
nør for samproduksjon av 1040 enheter 
M109A2 for den koreanske hæren. Den 
første XK9 prototypen ble ferdigstilt i 1994 
og de første skytsene ble levert i 1999. 
Totalt 1136 K9 og 179 K10 er levert til den 
koreanske hæren. K9 Thunder er det eneste 
beltedrevne, pansrede systemet med 155 
mm/L52 kaliber som i dag er i massepro-
duksjon.

TYRKIA. Den tyrkiske Landstyrke komman-
doen signerte i 2001 en kontrakt med Tech-
win om leveranse av K9 delsystemer for 
integrering med lokalproduserte kompo-
nenter i Tyrkia. Leveransene til den tyrkiske 
hæren av K9 versjonen, T-155 Firtina, star-
tet i 2004. Produksjonen i Tyrkia startet i 
2012. Totalt 350 T-155 Firtina vil bli produ-
sert, og produksjon fortsetter. Tyrkerne 
nytter T-155 Firtina blant i kampene mot IS.

INDIA. 13 januar 2016: Indian Ministry of 
Defence (MoD) var i prosess med mulighe-
ten til å komme fram til en avtale om 100 
modifiserte K9 Thunder, K-9 Vajra, for den 
indiske hærens svært forsinkete prosjekt 
for 100 selvdrevne pansrede haubitser. Det 
indiske MoD nominerte K9 Thunder som 
sitt valg i slutten av september 2015. Val-
get ble gjort etter omfattende feltforsøk 
i ørkenen og i høydeterreng i 2013 og 2014. 
K-9 Thunder ble best i tester sammenlig-
net med en hybridløsning av Russlands 
MSTA-S 152 mm selvdrevet haubits som 
hadde blitt modifisert med en 155 mm/
L52-kaliber kanon og montert på et T-72 
stridsvogn chassis. K9 Thunder gjorde det 
bedre enn det russiske skytset både i ope-
rativ mobilitet, hastighet, nøyaktighet og 
skuddtakt. K9 Thunder ble testet videre i 
en runde av vedlikeholdsforsøk i midten 
av 2014. Det er forventet at Hanwha Tech-
win begynner leveranser av K9-monte-
ringssett til sin lokale samarbeidspartner, 
Larsen & Toubro LL&T) for montering på 
Pune-anlegget når kontrakt er inngått. Det 
er også under vurdering at L&T produserer 
K9-systemet på lisens på et senere tids-
punkt. Uansett sikrer dette fortsatt pro-
duksjon utover 2020, og sett i sammen-
heng med produksjonen i Tyrkia, sikrer det 
også levering av reservedeler utover 2050. 
Dette demonstrerer K9-systemets mulig-
heter. 

POLEN. To K9 skrog ble solgt til Polen for 
bruk med Krab 155 mm/L52 kaliber selv-
drevne haubits system. Ytterligere 22 pro-
duksjonsskrog ble levert etterfylt av teknisk 
teknologi overføring for lokal produksjon i 
Polen. Totalt 120 K9 chassis er planlagt å 
bli produsert og integrert med Krab-sys-
temet.

FINLAND. Det finske Forsvaret (DFF) har 
studert det internasjonale markedet med 
nye 155 mm/L52 kaliber rørartilleri syste-
mer på hjul og belter med henblikk på til-
gjengelighet og pris. I tillegg har de også 
undersøkt muligheten til å anskaffe, i god 
stand, brukt 155 mm/L52 kaliber rørartilleri 
systemer på hjul- eller på belter. DFF har 
vurdert alle forskjellige slags muligheter 
og har funnet ut at K9 Thunder passer godt 
til Finlands krav på en kostnadseffektiv 
måte. 1. juli 2016, innledet DFF forhandlin-
ger om å skaffe brukte K9 Thunder artilleri 
systemer fra Sør-Koreas beholdning. Målet 
med avtalen er å anskaffe artilleri som kan 
gi ildstøtte til operative styrker med langt-
rekkende effektiv ild og at skytset har en 
god terreng- og veimobilitet. Oppkjøpet vil 
delvis erstatte artilleriskyts som vil bli for-
eldet i perioden 2020-2030. Hvis alt går 
etter planen, vil de første leveransene av 
de nye brukte K9-systemene komme til 
Finland i 2018. Opplæring av vernepliktige 
kan da starte i 2019. Dette bør gi rom for 
en første operativ drift i 2020 og full ope-
rativ bruk i 2025.

Det finske Forsvaret (DFF) har vurdert alle forskjel-
lige slags muligheter og har funnet ut at K9 Thun-
der passer godt til Finlands krav på en kostnads-
effektiv måte. ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX.COM

http://colourbox.com/
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K9 Thunder – 155 mm/52 kal.
Ildkontroll: Integrert treghets navigasjon/GPS, 
avansert ballistisk kalkulasjon og innrettings 
servo og V0-radar. Kobling til C2I systemet og 
autonom operativ evne 

Lading av kanon: 
 z granat: automatisk
 z drivladning: manuelt

Maksimum skuddtakt:
 z 3 skudd/15 sek (ildskur)
 z 6~8 skudd/min i 3 min
 z 2~3 skudd/min for 1 time (vedvarende)

Multiple Rounds Simultaneous Impact 
(MRSI): 3 skudd

Ildsektor:  360o
Elevasjon: -4o/+68o
Rekkevidde: > 40 km (Ammunisjon i henhold 
til JB MoU)
Opplastet ammunisjon om bord, totalt: 48
Skytsmannskap: 4
Lengde/bredde/høyde (meter): 12/3,4/3,5
Vekt, stridsklar: 46,3 t
Motorkraft: 1,000 hk (MTU 881 Ka-500 (diesel)
m/Allison X1100-5A3)
Motorkraft i forhold til vekt: 21,6 hk/t
Topp kjørehastighet på vei: 67 km/t
Kjørerekkevidde langs vei: 490 km
Bakkeklaring: >0,41 m
Største stigning: 60 %
Største sidehelling: 30 %
Vertikalt hinder: 0,75 m
Grøft: 2.8 m
Vading: 1.5 m

M109 KAWEST – 155 mm/47 kal

Ildkontroll: C2I system/computer/treghets 
navigasjon/GPS/posisjonerings system - basert 
på en ring laser gyro som forsyner med en kon-
tinuerlig strøm av nøyaktige data til hjelp for 
navigering og kanon-innretting, V0-radar

Lading av kanon: 
 z granat: manuelt/automatisk
 z drivladning: manuelt

Maksimum skuddtakt:
 z 3 skudd/15 sek (ildskur)
 z 8 skudd/min
 z 2 skudd/min (vedvarende)

MRSI: 3 skudd
Ildsektor: 360o
Elevasjon: -3o/+75o
Rekkevidde: >36 km (40 km m/Denel ammunisjon) 
Opplastet ammunisjon om bord, totalt: 40
Skytsmannskap: 6
Lengde/bredde/høyde (meter):11,4/3,18/3,2
Vekt, stridsklar: 42 t
Motorkraft: 405 hk (Detroit diesel 8V71T m/
Allison XTG-411-4 Transmisjon)
Motorkraft i forhold til vekt: 14,7 hk/t
Topp kjørehastighet på vei: 56 km/t
Kjørerekkevidde langs vei: 230 km
Bakkeklaring:0,46 m
Største stigning: 47 %
Største sidehelling: 36 %
Vertikalt hinder: 0,75 m
Grøft: 1,83 m
Vading: 1,07 m

K10 ARV 
K10 ARV med en beholdning på 104 granater med drivladninger, forsyner K9 skytsene med komplett 
ammunisjon. Det gjøres direkte med et helautomatisk overføringssystem direkte inn i skytstårnets 
automatiske magasin uten at noen av mannskapene må stå utenfor vognenes panserbeskyttelse. 
Denne spesielle kapasiteten maksimerer effektiviteten til et kanonbatteri oppsatt med K9 Thunder 
og K10 ARV. K10 ARV har samme chassis, pansring, motor kraftpakke og fjærings system som K9 
Thunder. Det muliggjør effektivitet i logistikk støtte og taktisk forflytning. Skulle for eksempel en K9 
Thunder få motorstopp, kan en K10 ARV slepe denne til den blir reparert. 

FOTO: HANWHA TECHWIN  FOTO: WIKIPEDIA.ORG

AUSTRALIA. I februar 2006 gav den aust-
ralske regjeringen klarsignal for anskaffelse 
av nye selvdrevne artilleri systemer som 
er effektive med forbedret mobilitet, 
beskyttelse, rekkevidde og nøyaktighet. 
Formålet var utskifting av ADFs nåværende 
105 mm og 155 mm systemer. Flere aktø-
rer i det globale markedet deltok i konkur-
ransen om få levere skyts til Australia. Den 
nederlandske regjeringen hadde allerede 
lagret en del PzH 2000NL, som alle var 
relativt nye, og tilbød rundt 30 for salg til 
Australia. Raytheon Australia sammen med 
Sør-Koreas Techwin tilbød K9 Thunder og 
den innovative K10 ARV, sammen med 
Raytheons AFATDS kommando og kontroll 
system. De nominerte systemene var PzH 
2000 og K9 Thunder. Australierne holdt 
fram fire viktige kriterier i vurderingen av 
disse to skyts-systemene: Ildkraft, ergo-
nomi, mobilitet og sikkerhet. Når det gjaldt 
sikkerhet, ble PzH 2000 trukket ut av kon-
kurransen på grunn av sin sårbarhet for-
årsaket av at oppbevaringen av granatene 
i vognen sto i magasin som lå direkte på 
vognbunnen. Det var derfor en risiko for at 
en bakkelagt mine indirekte kunne blåse 
PzH 2000 i stykker. K9 Thunder har det 
automatiske magasinet inne i tårnet. Alt 
gikk i favør av K9 Thunder, men prosessen 
ble forsinket, og i mai 2012 ble anskaffelsen 
kansellert på grunn av budsjettmessige 
årsaker. Om K9 Thunder nå anskaffes, er 
avhengig av den nyvalgte regjeringen.

LAND SOM BRUKER M109 KAWEST. I tillegg 
til Sveits, som har 133 M109 KAWEST 155 
mm/L47 kaliber skyts, har Chile 24 og De 
forente arabiske emirater 85 – tilsammen 
242 skyts av denne typen. 

AVSLUTNING. Hvordan hæren som forsva-
rets tyngdepunkt blir organisert i framtiden 
– er uklart. Når dagens M109A3GN skal 
utfases er heller ikke fastsatt. I juni 2016, 
ble det kjent at K9 Thunder og M109 
KAWEST var vurdert og «satt på vent". Det 
betyr at det eksisterende M109 haubits 
systemet inntil videre må holdes i drift – og 
det til en høyere kostnad enn hva som er 
«forsvarlig forvaltning». I 2019, har 
M109-skytsene vært i norsk tjeneste i 50 
år, og de har for lengst passert sin tekniske- 
og økonomiske levetid. Etter 2020 vil det 
være tilnærmet umulig å få tak i reserve-
deler.

http://wikipedia.org/
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For å følge opp incentivprosjektet er FPVS 
gitt i oppdrag å etablere en partssammen-
satt arbeidsgruppe ifm. implementering 
av anbefalingene i incentivprosjektet. Tje-
nestemannsorganisasjonene er invitert til 
å delta.  Arbeidsgivers målsetting med 
arbeidsgruppen er å få et bedre grunnlag 
som kan brukes ifm. videre utvikling av 
Forsvarets incentiver med vekt på arbeids-
givers anbefaling. Norges Offisersforbund 
har krevd at grunnlaget for arbeidsgivers 
forslag er gjennomarbeidet og belyst med 
konsekvenser for personellet og risikovur-
dert ifm. innføring av bla Ordning for mili-
tært tilsatte (OMT).  I tillegg har vi stilt 
kritiske spørsmål til beslutningsgrunnlaget 
så langt.

Forsvarets anbefalinger treffer personel-
let hardt. Blant annet er 100 befalsboliger 
allerede bestemt solgt, og personell som 
skal bo i Forsvarets boliger må forvente en 
kraftig økning i husleia. I et eget skriv har 
nå NOF krevd at Forsvaret må stoppe opp 

for å belyse konsekvenser for personellet 
og risikovurdert ifm. innføring av bla Ordning 
for militært tilsatte (OMT) og ståtid for per-
sonellet.  

Slik vi opplever det er pliktene vel så store 
som rettighetene, og ulike incentivordnin-
ger har kommet på plass for å motvirke de 
belastningen disse utgjør for den enkelte 
og befalsfamilien. Dette gjør at en i dag har 
høyt motiverte og kompetente ansatte som 
står på for å løse Forsvarets oppgaver døg-
net rundt, om det kreves.  Dette er en 
arbeidsinnsats og lojalitet til Forsvaret som 
går langt utover det en kan forvente i en 
normal arbeidsrelasjon, men for Forsvaret 
nødvendig for å sikre høy operativitet. Vur-
derer arbeidsgiver den samlede effekten 
av insentivene annerledes?

Militært personell er gjennom beordrings-
systemet til stillinger i inn og utland, i en 
særstilling, og har i tillegg en arbeidsbelast-
ning som i operative avdelinger ligger på 
1,5-1,8 årsverk i snitt (Five-utvalget).

I tillegg har Forsvaret til dels spesielle 
krav og arbeidsforhold, samt at etatens 
egenart medfører et behov for særlig kom-
pensasjon for den ulempe som påføres 
personellet i ansettelsesforholdet. Dispo-
neringsordningen medfører ofte en omskif-
telig tjeneste med skifte av tjenestested 
og hyppige flyttinger.

Det er en forutsetning av plikter og ret-
tigheter er i balanse.

INCENTIVPROSJEKTET

Insentiver til hva?
Forsvaret skal spare penger, 
men allikevel ha økt stå tid og 
operativ effekt. Den spagaten 
er vanskelig å forstå når man 
allerede i dag sliter med lav 
stå tid blant ungt personell.

STAALE I. REITEN (tekst)
MARKUS KÄLLVIK (foto)

INTERN DISKUSJON: Forsvarsstaben foreslår terminering eller forringelse innenfor policyområder som i dag bidrar til operativitet 
og øket ståtid.  Dette til tross for at en i dag har alt for lav ståtid blant ungt personell. «Det er uforståelig. Norges Offisersforbund 
forventer at arbeidsgiver gjennom det pågående arbeidet med incentivordningen, retter fokus mot ønsket effekt og tar i mot råd for 
å få på plass personellordninger som vil fungere inn i fremtiden», sier forhandler i NOF, Staale Reiten, i en intern diskusjon.

Startet prosjektet i august 2015, ledet av 
oblt. Lasse Johnsen i FST/P. Prosjektet skulle 
se på ordninger innenfor HR-området.  Pro-
sjektet har også listet opp ønskede effekter:

 z Reduserte kostnader
 z Økt ståtid for spesialister ved avdeling.
 z Økt fleksibilitet for arbeidsgiver, tid, 

kompetansemobilitet, reaksjonsevne.
 z Prioritere styrkestrukturen, økt kon-

tinuitet, redusere omløpskostnader, 
harmonisere.

 z Fortsette harmonisering mot samfun-
net, utdanning, bolig, pendling osv.

 z Like regler for militært tilsatte skal 
tilstrebes. Forskjeller mellom personell 
på beordrings- og søknadssystemet kan 
vurderes.

Det som allerede er bestemt er:
 z avvikling av Befalets låneordning.
 z nedleggelse av Forsvarets feriesenter 

på Håøya.
 z reduksjon og salg av ca. 100 befalsbo-

liger.
 z oppsigelse av «skoletillegget» (selv om 

siste ord ikke er sagt her). 

I tillegg har arbeidsgiver foreslått kutt, refor-
handling eller oppsigelse av fremforhandlede 
ordninger innenfor lønn og ulike personell-
politikker.  Dette berører både eksisterende 
lønnsavtaler, flytting, boligpolitikk og pend-
ling for å nevne noe. 

Prosjektet og anbefalingene er nå overtatt 
av Forsvarsstaben, og lagt en plan om å få 
på plass det meste av anbefalingene i løpet 
av oktober. De innrømmer imidlertid at de 
er bundet av avtaleverket og andre tidsfris-
ter der ordninger er fremforhandlet med 
partene i Forsvaret.
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NOF-EVENT 2017

20. – 29. januar 2017

HVA ER INKLUDERT?
 ~ Fly t/r (Gardermoen, Frankfurt, 

Tokyo, Sapporo)
 ~ Transfer 
 ~ Hotell 
 ~ Frokost
 ~ Heiskort

NB! Middag må den enkelte selv 
bekoste. Og det vil være mulighet 
for å lage mat på hotellet for å 
holde kostnadene nede.

Pris for herligheten: 18.900,-

PÅMELDING
Starter 1. Oktober kl. 11.00 – og det 
er førstemann til mølla-prinsippet 
som gjelder. Påmelding skjer på 
www.expa.no

JAPAN
NOF-EVENT 2017

OM NISEKO
Niseko United, er offisielt Japans beste ski-resort, 
som ligger i Hokkaido, 2,5 timer kjøring fra Chitose 
Airport, Sapporo. Området består av 4 sammenkoblede 
skisteder - Grand Hirafu, Hanazono, Niseko Village og 
An'nupuri. Hotellet vårt ligger i sistnevnte landsby. 
Området er kjent for sin kvalitet på puddersnø gjennom 
hele vinteren. Mange omtaler pudderen i Niseko som 
verdens letteste, hvor det kun er Whistler i Canada 
som er på høyde. Det faller i snitt rundt 15m snø hver 
sesong, og Niseko er kjent for sin eminente skogskjø-
ring og vidåpne «powder bowls».

For de av dere som er pudderfrelste og verdsetter 
det hvite gullet høyere enn det gule; hiv deg rundt og 
send inn ferieønsker for siste uken i januar!
Femårsjubileum for NOFs skiturer feires med et pudderkalas – og kom-
mende vinter har vi bestemt oss for å søke lykken på andre siden av  
kloden. Statistisk sett, faller det 15 meter snø i perioden desember til  
mars – hvorav siste uken i januar er den uken hvor lykken er størst.

Grunnet høy pris og usikkerhet på etterspørselen, har vi kun kapret  
20 plasser til dette arrangementet.

Avreise:  Fredag 20. Januar
Hjemreise:  Søndag 29. Januar 

http://www.expa.no/
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NOFs FORSIKRINGER

Fra 1. august 2016, har NOF gjort forbedringer på Gruppe-
forsikringen som gjør at våre medlemmer nå er enda bedre 
forsikret enn tidligere. Vi har av flere grunner sett at det 
har vært hensiktsmessig å foreta en styrking av våre for-
sikringsordninger. Derfor vil du som har en gruppeforsikring 
i ditt NOF medlemskap, oppleve at du er enda bedre dekket 
enn før.

For deg som har NOF Singel, NOF Familie eller den «gamle» 
gruppeforsikringen har følgende endringer trådt i kraft fra 
1. august 2016:
• Dødsfallsdekningen øvre grense er øket fra 17G til 22G.
• Uføredekningens øvre grense er øket fra 15G til 16G.
• Kritisk sykdom er øket fra 1,5G til 2G.

Dødsfallsdekningen øvre grense er 
øket fra 17G til 22G
Dødsfallsdekningen er den delen av gruppeforsikringen 
som gir en utbetaling ved dødsfall. På NOF Singel gjelder 
dette medlemmet. På NOF Familie og gammel gruppefor-
sikring gjelder det også ektefelle og samboer (ved registrert 
samboerskap i over 2år). Utbetalingen kommer uansett 
årsak og uavhengig av hvor dødsfallet skjer.

Toppdekningen er nå økt med hele 5G som tilsvarer kr 
462 880,- og denne dekningen har en nedtrapping fra man 
fyller en viss alder. Tidligere begynte nedtrappingen på 51 
år og utbetalingen gikk da gradvis ned til man fylte 60 år 
hvor forsikringen opphørte. Nedtrappingen starter nå litt 
tidligere, på 46 år, men størrelsen på nedtrappingen er min-
dre enn tidligere. Dette medfører at alle medlemmer som 
er 46 år eller eldre, nå får en høyere utbetaling enn de gjorde 
tidligere.

Eksempelvis vil en som er 47 år få 20,3G mot 17G tidligere 
og en som er 54 år får 14,5G mot 13,6G tidligere. Med andre 
ord nesten en hel G i økt dekning, selv når man er 54år.

Uføredekningens øvre grense økes 
fra 15G til 16G
Dersom man blir 50% arbeidsufør eller mer, som følge av 
en ulykke eller sykdom, kan man få en utbetaling på denne 
delen av forsikringen. Normalt stilles det krav til at uførhe-
ten er erklært til å være varig, noe som kan ta 4-5 år å få 
stadfestet. NOF har derfor utvidet denne dekningen med 

det som kalles forskuttering. Det betyr at man kan få ut 
1% av den totale dekningen per måned allerede fra den 
dagen man passerer 1års sykemelding.

Den øvre summen på forsikringen er økt med 1G eller i 
underkant av kr 100 000,-. Frem til man fyller 40 år. Deret-
ter trappes summen gradvis ned. Dette betyr igjen at den 
som blir arbeidsufør mottar en månedlig utbetaling, på 
inntil kr 14 800 i tillegg til 66% lønn, noe som er rundt kr 
1000 mer per måned enn tidligere.

Kritisk sykdom økes fra 1,5G til 2G
NOFs gruppeforsikringer har også en egen dekning for det 
som kalles kritisk sykdom. Det vil si at forsikringen gir en 
engangsutbetaling dersom man får diagnose på en av flere 
listede sykdommer som da faller inn under begrepet kritisk. 
Dette kan være ting som kreft, hjerneslag, hjerteinfarkt 
osv.

I en slik situasjon kan man oppleve at det er vanskelig å 
fortsette i full jobb, eller man kan ha behov for at et fami-
liemedlem tar ut permisjon for å gi støtte i en kritisk fase. I 
en slik situasjon kan den økonomiske faktoren være avgjø-
rende. Vi ser derfor at en økning av utbetalingen med ca 
30% er verdifull for mange. Denne forsikringen vil nå gi en 
engangsutbetaling på ca kr 185 000, som da igjen gir med-
lemmet og de pårørende et vesentlig økonomisk handlerom.  

De forbedringene beskrevet over tror vi er viktige styr-
kinger av vår gruppeforsikring. Dessverre er det også slik at 
forbedringene fører med seg en viss premieøkning. De gjel-
dende premiene finner dere på våre forsikringssider. Vi har 
i tillegg i august forsøkt å nå medlemmer som har grup-
peforsikring gjennom forbundet i dag, med informasjon om 
endringene.

Det ligger i tillegg en oppdatert forsikringsbrosjyre til-
gjengelig på nof.no.

1G = kr 92 576,-

Det er alltid en utfordring å ha korrekte kontaktopplysnin-
ger til alle våre medlemmer. Dersom du savner informasjon 
fra NOF, eller vet at dine kontaktopplysninger har endret 
seg den senere tid, ber vi deg ta kontakt med forbundet 
om dette. Du finner alle kontaktopplysninger i dette bladet.

Forbedringer på 
NOFs GRUPPEFORSIKRING

http://nof.no/
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NEON

Lønn under offisersutdannel-
sen er foreslått nedjustert til 
92.576,-

TORE VÅSET WEEL, leder NOFKA  (tekst)

Proposisjon 151 S (2015-2016) er et doku-
ment med høye ambisjoner, og som beskri-
ver vårt fremtidige forsvar. Som det står i 
innledningen i dokumentet «Forsvaret av 
landet er en av statens viktigste oppgaver, 
og evnen til å håndtere krise og væpnet 
konflikt i egne og alliertes nærområder må 
gis høyere prioritet». Det virker likevel ikke 
som denne evnen prioriteres særskilt når 
tiltakene gås etter i sømmene. Denne artik-
kelen vil ha fokus på utdanningen av offi-
serer, og hvilke tiltak proposisjon 151 S 
legger frem i det som omtales som «star-
ten på en utdanningsreform». 

Det beskrives åtte punkter som skal leg-
ges til grunn for utvikling av utdannings-
virksomheten: skape ett utdanningssystem, 
prioritere militær kjernekompetanse, mer 
felles utdanning, mer behovsprøvd og flek-
sibel utdanning, mer sivilt samarbeid, mer 
samling av funksjoner, mer åpenhet, og mer 
harmonisering med sivil sektor. Ved første 
øyekast ser dette ut til å i noen grad kunne 
bidra til et godt utdanningssystem, men 
når beskrivelsen under hvert punkt leses 
kommer det frem at ved syv av åtte punk-
ter er kostnader ett av hovedargumentene. 
Samtidig er kvalitet et annet argument som 
brukes i samme setning. Hvordan kvaliteten 
i utdanningen kan opprettholdes på samme 
nivå mens kostnadene reduseres er noe vi 
stiller oss spørrende til. 

Proposisjonen sier videre at «Norge har 
et forsvar som leverer høy kvalitet hjemme 
og ute». Dette er i stor grad grunnet gode 
ledere som utdanner gode soldater. Om 
kostnadene til utdanningen av disse lederne 
skal reduseres, vil dette kunne redusere 
kvaliteten på utdanningen og som en for-
lengelse også soldatene de utdanner. Det 
vil på lengre sikt igjen svekke kvaliteten på 
Forsvaret som helhet. Vi i NOFKA frykter 
dermed at vi i neste proposisjon vil lese 
«Norge har et forsvar som leverer middels 
kvalitet hjemme og ute» i innledningen. 

Krigsskolene   har rekrutteringsproblemer
Men kvalitet er tydeligvis 
ikke noe for Forsvaret. 

RENATHE KVAMSØ, leder NEON (tekst)
 
Kadetter ved Forsvarets krigsskoler har 
i dag grunnlønn under utdanningen. 
Regjeringen foreslår nå å kutte lønnen 
til 1G (92.576,-) pr. år samt fri kost og losji, 
men vil opprettholde plikttjeneste og 
beordringsplikt. Hvordan skal det Norske 
Forsvar da opprettholde kvaliteten i det 
kommende offiserskorpset?

Det er ikke bare dagens kadetter som 
har sterke meninger om regjeringens 
forslag om å kutte lønnen til 1G. Dette har 
også dagens befalselever og andre 
ansatte sterke meninger om. Flertallet 
av de NEON har spurt, ville ikke søkt KS 
dersom dette blir en realitet. Flere befal-
selever fra tidligere kull, som nå er faste 
ansatte i Forsvaret kommer heller ikke til 
å søke. 1G tilsvarer omtrent 7600 kroner 
i måneden, som er mindre enn hva dagens 
befalselev får. Det er heller ikke blitt sagt 
noe om at 1G beløpet skal være skattefritt, 
det vil ikke være mulig å få «frikort» fra 
skatteetaten, da beløpsgrensen deres er 
på 50.000 kroner pr. år. Da blir plutselig 
7600 kroner rett i overkant av 6000 kro-
ner etter skatt. 

Forsvaret er opptatt av befalings 
menn og kvinner med erfaring og bred 
kompetanse. Det er stor fare for at dette 
vil forsvinne hvis lønnen kuttes. Rekrut-
teringen vil for det meste rette seg mot 
unge mennesker som akkurat er ferdig 
på videregående, og befalselever uten 
videre kontrakt som befal. Er det dette 
Forsvaret virkelig ønsker? Til slutt blir vi 
sittende igjen med et offiserskorps som 
ikke har forståelse for hva spesialistene 
driver med, og hvordan Forsvaret fun-
gerer. 

De fleste som søker krigsskole har en 
intensjon om å bli i Forsvaret frem til 
pensjonsalder. De har valgt gå denne 
veien for å være en del av det Norske 
Forsvar, og for å beskytte kongeriket. Vil 
det ikke da være rettferdig å beholde 
lønnen til kadettene, som en del av pak-

ken? De som går krigsskole blir også 
pålagt en plikttid på minimum tre år, der 
de kan bli beordret hvor som helst i lan-
det. Dersom regjeringen vedtar å kutte 
lønnen vil ikke tilbudet lenger være like 
attraktivt som før. 

NEON´s medlemmer er potensielle 
søkere til forsvarets krigsskoler, men 
fler tallet er enige i at dersom lønnen 
kuttes henger ikke krigsskolene lenger 
like høyt. En fersk sersjant ligger på om 
lag 320.000 kroner i året, brutto. Det 
er mange som kjøper seg både hus og 
bil, og flere har kanskje barn. Selv om 
forslaget da sier at kadettene skal få 
fri kost og losji vil likevel ikke dette være 
godt nok. Stilles det da et krav til at 
fremtidens kadetter må selge hus og 
bil, fordi de ikke lenger har råd å betale 
gjelda? Skal de med barn flytte fra fami-
lien og inn på kasserne, fordi de ikke 
lenger har råd til å bo sivilt? Dette kan 
umulig være fremtidens krigsskole. 
Hvordan blir da det kommende offiser-
skorpset seende ut? 

Befalselevene er fremtidens ledere, 
og kanskje fremtidens offiserer - grunn-
lønnen er en viktig kompensasjon og den 
sikrer kvalitet. 

Kvalitet koster

Renathe Kvamsø. Foto: NOF
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Krigsskolene   har rekrutteringsproblemer

REKRUTTERINGSPROBLEMER: En kadett fra Krigskolen viser en ROC under KS Føring. «Forsvaret vil slite med rekruttering av etablert og erfarent befal i fram-
tiden dersom lønnen under utdanningen går ned så mye som foreslått», mener NOFKA. Foto: Fredrik Ringnes / Forsvaret.

Helt konkret, og mest sentralt for NOFs unge 
medlemmer er dette forslaget: 

«Lønn under offisersutdanningen endres 
fra om lag 300 000 kroner til 1G per år, pluss 
fri kost og losji. Plikttjeneste og beordrings-
plikt opprettholdes».

Dette forslaget vil medføre at det blir svært 
vanskelig, om ikke umulig, for erfarent perso-
nell med familie å gå en av Forsvar ets offi-
sersutdannelser. Med en lønn på 350 000,- - 
500 000,- i avdeling vil dermed erfarne ser-
sjanter og fenriker gå ned minimum 250 
000,- per år over en treårsperiode under 
utdanningen. Det vil av dette bli rekruttert et 
særdeles redusert antall erfarne befal inn i 
offisersrekkene, rett og slett fordi erfarent 
befal, med eller uten familie ikke har økono-
misk anledning til å gå ned såpass mye i lønn.

Krigsskolene leverer per i dag et godt utdan-
ningstilbud, men mye av læringen som skjer 
på krigsskolene er erfaringsutveksling mel-
lom kadetter, et aspekt ved utdanningen 
som er gratis (men ikke er et bedriftsøko-
nomisk argument fordi det ikke kan verdi-
settes, og dermed ikke blir et tellende argu-
ment i det som ser ut til å bli et Forsvar der 
kroner og øre er styrende) og ved en even-
tuell innføring av dette forslaget vil dette 
aspektet forsvinne. 

Samtidig som lønnen reduseres, og 
knapt overstiger det en vernepliktig får 
kompensert i løpet av sin førstegangstje-
neste, skal «Plikttjeneste og beordrings-
plikt opprettholdes». Hvordan Stortinget 
skal få til dette, og samtidig argumentere 
for at dette bygger «Kampkraft og bære-

kraft» (som proposisjonens overskrift er) 
er for oss et stort spørsmål som per nå 
består ubesvart. 

Vi i NOFKA er så absolutt enige i at «For-
svaret av landet er en av statens viktigste 
oppgaver, og evnen til å håndtere krise og 
væpnet konflikt i egne og alliertes nærom-
råder må gis høyere prioritet», men ser ikke 
hvordan denne proposisjonen bygger opp-
under dette. 

Vi frykter at «Norge har et forsvar som 
leverer middels kvalitet hjemme og ute» 
blir å lese i neste stortingsproposisjon, til 
forskjell fra «Norge har et forsvar som leve-
rer høy kvalitet hjemme og ute» som kunne 
leses i årets. 
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MILITÆRE MAKT
Den russiske krigsmakten har på få år gått fra å være en foreldet, underfinansiert koloss til å bli 
en stadig mer moderne og slagkraftig enhet. Den politiske ledelsen i Russland har vist vilje til å 
bruke denne krigsmakten. Utviklingen har skapt bekymring i NATO, som legger stadig sterkere 

press på medlemslandene for å få økning i forsvarsbudsjettene.
MILITÆRTEKNIKK (tekst)

Den russiske krigen i Georgia i august 2008 
var på mange måter en vekker for Russ-
lands politiske og militære ledelse. Den 
fem dager lange konflikten avslørte bety-
delig ineffektivitet i det militære, både når 
det gjaldt kommando- og kontrollsystemer, 
våpen og materiell samt etterretning.   
Konflikten viste at det gamle russiske for-
svaret basert på massemobilisering av 
vernepliktige var utdatert. De Georgiske 
styrkene, som hadde fått trening av USA, 
viste seg å være en langt mer effektiv og 
krevende motstander enn russerne for-
ventet.

Som en konsekvens startet den russiske 
forsvarsministeren allerede få uker etter 
konflikten den mest omfattende reform av 
de russiske væpnede styrkene siden 1930 
årene.

ØKTE BUDSJETTER, REDUSERT PERSO-
NELL. Russlands økning i forsvarsbudsjet-
tene har fått mye oppmerksomhet. I år 
2000 var Russlands forsvarsbudsjett til-
svarende ca 20 milliarder (2012) USD, mens 
tallet for 2012 er anslått til ca 70 milliarder 
USD.  Disse tallene er imidlertid beheftet 
med usikkerhet og enkelte forskningsmil-
jøer har anslått 2012 tallene til å være over 
90 milliarder USD.

Etter 2012 har veksten i forsvarsbudsjet-
tet avtatt noe, slik at budsjettet de senere 
år har ligget på om lag 70 milliarder USD. 

Noe av denne reduksjonen skyldes reduk-
sjon i Russlands inntekter som følge av 
lavere pris på olje og gass.

Men samtidig med at budsjettene har 
økt, har russland etter 2008 gjennomført 
en betydelig reform av landets væpnede 
styrker, noe som har gitt store besparelser 
bl.a. på personellsiden.  Da reformen star-
tet var det anslått at det russiske forsvaret 
hadde i alt 1,2 millioner ansatte. I dag regner 
en med antallet er ca 1 million. Hoveddelen 
av reduksjonen er kommet på offiserssiden, 
noe som tabellen over viser.

Reduksjon i offiserer i det russiske for-
svaret siden 2008. Opprinnelig var planen 
å redusere antall offiserer til ca 150.000, 
men i 2011 bestemte den politiske ledelsen 

at antall offiserer bare skulle reduseres til 
220.000. 

Det er også verd å legge merke til at antall 
høyere offiserer reduseres kraftig, mens 
antall lavere offiserer (løytnants grad) økes. 
I tillegg har det russiske forsvaret innført 
en større andel av profesjonelle, vervede 
soldater.

Ut over reduksjon i personell har det rus-
siske forsvaret også gjennomgått en kraf-
tig omstrukturering, med betydelig færre 
avdelinger. Den gamle militære strukturen 
fra sovjettiden, med innkalling og mobili-
sering av store reservestyrker for å oppnå 
militær slagkraft er forlatt, og unødig admi-
nistrative enheter er fjernet. I dagens nye 
struktur er antall militærdistrikter redusert 

Rank  
1 

September 
2008 

1 
December 

2009 

Planned 
for 2012  

Reduction  

General /Admiral  1,107  780 877 − 20.8 % 
Colonel/Captain 1st Rank  25,665 

 
9,114  − 64.5 % 

Lieutenant Colonel/Captain 2nd Rank  19,300  7,500 − 61  % 
Major/Captain 3rd Rank  99,550 

 
25,000 − 75 % 

Captain/Captain Lieutenant  90,000 
 

40,000 − 56 % 
First Lieutenant /Senior Lieutenant  30,000 

 
35,000 +17%  

Lieutenant /Lieutenant  20,000  26,000 +30% 
Officers in total  365,000 

 
220,000 − 40 % 

Praporshchik/Warrant Officer  90,000 0 0 − 100 % 
Warrant officer  50,000 0 0 − 100 % 
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og ledelsen for hvert militærdistrikt er en 
felles kommandoenhet som leder både land, 
luft og sjøstridskreftene innenfor sitt 
område.

Antall militære øvelser har økt betydelig, 
også storskala øvelser der både hær, sjø og 
luft øver sammen.

Samlet har dette gjort at reaksjonsevnen 
til de russiske militære styrkene er betyde-
lig kortere enn tidligere.  Flere av de nye 
enhetene har som mål å kunne deployeres 
i løpet av 24 timer, og selv om kanskje dette 
målet ikke er nådd 100 %, så er reaksjons-

hastigheten økt betydelig sammenlignet 
med tiden før reformen, da enkelte russiske 
divisjoner trengte opp mot et år før de var 
kampklare. Dette var bl.a. tilfelle for avde-
linger som ble deployert til Tsjetsjenia på 
1990-tallet.

Resultatet av den økte reaksjonsevnen 
til de russiske styrkene har verden også 
sett praksis. Russland klare i løpet av uker 
å sette inn kampklare styrker på mellom 
40-150 000 soldater, fullt utstyrt også med 
tungt materiell langs grensen til Ukraina. 
Og Russland har hatt kapasitet til å holde 
styrkene langs grensen i månedsvis, og 
faktisk samtidig gjennomført militærøvel-
ser andre steder i landet som har involvert 
opp till 80 000 soldater.

NYE OPERASJONELLE KONSEPT. Parallelt 
med reformen har det russiske militære 
også vist evnen til å ta i bruk nye operasjo-
nelle konsept. I den gamle Sovjet hæren 
var hovedkonseptet å presse motstande-
ren med et stort antall soldater og mye 
materiell for å oppnå et gjennombrudd.

Dagens russiske militære styrker har 

vist evnen til å beherske ulike operasjonelle 
konsept.  «Skyggekrigføringen» på Krim-
halvøya og i de østlige provinser i Ukraina 
er et eksempel som viser at Russland 
behersker en unik kapasitet til å kombinere 
konvensjonell og ukonvensjonell krigføring.  
Samtidig med at Russland har vist evnen 
til å forflytte store militære enheter internt 
i Russland, har landet også vist evne til 
raskt å deployere militære styrker interna-
sjonalt. Det siste så man eksempel på da 
det russiske luftforsvaret sendte jagerfly, 
marinefartøy og bakkestyrker til støtte for 
Assad regimet i Syria.   I følge russiske 
myndigheter kom den offisielle forespør-
selen fra Assad regjeringen om militær 
støtte i juli 2015, i august startet russland 
å flytte tropper til Syria. De første angre-
pene fra jagerfly startet 30. september. 
Siden den gang og fram til i dag, dvs. i snart 
et år, har Russland hatt kapasitet til å holde 
en militær styrke i Syria på anslagsvis mer 
enn 4000 soldater, over 60 kampfly, 20 
helikopter samt 7 marinefartøy i tillegg til 
en del tyngre landmateriell, bl.a. bakke til 
luft missiler.

MILTEK

Russland har gjennomført en omfattende reform av sitt forsvar, og har bl.a. redusert antall ansatte fra ca 1,2 millioner til ca 1 million, noe som trolig har frigjort 
betydelige midler som bl.a. kan brukes til fornyelse av materiell. Bildet viser russiske æresvakt ved den ukjente soldats grav i forbindelse med et offisielt besøk 
fra USA (Foto: Chad J. McNeeley/ U.S. Navy)

Arms and branches 2008 2012 Reduction

Ground Forces 1,890 172 -90 %

Air Force 340 180 -48 %

Navy 240 123 -49 %

Strategic 
Rocket Forces 12 8 -33 %

Space Forces 7 6 -15 %

Airborne Troops 6 5 -17 %

Reduksjon i antall militære enheter i det russiske 
forsvaret siden 2008.
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MODERNISERING AV MATERIELL. Russ-
lands militære opprustning på materiellsi-
den er kanskje det området som har fått 
mest oppmerksomhet. Og selv om forny-
elsen trolig vil gå noe saktere i tiden fram-
over grunnet lavere budsjettvekst, har 
fornyelsen og moderniseringen vært 
omfattende innen alle våpengrener.

Imidlertid er det noen kapasiteter og 
materiellprosjekter som har fått særlig stor 
oppmerksomhet og som har skapt betyde-
lig bekymring innad i NATO.

T-14 ARMATA. T-14 Armata er en nyutviklet 
russisk stridsvogn som ble presentert i 
2015. Stridsvognen er mer moderne og har 
bedre kapasitet på de fleste områder, sam-
menlignet med tidligere russiske strids-
vogner. Den russiske hæren har planer om 
å anskaffe om lag 2.300 T-14 Armata 
stridsvogner, men fra flere vestlige analy-
tikere blir det framholdt at dette antallet 
kan bli redusert.

Det som imidlertid har skapt bekymring 
i NATO når det gjelder T-14 Armata er vog-
nens egenbeskyttelsessystem. Dette sys-

temet, Afghanit, er et aktiv beskyttelses-
system, og planen er at alle T-14 Armata 
vognene skal utstyres med dette systemet.  
Afghanit består av en radar som dekker hele 
360 graders sfæren rundt og over vognen, 
og som oppdager og følger alle typer inn-
kommene trusler, slik som innkommende 
antipanser missiler. Radaren virker sammen 
med et antall launchere på vognen, og disse 
kan skyte ut en eller flere penetratorer som 
treffer og ødelegger den innkommende trus-
selen. Det er også antatt at maskingeværet 
på T-14 er koblet opp mot Afghanit syste-
met, og brukes til å skyte i stykker innkom-
mende granater og missiler.  I tillegg antas 
det at radaren selv har kapasitet til å for-
styrre/jamme styringssystemet på styrte 
antitank missiler.

Per i dag opplyses det at Afghanit sys-
temet beskytter mot innkommende trusler 
med en hastighet opp mot 1700 m/ sekund. 
Dette innebærer beskyttelse mot de fleste 
vestlige styrte anti-panser våpen, slik som 
TOW, Hellfire, Javelin, Eryx, samt også ikke-
styrt antipanser (RPG) slik som bl.a. Carl 
Gustav, AT4 og M72.

Det opplyses også at framtidige versjoner 
av Afghanit systemet vil kunne beskytte 
mot innkomne trusler som har en hastighet 
opp mot 3000 m/s. I så tilfelle vil systemet 
også kunne gi betydelig beskyttelse mot 
pil ammunisjon skutt fra andre stridsvog-
ner eller stormpanservogner.

Hvor effektiv beskyttelsen Afghanit sys-
temet gir T-14 stridsvognen er selvsagt ikke 
kjent i dag. Men om systemet gir en noen 
effektiv beskyttelse, og samtlige T-14 
Armata stridsvogner blir ustyrt med Afgha-
nit systemet, er det all grunn til bekymring.  
En rekke NATO land, bl.a. Norge har få strids-
vogner, og hærens anti-panser forsvar er i 
stor grad basert på våpen av typen Carl-
Gustav, Javelin, Tow, Eryx etc.  Dersom 
effekten av disse våpnene i møte med 
Armata T-14 reduseres eller i verste fall 
totalt elimineres, vil det innebære en bety-
delig svekkelse av disse landenes forsvar.

ELEKTRONISK KRIGFØRING. Våren 2015 
presenterte Russland sitt nye Richag-AV 
system montert i et Mi-8 helikopter. Dette 
systemet er designet for å jamme radarer, 

T-14 Armata ble vist fram under paraden på Den Røde plass i Moskva 9. mai i 2015. (Foto:  Vitaly V. Kuzmin)
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sonar og tilsvarende elektroniske sensorer, 
for å beskytte helikoptre, fly, droner samt 
bakke og marinestryker mot luft til luft og 
luft til bakke missiler og bakke til luft mis-
siler. Systemet opplyses å ha en rekkevidde 
på flere hundre kilometer, og installeres 
på helikoptre, fly, marinefartøy og kjøretøy 
på land. 

Imidlertid testet det russiske flyvåpenet 
trolig ut systemet allerede våren 2014 i 
Svartehavet, da et russisk Su-24 jagerfly 
simulerte missilangrep mot den amerikan-
ske destroyeren USS Donald Cook. Jager-
flyet, som ikke var bevæpnet med missiler 
eller bomber, simulerte angrep mot fartøyet 
samtidig som det jammet radarsystemene 
til fartøyet.  Resultatet var at alle radar-
systemene og elektroniske sensorer om 
bord på destroyeren, inkludert Aegis radar-
systemet (De norske fregattene operer en 
mindre versjon av Aegis systemet) ble satt 
ut av spill.  Destroyeren var både «døv og 
blind» mens Su-24 jagerflyet gjennomført 
ikke mindre enn 12 simulerte missilangrep 
mot fartøyet, i følge åpne kilder.

Det sier seg selv at episoden har skapt 
betydelig bekymring i NATO, og bekymrin-
gene ble ikke mindre da det kom inn opp-
lysninger om at en større, områdedekkende 
versjon av Richag-AV jammesystemet var 
blitt deployert av de russiske styrkene i 
Syria.  I følge åpne kilder ble alle NATOs 
elektroniske systemer, som radarer, satel-
littsignaler og kommunikasjon blokkert i 
en «boble» på 600 km i diameter rundt den 
russiske basen ved byen Latakia i Syria.

I følge militære ledere i NATO har Russ-
land allerede utplassert tilsvarende sys-
temer i den russiske enklaven Kaliningrad 

som også dekker deler av Østersjøen.  
Russland skal også ha utplassert et områ-
dedekkende system på Krimhalvøye der 
dekningen omfatter deler av Svartehavet.  

TRUSSELBILDET I DAG. Russland er fort-
satt underlegent NATO når det gjelder 
militære styrker totalt, og NATOs samlede 
forsvarsbudsjetter er mer en 10 ganger stå 
stort som det russiske. Imidlertid har Russ-
land fornyet sitt forsvar; både når det 
gjelder organisasjon og personell, operativt 
konsept og ikke minst når det gjelder mate-
riell, og denne utviklingen vil fortsette, selv 
om lavere olje og gasspris kanskje redu-
serer utviklingstakten noe de nærmeste 
årene. 

Den største trusselen mot NATO er i dag 
ikke et massivt angrep mot vest slik man 
så for seg under den kalde krigen, men et 
raskt angrep mot naboland eller deler av 
naboland. Skulle et slikt angrep bli utført 
mot et NATO land, for eksempel én eller 
flere av de baltiske stater, er det grunn til 
å frykte at landene vil bli overkjørt av de 
russiske styrkene før NATO rekker å komme 
til unnsetning. I så tilfelle kan NATO med 
utgangspunkt i eksempelvis Polen, bli nødt 
til å rykke fram mot et hærtatt og befestet 
landområde. Alternativ evt. i tillegg prøve 
å landsette styrker fra sjøsiden.  I utgangs-
punktet vil dette være svært krevende 
operasjoner for NATO. Og operasjonene blir 
ikke mindre krevende av at motstanderen 
er russiske soldater, som med sin historiske 
arv, må forventes å vise stor innsats og 
offervilje når de forsvarer «moder Russ-
land», - eller et landområde de oppfatter å 
være en del av «moder Russland».

Oversikten illustrerer forholdet mellom Russland, 
USA og Storbritannia, og som det framgår har 
NATO landene flere enheter enn Russland på de 
fleste områder.  Imidlertid har det moderne russ-
lands økte midler til forsvarsmateriell ikke i like stor 
grad hatt fokus på antall enheter som i det gamle 
Sovjetsystemet.  Tradisjonelt har det fra Vestens 
side vært hevdet at Vestens militære materiell er 
teknologis overlegent det Russiske. Det er dette 
forspranget økte forsvarsbudsjetter i Russland har 
redusert de senere år, og på enkelte områder har 
fjernet fullstendig. (Ill: Globalfirepower.com)

Illustrasjon som viser Richag-AV systemet montert i et Mi-8 helikopter.

http://globalfirepower.com/
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OVER 1500,-

NYHET!
GRATIS FRAKT

Rabattkode for NOF medlemmer 
-20% på alle ordinære varer 
-10% på Dynafit ski/støvler/bindinger, 
G3 ski/bindinger, 4FRNT ski/bindinger.
(Gjelder ikke allerede nedsatte varer, sykler og 
sykkelkomponenter, pakketilbud, elektronikk.)

Rabattkode: “vpgnof”
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Sjekk ut norsegear.no
- NOF-medlemmer har 20 % rabatt!

Camelbak Stealth Antidote 2.0
NOF: 584 kr

5.11 Havoc Backpack 30
 NOF: 977 kr

20 % rabatt på ALLE Oakley
M-Frame 3.0 - KUN for NOF

Salomon Speedcross 3 Forces
NOF: 995 kr

MOHOC Elite Ops Hjelmkamera
NOF: 3 960 kr
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Mange års samarbeid med 
det Italienske Luftforsvaret 
med årlige skarpskytinger på 
Sardinia og turer til Roma, 
lærte meg å bli glad i Italia. 

TOR MELVOLD  (tekst)

Det har blitt mitt beste ferieland fordi landet 
har så mye å by på. Det er et land hvor vi 
kan oppleve sol og varme, spennende arki-
tektur, kultur og gode matopplevelser. Alle 
som har litt interesse for noe av dette, vil 
trives uansett hvor de reiser i Italia. For Ita-
lia har mange fantastiske spennende rei-
semål. 

Jeg har besøk mange av dem, men har 
blitt spesielt glad i Lucca og naturskjønne 

Toscana med sitt vakre landskap med vin-
marker og landsbyer på åskammene. En 
reise til Lucca er enklest med fly til Pisa og 
buss eller tog til Lucca. Det enkleste er å 
reise med buss for den går fra flyplassen 
og helt inn i Luccas sentrum. En times tur 
som koster ca 3 euro. Det er billig med 
offentlig transport i Italia. 

Det historiske sentrum av Lucca som er 
omkranset av en nesten 5 km lang bymur 
og inneholder det meste vi forbinder med 
Italia. Trange gater og smug, gamle mur-
bygninger, brostein, piazzaer, massevis av 
koselige restauranter. Å gå rundt i Luccas 
smale gater gir en følelse av at her har tiden 
stått stille i flere hundre år

PIAZZA AMFITEATRO I LUCCA. Severdig-
hetene er mange, men det er en opplevelse 
bare å gå rundt i de pittoreske gatene å se 
på menneskene. De store plassene som 

for eksempel Piazza San Michele, Piazza 
Amfiteatro og Piazza Napoleone er en 
atraksjon i seg selv.

I Luccas smale gater er det syklistene 
som regjerer. Her sykler både gammel og 
ung og det er bare å gi plass til den dress-
kledde italieneren når han sykler forbi, kan-
skje på vei hjem fra jobb. 

Reisebrev fra Italia
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Midt-Norge

I skrivende stund har jeg akkurat 
returnert fra foreldrepermisjon og jeg 
registrerer at det har vært litt beve-
gelse i etaten mens jeg har vært fra-
værende. Bruken av OA i Luftforsva-
ret er nok den saken som har berørt 
flest over lengst tid, og til og med der 
har det vært en viss fremdrift. Dess-
verre så er det slik at fremdriften er 
fremprovosert av en arbeidsgiver 
som ikke besvarer våre henvendelser 
og NOF er nå lei av og vente på det 
avklaringsmøtet vi hadde håpet på. 
Vi har derfor oversendt saken til LO 
Stat. Årsaken til dette er at det er LO 

Stat som er vår forhandlingspart opp 
mot Kommunal- og moderniserings-
departementet (KMD), der hvor saken 
forhåpentligvis finner sin løsning. 
Hvor lang tid det tar før vi kan vente 
en avklaring tør jeg ikke spå, men vi 
skal i det minste holde dere som er 
berørt informert underveis, også 
håper vi at ordtaket den som venter 
på noe godt og så videre, står seg i 
denne saken.

Det kan også være verdt å nevne 
at undertegnede nå formelt innehar 
rollen som vara til NOFs hovedtillits-
valgte i Luftforsvaret, altså han som 

møter på DIF-nivået. Det medfører at 
jeg i perioder får mindre tid til enkelt-
saker og informasjonsvirksomhet i 
regionen, men all den tid dette er et 
varaverv så vil dere forhåpentligvis 
ikke merke dette på en negativ måte. 
Jeg skal heller prøve å dra positive 
effekter ut av det, ved at jeg i større 
grad vil være kjent med saker som 
foregår på nivå 2 (DIF) i Luftforsvaret 
og med den innsikten være i stand til 
å gjøre en bedre jobb for dere i region 
Midt-Norge.

Nordland

DE MYKE VERDIENE. I regionen Sør-
Troms og Nordland er det som kjent 
ekstremt tøft i skrivende stund ift. 
forslagene i LTP. Veldig mange har 
synspunkter på dette og er forbauset 
over hvor grunne vurderingene er. Det 
som imidlertid dukker opp ift. fram-
tiden er støtteordningene til den mili-
tære strukturen. Incentivordninger, 
ny befalsordning, effektiviseringer, 
endringer i utdanningsordninger med 
mer. Alle disse ordningene skal bidra 
til at vi har et forsvar med personell 
som blir ivaretatt og som rekrutterer 
og beholder. Både hjemme og ute. Det 

er særdeles viktig at ledelsen i For-
svaret og Departementet ser sam-
menhengen mellom støtteordninger 
som bla bolig, reiser, pendling, inntekt, 
familie og utviklingen i samfunnet for 
øvrig. Det er en kjensgjerning at For-
svaret har sine store konsentrasjoner 
i mindre urbane strøk. Dette gir utfor-
dringer ift. framtiden. Forsvarets 
personell skal ha med seg sin partner 
som også skal ha jobb, utvikling og 
kontakt med familie og venner. Dette 
må ikke tukles med. Allerede nå er 
andelen ekteskap som ødelegges høy 
og andelen pendlere høy. Forsvaret 

er fortsatt mannsdominert og ande-
len jenter som tar høy utdanning 
innenfor for eksempel jus, ingeniørfag, 
medisin med mer er økende og ande-
len er opp mot 70% på slike studier. 
Dette vil innebære at den forsvars-
ansatte ikke nødvendigvis lengre er 
lønnsledende i familien. Med to inn-
tektsfamilier, boligkjøp, verdiutvikling 
i et livsløp vil den andre (ikke den 
forsvarsansatte) ha forrang ift hvor 
man skal bo og ha base. Så appellen 
går til forsvarsledelsen og departe-
ment, ha dette i pannebrasken ved 
vurderinger om Forsvarets framtid. 

Troms og Finnmark

BØ – EVENTYRFORTELLEREN. LTP 
arbeidet går nå inn i en avgjørende fase 
på Stortinget. Forsvars og Utenriks-
komiteen, legger frem sin innstilling 
4. November etter omfattende hørin-
ger.

Stortinget inviteres til et bredt for-
lig, for å stake ut kursen i et 20 års 
perspektiv

I min region Midt Troms er det 2 
særdeles viktige forslag fra Regjerin-
gen som skaper hodebry; Hæren blir 
ikke håndtert sammen med resten av 
Forsvaret, men skal gå veien om en 
landmakts-utredning i 2017. Her legges 
det altså opp til at Hæren som er redu-
sert fra sine 13 brigader og 42 selv-

stendige feltbataljoner tidlig på 1990 
tallet, og således gjennom utallige 
utredninger nå er redusert til 1 man-
gelfull Brigade., på nytt skal utredes.

Hæren trenger ingen flere utred-
ninger eller politiske snubletråder i 
valgåret 2017, Hæren trenger nytt artil-
leri, kampluftvern og kampvogner.

Så har vi da midt oppi denne viktige 
oppkjøringen , der Stortinget gjør store 
veivalg, statssekretær Øystein Bø i 
FD, som bedriver eventyrfortelling 
vedrørende Hærens dedikerte helikop-
terstøtte  av 339 skv uavbrutt siden 
1964 på Bardufoss. Ja, man kan sågar 
bli hensatt til bibelforestillingen der 
såkornet som falt på steingrunn, når 

Bø skal fortelle oss i Forsvaret og i 
sivilsamfunnet, at denne helikopter-
støtten ikke eksisterer. 

Jeg har uttalt at når jeg hører og 
leser det Bø lirer av seg i ulike media 
om denne dedikerte helikopterstøtten, 
som han mener aldri har eksistert, da 
får jeg assosiasjoner til Komiske Ali fra 
Bagdad, dere husker ham som satt på 
direkten å fortalt at «there is no US 
troops in Bagdad» mens stridsvognene 
dundret forbi fjernsynsstudioet han 
satt i… Herr Ali fra Bagdad får ha meg 
unnskyldt at jeg tok sammenligningen, 
det Bø forteller er hakket verre

Pål B. Nygaard, HTV NOF Hæren

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

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

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

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

FORSVARSMATERIELL (FMA). I juni 
formaliserte NOFs forbundsstyre valg 
av ny HTV. Fortsatte utfordringer som 
følger med opprettelsen av en ny etat 
fordret en person med både gode egen-
skaper samt solid erfaring. Den nye HTV 
FMA NOF heter Carl Rode og jobber i 
LANDKAP hvor han bekler rollen som 
seksjonsleder i investeringsavdelingen.  
Han har god erfaring fra tidligere, både 
som ATV og HTV. Videre har han bidratt 
inn mot tarifforhandlinger i FLO samt 
fungert som vara-HTV FLO de siste 
årene før opprettelsen av FMA.  

Som ung etat har FMA en jobb å gjøre 
med kultur og medvirkningsforståelse, 

noe som naturlig også følger med 
bestanddel personell som er nye til den 
gode tradisjon for medvirkning og ram-
mer for samarbeid som kommer fra 
Forsvaret. NOF bidrar gjerne til dette 
viktige arbeidet - HTV Rode er allerede 
meget godt skolert.

Konkret er det fase II og III av FMA-
etableringen som har fokus og drøftin-
ger skal ventelig gjennomføres i slutten 
av september.

FLO. HR transformasjon har medført 
noen endringer i sentral stab. NOF ser 
frem til fortsatt godt samarbeid og 
anerkjenner at videre omstillinger er på 

trappene. Dette gjelder allerede frem-
forhandlet ny organisering av stab samt 
eventuelle konsekvenser av LTP-arbei-
det.  

TILLITSVALGTE OG INFORMASJONS-
FLYT. Sentrale prosesser og føringer 
varsler om videre omstilling av proses-
ser og rammeverk  i FLO.  Samtidig er 
det et vedvarende press, både hva 
gjelder ordninger som direkte treffer 
individer og familie så vel som endrin-
ger som treffer på arbeidsplassene. 
Oppfordrer derfor, og som alltid, til å 
spille tillitsvalgte gode med klar tale og 
synliggjøring av eventuelle utfordringer. 

Østlandet

De siste års fremherskende vindretning 
i vår vestlige forsvarsutvikling har vært 
en massiv satsing på høyteknologiske 
plattformer og våpensystemer. Norge 
har på ingen måte vært et unntak: Fra 
å ha et stort folkeforsvar med ganske 
enkel utrustning, har vi nå mye færre 
soldater med moderne materiell og 
våpensystemer. Kort fortalt et perso-
nellfattig, kapitalintensivt og høytek-
nologisk Forsvar. Langtidsmeldingen 
drar denne utviklingen enda lenger; den 
foreslår nye personellkutt for å gjøre 
plass til flere materiellinvesteringer. 

Nå er ikke nødvendigvis dette en feil 
utvikling i seg selv, poenget må jo være 
at teknologien er et middel for å oppnå 
mest mulig kampkraft. Det er den andre 

delen av ligningen jeg vil slå et slag for; 
soldatene og befalet. Min påstand er at 
et høyteknologisk forsvar trenger et 
høykompetent personellkorps. Proble-
met slik jeg ser det, er at personellet til 
stadighet kommer bakerst i køen.   

Vi har vel alle hørt følgende forklaring 
på hvorfor vi kutter og omstiller: - Vi 
må gjennomføre kutt for å frigjøre mid-
ler til den spisse enden. Vel sett fra mitt 
ståsted er dette er i beste fall en grov 
forenkling, i verste fall en ren bløff. 

Jeg opplever snarere at det kuttes 
i trening, kurs og øving for å betale for 
manglende valutasikring på F-35 eller 
kunstig høye leiekostnader som en 
monopolist ala Forsvarsbygg får lov til 
å diktere. Jeg opplever at det kuttes i 

opptjente personalgoder som Håøya 
feriesenter for å betale regningene til 
dyre konsulentfirma som McKinsey og 
Ernst Young. 

I effektiviseringens navn foreslår 
Langtidsmeldingen at vi skal fjerne ett 
år fra utdanningen på krigsskolene og 
i tillegg fjerne lønna. Hele skolesyste-
met skal legges under slaktekniven og 
skal vi tro de signalene som kommer 
fra vår øverste ledelse er det kun et 
tidsspørsmål før befalsskolene fjernes.    

Vi kommer oss altså ikke unna det 
faktum at skal et høyteknologisk for-
svar fungere, må det bemannes med 
godt øvede, høykompetente og moti-
verte soldater og befal. Dette er ikke 
gratis, så det er bare å bla opp!

Vestlandet

HOI, OG VEL OVERSTÅTT. 
Ferien er over og tinge-
nes tilstand er nøyaktig 
slik vi alle forlot dem når 
vi tok fri. Det er utallige 
spørsmål og problemstil-
linger som ikke er landet 
enda, og likevel så kjøres 

det hardt på å innføre den nye militære 
ordningen. Vi jobber nå med en avkla-
ringsliste vi vil sende ut til samtlige av 
våre medlemmer som vil vise hvor lan-

det ligger på de aller fleste sakene som 
det jobbes med nå. Har du noen ting du 
lurer på, som vi kanskje ikke har tenkt 
på, så send det gjerne til oss på mail 
slik at vi kan se på det og legge det inn 
i skrivet vårt. Det kan være flere som 
lurer på det samme. Vi vil også takke 
årvåkne medlemmer som gjør oss opp-
merksomme på diverse problemstil-
linger såpass tidlig at vi faktisk får 
mulighet til å ta tak i dem før det er for 
sent! Veien i Sjøforsvaret blir til mens 

vi går (eller seiler om du vil), og vi vet per 
nå ikke hvor vi kommer til å ende opp, 
eller hvordan det endelige bildet faktisk 
kommer til å se ut. Men vi kan love dere 
det, at vi skal gjøre alt i vår makt for at 
våre medlemmer og alle andre ansatte 
i Forsvaret, skal komme best mulig ut 
av disse prosessene. Og som alltid, hold 
deg oppdatert på alt som rører seg for 
tiden. Din beste p-off er og vil alltid være 
deg selv.

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

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

Sigurd Vestad
Tlf. 951 77 011
E-post: sv@nof.no

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

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

Espen Lockert
Tlf: 979 92 211
Epost: elo@nof.no
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DYNEKILEN. Dynekilen heter en smal og 
langstrakt fjordarm i nordre del av Bohuslän. 
Litt nord for Strømstad skjærer den inn i 
landet. Den 6 kilometer lange fjorden smal-
ner jo lengre inn man kommer, på det sma-
leste bare noen titallsmeter bred. Så åpner 
den seg i et fjordbasseng som gir ly mot 
vind og vær. Det er her vår historie starter. 
Drøye tre måneder etter Carl XIIs beleiring 
av Akershus festning, og det forsmedelige 
nederlaget ved Norderhov, hadde en svensk 
flåte lagt seg til i Dynekilen. Admiral Stöm-
stierna var flåtens sjef, og om bord brakte 
han med seg forsyninger Carl trengte for 
å kunne sluttføre beleiringen av Fredriksten 
festning. Ikke bare ga ankringsplassen le 

for været. Admiralen følte seg også trygg 
for ethvert overraskende angrep. Ingen 
skipssjef ved sine fulle fem ville, på fiendt-
lig territorium, ta sine fartøyer inn på et så 
utilgjengelig sted. Det ville være å gå rett 
inn i løvens hule. 

PETER WESSEL TORDENSKIOLD. Den 25 
år gamle kapteinen på Hvide Ørn hadde 
allerede en lang karriere bak seg. I 11 år 
hadde han vært til sjøs. Sjømannsfaget 
hadde han lært fra grunnen av, og frykt vis-
ste han tydeligvis ikke hva var. Ærgjerrig 
og ambisiøs må han også ha vært. Allerede 
som 16 åring skrev han sitt første brev til 
kongen og anmodet om å bli tatt opp som 
sjøkadett. I 1710 ble ønsket hans oppfylt. 
Danmark-Norge var i krig, og nye sjøoffi-
serer trengtes i stort antall. I 1711 fikk han 
sin første kommando på snauen Ormen. 
Ved Fehmarn i april 1715, som sjef på fre-
gatten Løwendahls Galley, erobret den unge 
Wessel først fregatten Vita Ørn, deretter 
«overtalte» han den svenske admiralen til 
å stanse ødeleggelsen av sine skip. De dan-
ske admiralene mente Wessel hadde hand-
let langt ut over sin myndighet, derfor fikk 
han ingen medaljer da disse ble utdelt. 
Imidlertid oppnådde han kongens gunst og 
ble adlet i februar 1716 under navnet Tor-
denskiold. 

UNDER SEIL MOT NORD. I begynnelsen av 
juli 1716 var det gått 4 måneder siden de 
svenske karolinerne hadde rykket over nor-
skegrensen i sitt lynangrep mot Christiania. 
Da beleiringen av Akershus og forsøket på 
å omgå den norske hæren ved Gjellebekk 
ikke lyktes, trakk Carl sine styrker tilbake 
over Glomma. Siden begynnelsen av mai 
hadde han beleiret Fredriksten festning. 
Beleiringen trakk i langdrag, da svenskene 

manglet artilleri. Det var dette som nå hadde 
ankommet Dynekilen. Etter lossing ville 
kanonene i løpet av noen dager være på 
plass ved Fredriksten. Samtidig var den unge 
Tordenskiold på vei nordover med en eska-
dre bestående av 7 krigsskip. Totalt 147 
kanoner og noe over 900 mann, hvorav rundt 
80% var nordmenn. Ca. 400 mann av styr-
ken var infanterister, hovedsakelig fra Tele-
markske regiment. Tordenskiolds oppdrag 
var å møte for admiral Gabel ved Larkollen. 
Utenfor Koster, den 7. juli, fikk Tordenskiold 
opplysninger om den svenske forsynings-
flåtens oppankring i Dynekilen. Skulle han 
fortsette til Larkollen og gi opplysningene 
til sin sjef, admiral Gabel, eller skulle han 
handle raskt og umiddelbart på egenhånd? 
Valget var åpenbart ikke vanskelig. 

DEN SVENSKE FORSYNINGSFLÅTEN TIL-
INTETGJØRES. Ved daggry den 8. juli, satte 
Tordenskiolds eskadre seil. I vestlig laber 
bris gled de sakte inn mot Dynekilen. Ved 
halvsekstiden om morgenen var de kommet 
inn mellom øyene, og den siste klargjøring 
for kamp startet. Som Tordenskiold selv 
angir, hadde han klokken syv dratt i forveien 
på rekognosering, og besteget en kolle helt 
inne ved fjordbunnen. Derfra kunne han se 
hele den svenske flåten. Tilbake ved sine 
egne fartøyer, flyttet han sin kommando 
fra Ørnen over på skyttsskipet Hjelperen, 
da dette hadde størst slagkraft, hele 47 
kanoner. Klokken halv åtte om morgenen 
gled Hjelperen stille inn i bassenget i fjord-
bunnen, tett fulgt av Arca Noæ, Vindhunden 
og galeiene. Hvide Ørn kom sist. Den over-
raskende ankomsten hadde utløst hektisk 
aktivitet på svensk side, og mens Tor-
denskiolds fartøyer manøvrerte seg på 
plass ble de tatt under heftig ild fra det 
svenske flaggskipet Stenbocken og kanon-

Norgeshistoriens 
mest berømte sjøslag?

Dynekilen 8. juli 1716
KNUT WERNER-HAGEN (tekst)

Kl. 7 kom inde ved fienden, besaae i 
land paa en høj klippe Hans postering

Kl. Halve 8 kom under Canon skud 
af fienden

Kl. 8 begynte at defendere mig Ret-
terere kunde ieg iche thi vinden Stod 
ind af Sundet

Kl. 11 skicket buud til Een hver skulde 
gjøre sit bæste at evencere heel ind 
paa fienden

Kl. 12 till Kl. halv it. der hos kom ieg 
paa Grunden med forStevnen at Staa

Kl. lidet over it strøg Commandeuren 
paa Stenbochen [..] Mandskabet fløg-
tede udi land

Kl. 9 om afttenen [..] iche det aller-
ringeste blev tilbagge til fiendens 
tieniste. lod Galeerne [..] utboxere alt 
hvad som blev taggen  
(UTDRAG AV TORDENSKIOLDS BREV TIL FREDRIK IV AV 15. JULI 1716)
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batteriet på Gedholmen. Klokken åtte var 
angriperne kommet i posisjon, og ilden ble 
besvart. Kruttrøyken la seg tett over Dyne-
kilen. Kanonaden pågikk i tre timer. Så ga 
Tordenskiold ordre om at «Een hver skulde 
giøre sitt bæste at evencere heel ind paa 
fienden for dets bedre at kunde Ruinere 
Hans Batterie paa Klippen saavel som Gale-
erne». Dette utløste en forbitret nærkamp. 
Hjelperen ble trukket mot det svenske bat-
teriet på Gedholmen av to galeier, men 
sleperen til den ene ble skutt av, og dermed 
kom Hjelperen og den andre galeien i en 
farlig klemme mellom holmen og de sven-
ske galeiene. Det kom til forbitret nærkamp, 
som varte i over en time. Bare ombord på 
Hjelperen hadde de seks døde og tjue 
sårede. kapteinløytnant De l`Etang fikk 
etter hvert Arca Noæ i posisjon slik at det 
svenske batteriet kunne tas under ild i en 
blindsone. Deretter stormet brødrene Tøn-
der batteriet med sine mannskaper fra 
galeiene Louisa og Charlotte Amalia. Sven-
skene flyktet og admiral Strömstierna 
overga seg. 

EN BLODIG RETRETT. Men kampene var 
ikke over selv om den svenske flåten var 
beseiret. Mannskapene satte fyr på skipene 
sine, og for Tordenskiolds soldater utviklet 

det seg til en kamp mot både tid og ild for 
å sikre seg et så stort krigsbytte som mulig. 
Det fortelles at den 23 år gamle løytnant 
Michael Tønder, som hadde mistet sitt 
høyre ben i en trefning året før, kastet en 
brennende tjæretønne over bord fra et 
svensk fartøy. Deretter slukket han en luke-
brann. Fartøyet var lastet med 220 tønner 
krutt. Etter hvert startet en slitsom utbok-
sering av Tordenskiolds eskadre og fjorten 
erobrede svenske skip, hvorav ni krigsskip. 
Ved nitiden om kvelden var de på vei ut fra 
fjordbunnen. De svenske infanteristene 
fulgte etter langs land. Fartøyene ble holdt 
under kontinuerlig muskett ild. Først utpå 
natta stilnet det hele av. 

ETTER DYNEKILEN. Umiddelbart etter Tor-
denskiolds seier, oppga Carl XII sin beleiring 
av Fredriksten festning. Etter en liten uke 
fikk Tordenskiold tillatelse av admiral Gabel 
til å seile syd til København for å varsle om 
krigens utvikling. Ved ankomst ble han for-
fremmet til kommandør. Senere samme år 
ble han utnevnt til sjef for Nordsjøeskadren. 
I dag er Store nordiske krig et glemt kapit-
tel for de fleste, men Tordenskiold kjenner 
vi. Slaget i Dynekilen var kanskje hans stør-
ste bedrift. Tordenskiold og «hans norske 
drenge».

Fakta
 z Wessel Tordenskiold, født i Trondheim 26. 

oktober 1690
 z Rømte hjemmefra som 14 åring, dro et-

terhvert til sjøs
 z Ble sjøkadett i 1710
 z Avanserte fra løytnant til viseadmiral på 

8 år
 z Slaget i Dynekilen 8. juli 1716 var en av 

hans store bedrifter
 z Drept i duell 12. november 1720



Toppturer som idrett vokser 
raskt her hjemme. I Italia er 
dette allerede den største 
skiidretten, og resten av den 
skiløpende verden følger på. 
I Norge kalles idretten Ran-
donnée, mens Skialpinisme 
er det internasjonale begre-
pet. Sportens opprinnelse er 
militært patruljeløp. I 1928 
var dette egen OL-øvelse, og 
Norge vant gull.

HARALD RISHOVD  (tekst)

Randonnée stiller store krav til allsidighet. 
Siden du klatrer opp flere tusen høydeme-
ter så fort som du orker, for så å kjøre ras-
kest mulig ned igjen, må både kondisjon, 
lårstyrke og ikke minst skiferdighetene 
være på topp. 

LANDSLAGSLØPER I NI ÅR. Ola Hovdenak 
(43) er en av ildsjelene innen denne idret-

ten i Norge. Han bor i Skåla i Romsdalen, 
har en bred idrettsbakgrunn og har konkur-
rert i Randonnée siden 2004. Han var på 
det norske landslaget fra 2006 til 2015, og 
har en niendeplass i VM som beste inter-
nasjonale plassering. Ola har roet konkur-
ranse-jaget noe ned nå, men deltar frem-
deles på favorittkonkurransene samtidig 
som han er primus motor bak Romsdal 
Rando. Her er noen av hans tips for deg 
som vil starte med denne idretten.

- Først og fremst er Randonnée en fan-
tastisk måte å oppleve naturen på! Som 
med terrengsykling, fjellø-ping og topptu-
rer om sommeren, er Randonnée en kre-
vende, morsom og ikke minst spennende 
aktivitet som tar deg ut i spektakulær 
natur!

- Treningen må være allsidig. Sommers-
tid handler det mye om å trene kondisjonen, 
enten til fots eller på terrengsykkelen. 
Vinterstid er det viktig å gå toppturer med 
det utstyret du skal bruke i konkurranse. 

Her er det viktig å huske at selv mindre 
alpinanlegg er flotte treningsarenaer for 
raske kveldsøkter. Gå opp hele anlegget 
og kjør ned igjen, og repeter så mange 
ganger du rekker eller orker. Alle som har 
vært i alpene de siste årene, spesielt Italia, 
har sikkert lagt merk til at det på slutten 
av dagen ofte kommer folk gående i ulikt 
tempo opp skianleggene for så å kjøre ned 
igjen. Med tanke på at de lengste bakkene 
kan være både 10 og enda flere kilometer 
med sammenhengende motbakke, så 
handler det om solide treningsøkter. Husk 
å snakke med de som driver anlegget hvis 
du skal trene der utenom åpningstid. 
Kveldsøkter med hodelykt er fantastisk, 
men pass deg for tråkkemaskiner og annen 
redskap. 

- Du trenger ikke det råeste utstyret for 
å begynne med denne idretten. I utgangs-
punktet kan du starte med vanlig skibe-
stigningsutstyr, og heller bytte til mer 
spesialisert utstyr hvis du får dilla. Men 

Hva skjer i kroppen?
Randonnée er en vanskelig idrett å trene for. På den ene siden 
må du ha kondisjonen til en motbakkeløper, mens du på den 
andre siden må ha lårstyrken og skiferdighetene til en alpi-
nist. Trening for denne konkurranseformen gir dermed 
god effekt på hjerte, lunger og hele det kardiovaskulære 
systemet, altså de delene av kroppen som pumper oksy-
genrikt blod rundt i kroppen. Samtidig skal du orke lange 
nedfarter, ofte i tunge forhold. Dette krever (og gir) styrke i 
legger, lår og sete. Faren for fallskader er også alltid til stede, 
noe du til en viss grad kan forebygge med styrketrening for 
overkroppen, og da spesielt skuldrene.

Randonnée
Norges Skiforbund organiserer Randonnée i 
Norge. På Skiforbundet.no finner du info om 
konkurranser, nyheter, terminlister og mye mer. 
Tidsskrifter som Fri Flyt, Skisport og Utema-
gasinet har også ofte artikler om sporten, i 
tillegg finnes mange bra nettsteder og sider på 
Facebook.

Første mann opp 
– og ned igjen
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Forslag til treningsuker for en fersk utøver

UKE 2 – FEBRUAR/MARS:
 På denne tiden må det fysiske grunnlaget være i boks. 
Konsentrer deg om å trene skiteknikk med det samme 
utstyret som du skal bruke i konkurransen. Oppsøk lokale 
skianlegg for raske kveldsøkter der du går opp så fort du 
kan og så kjører ned igjen. Tips: Bruk pulsklokke og test ut 
hvor den anaerobe terskelen din er – holder du deg rett 
under den, så unngår du å gå låra fulle av melkesyre. 

UKE 1 – OKTOBER/NOVEMBER:
Her er fokus på lange turer ute i naturen, gjerne med rygg-
sekk. Løp, gå og sykle i krevende terreng. I tillegg er to 
ukentlige turer i et styrkerom eller på et treningssenter å 
anbefale. Kjør skadeforebyggende øvelser for kjernemus-
kulatur og skuldre, og spesifikk styrke for lår, legger, rygg 
og sete.  

har du ambisjoner om å plassere deg i øvre 
halvdel av konkurranser, så handler alt om 
lettest mulig konkurranseutstyr. Her kan 
man bruke nesten så mye penger man vil, 
karbon koster! Men det er også mulig å 
finne godt utstyr til en mye hyggeligere 
pris. 

- Min favorittkonkurranse er naturlig nok 
min egen Romsdal Rando. Den arrangeres 
lørdag 25. mars og gir en fantastisk miks 
av krevende og lang klatring (2500 høyde-
meter og 23 km som total distanse) og frisk 
utforkjøring. Konkurransen går over top-
pene Galtåtind, Søre Klauva og Kirketaket, 

og viser hvilket eldorado Romsdalen er for 
alpine skiturer.

- Jeg anbefaler alle å gå på skredkurs. 
Randonnée foregår i høyfjellet, og der er 
gode kunnskaper om trygg ferdsel viktig 
å ha med seg! 

FO
TO

: FO
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Artikkel laget av Harald Rishovd.

Utstyr for Randonnée
PRODUKTNY TT

Toppturkonkurranser vokser raskt, og de store utstyrsprodusentene har kommet langt 
innen lett spesialutstyr. Her er noen utstyrstips for deg som vil drive med Randonnée.

Støvlene må være lette og ha et stort nok gå-utslag for 
selv de bratteste stigningene. Samtidig må de være kom-
fortable, varme (vi snakker tross alt om høyfjellet) og ikke 
minst stabile nok til nedfarten på upreparert underlag. 

Scarpa Alien 3.0
Glem ny stisykkel, glem nytt seilbrett neste som-
mer – nå er det superlette karbonstøvler det 
handler om! Alien 3.0 er en fullblods racingstøvel 
der vekten er presset ned i ekstreme 580 gram 
(str 42). Rotasjonspunkt i støvelfronten er flyttet 
5 mm lenger bak for optimalt fraspark. Utslaget 
i skaftet i «løpemodus» er på hele 71 grader, så 
det er bare å begynne å tøye ankelleddet for de 
bratteste stigningene. En spenne låser skaft og 
spenner samtidig støvelen. Forfoten strammes 
med et BOA Closure System («strammehjul»). 
www.outdoor.no 

Dynafit PDG
Fullblods racingstøvel 
til en ganske så hyg-
gelig pris! Er laget i 
det lette kunststof-
fet Grillamid® og veier 
kun 790 gram i str 27. 
Sålen passer ISMF-bin-
dinger, og skaftet har et nytt paten-
tert låsesystem for å enkelt kunne 
bytte mellom kjøre- og gåmodus. Skaftet 
har 62 grader utslag i gåmodus og 15 eller 
18 grader i kjøremodus. UltraLock® spenner 
og EVO Race 2.0 yttersåle for godt grep. 
www.vpg.no

Dynafit DNA PG
Verdens letteste skibestignings-
støvel? Med en vekt på kun 500 
gram i størrelse 26 veier denne 
ikke mer enn en langrennsstøvel, 
men byr allikevel på stabilitet nok 
til raske nedfarter. Skaft og fot i 
karbon, hele 76 graders utslag i 
gåmodus, tettsittende passform 
for optimal skifølelse, høy vrid-
ningsstivhet for godt kantgrep 
på hard snø og ikke minst et spen-
nesystem som kjapt lar deg 
veksle mellom gå- og kjøremodus. 
Størrelser fra 23 til 29.
www.vpg.no

Dalbello Lupo Carbon T.I.
Hvis du setter kjøreegenskapene høyere enn 
ekstremt lav vekt, så er Lupo Carbon T.I. et spen-
nende valg. Kjøreegenskapene er som på en god 
frikjøringsstøvel samtidig som 67 graders utslag 
på skaftet i gåmodus er nok til selv bratte stig-
ninger i høy fart. Skaft i karbon og fot i Grillamid® 
holder vekten nede, mens komfortable Intuition™ 
innerstøvler gir nok kom-
fort for lange dager i 
fjellet eller alpinbak-
ken. Størrelser fra 24 
til 29,5. Bredde 99 
mm og 130 i fleks. 
www.tendenzer.no

24 999,-

8 499,-

9 999,- 

19 999,- 

Arc’teryx Procline Carbon
Den kanadiske utstyrsgiganten lanserer denne støvelen 
i høst, og etablerer seg like greit i toppklassen med en 
gang. Støvelen er lett (1190 gram i str 27,5), og gir en spen-
nende kombinasjon av lav vekt for lange klatringer, kom-
fortable gåegenskaper og et stivt skall for god kontroll på 
skiene når tuppene peker nedover. Innerstøvelen kan 
formes til foten med varme for optimal passform. Dame- 
og herrestørrelser.
www.arcteryx.com 

7 399,-

http://www.outdoor.no/
http://www.vpg.no/
http://www.vpg.no/
http://www.tendenzer.no/
http://www.arcteryx.com/
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Bindingene kan på mange måter deles i to: Første gruppe er de som veier relativt lite og 
kombinerer gå- og kjøreegenskaper og ikke minst sikkerheten. Andre gruppe er de spesial-
iserte konkurransebindingene som er laget for lavest mulig vekt og lite annet. 

Valg av ski blir som med bindinger. Skal du ha et rent konkurranseutstyr og vil trene hardt og 
målbevisst for å bli best mulig? Eller vil du ha et sett toppturutstyr som fungerer både til tur, 
konkurranse samt en og annen dag i alpinbakken?

Dynafit DNA
Er du klar for en binding som veier utrolige 
75 gram? Riktignok uten skruer for feste i 
skia, men allikevel? Pierre Gignoux har 
utviklet en karbonbinding som passer per-
fekt for DNA PG-støvelen. Utviklet for deg 
som ikke klarer tanken på at andre kan nå 
toppen før deg! Obs! Ikke en sikkerhetsbinding for tradi-
sjonell kjøring, dette er rendyrket konkurranseredskap 
for utøvere på høyt nivå! 
www.vpg.no

Dynafit Low Tech Race PDG
Lett konkurransebinding der pinnene som griper støvelfronten 
er i stål i stedet for titan som på toppmodellen. Bakbindingen er 
den ultralette Pierre Gignoux RC1, mens frambindingen er Low 
Tech race. Laget i smidd 7075 aluminium, er ISFM godkjent og 

veier kun 115 gram.
www.vpg.no

Marker Kingpin 10
Den optimale kombinasjonen av gå- og kjøregenskaper? Kingpin 10 veier mer enn de 
letteste konkurransebindingene, men gir større sikkerhet (løser ut som en normal 
alpinbinding) og tåler hardere kjøring med tyngre ski. Går til DIN 10, noe som holder 
for de fleste. Finnes også som Kingpin 13 med DIN-skala til 13. Komplett sett 
veier 1520 gram. 
www.tendenzer.no 

5 499,-

8 99
9,-

5 499,- 

Fischer Transalp 80
Lett og solid ski med gode allround-
egenskaper. En kjerne av tre med 
karbonforsterkninger gir både 
spenst, lav vekt og stor styrke, 
samtidig som målene 118-80-
104 mm gir bredde nok til å 
takle de fleste forhold. Leng-
der fra 156 til 177 cm, radius 
18 m i 170 cm.
www.fischersports.com 

Völkl BMT 94
Den smaleste skien i 

BMT-serien er en god all-
rounder for deg som både 

vil gå lett og samtidig nyte 
nedfartene. Konstruert som 

en frikjøringsski med trekjerne 
og karbonforsterkninger, fungerer 

skia under alle forhold og kan også 
brukes i alpinbakken. Mål 122-94-112 

mm, lengder 166-186 cm, radius 23,4 
meter i 176 cm. 

www.tendenzer.no 

Dynafit DNA
Superlette ski er viktig for deg som satser på konkurranser! DNA er laget for deg som løper 
opp fjellet og som ikke nødvendigvis ser for deg de vakreste løssnøsvingene på vei ned igjen. 
Skien er basert rundt neste generasjons karbonteknologi, med 3D-konstruksjon og nye 
kombinasjoner av ulike materialer. Har Flex Tip for å følge terrenget, Carbon Speed Stringers 
for spenst og styrke, og ikke minst Pin Tail (smalere bakski) for større stabilitet i høy fart i 
løssnø. Radius 20 meter i lengde 160 cm, mål 99-65-80 mm, lengder 150 og 160 cm.
www.vpg.no

Dynafit PDG 2.0
Er som DNA en lett konkurranseski, men til en 
hyggeligere pris. PDG er bygd opp på samme 
måte som «storebror», men med rimeligere 
materialer. Skia har full trekjerne og er lett 
samtidig som den er holdbar og ikke minst 
forutsigbar å kjøre på.  Avstivet og forsterket 
med glassfiber. Passer også for raske fjell-
turer på kompakt snø og vårføre. Har Flex Tip 
for å følge terrenget og Pin Tail for stabilitet 
i løssnø. Lengder 151 og 161 cm, mål 99-65-
80 mm, radius 20 meter i 161 cm.  
www.vpg.no

7 800,- 

9 999,- 

6 399,- 

8 499,- 

http://www.vpg.no/
http://www.vpg.no/
http://www.tendenzer.no/
http://www.fischersports.com/
http://www.tendenzer.no/
http://www.vpg.no/
http://www.vpg.no/


50 l  NOF  3/2016

Artikkel laget av Harald Rishovd.

Våpen for høstjakta
PRODUKTNY TT

Gleder du deg til høstens og vinterens jakt? Her er 
noen spennende storviltrifler for krevende 
forhold, en smart sammenleggbar 
«Takedown» rifle, et 
par hagler samt litt 
«snacks».

Tikka T3X Lite 30-06
T3X Lite er en lett (2,7 kg) og kompakt (57 
cm løp) storviltrifle for elg- og reinsdyr-
jakt. Den er på samme måte som med 
Model 7 og 85 Finnlight et godt valg for 
deg som jakter i krevende terreng med 
fare for å dunke kolben i steiner og trær. 
Stokken har fasong med rett kolbe og er 
laget av solid glassfiberforsterket poly-
mer for hardhendt bruk. Gjennomprøvd 
boltmekanisme som tåler tusenvis av 
skudd, kort utdrager og automatisk 
utkaster. Avtrekket kan justeres fra 1 til 
2 kg, og låskassen er frest for kikkert-
montasje.  
www.schouvapen.no

Sako 85 Finnlight 6,5x55
Finske Sako lager våpen i noe høyere pris-
sjikt. 85 Finnlight er en funksjonell og 
kompakt storviltrifle med løp og låsekasse 
i rustfritt stål og stokk av glassfiberfor-
sterket polymer. Resultatet er en ekstra 
solid storviltrifle for finsmakere. Sako er 
viden kjent for kvaliteten på sine rifler, og 
denne er ikke noe unntak. Kommer i mange 
ulike kalibre, f.eks 6,5x55. Løpet er 57 cm 
langt og vekten er lave 2,7 kg, noe som 
passer veldig godt for bratte fjellsider på 
Vestlandet. 
www.schouvapen.no

22 790,-

2 299,-

12 790,- 

Norrøna Finnskogen Integral Pack
Alle jegere trenger ryggsekk, enten det handler om en stor 
pakkrammesekk til å bære ut reinsdyrskrotten eller til jakt-
turer der du trenger både varm drikke, matpakke og ekstra 
klær som fleecejakke, lue, sokker og vanter. Finnskogen 
rommer 40 liter, veier 1890 gram og er laget i loden (flosset 
ullmateriale) for å gi så lite lyd som mulig når den kommer 
i kontakt med vegetasjon eller fjell. Passer bra til smygjakt 
med rifle og hagle. Kommer med et fleksibelt våpenfeste 
bak i ryggen, integrerte sidelommer og et avtakbart Rail 
Glider™ nett for storfugl. Ventilert integral™ bæresystem 
med flate bærereimer for optimal skyting. 
www.norrona.no  

Schulz & Larsen 
Takedown 
Liker du ideen om å ha en 
perfekt stokk og låsekasse 
der du enkelt kan bytte løp 
og dermed kaliber til ulike typer jakt? Og det 
uten å forandre treffpunktet? Takedown-settet 
består av en Schulz & Larsen Hunter Takedown 
stokk og låskasse, et Schulz & Larsen 6,5x55 løp, 
en Superdome 8 mm lyddemper og en Leopold 
VX-R-3-9x40mm Matte FireDot Duplex kikkert med 
feste. Løpene finnes i de fleste kalibre, og takket 
være låskassens og løpenes unike utforming er 
kammeret alltid sentrert.   
www.jaktogfriluft.no 

Pakkepris:

23 900,- 

Remington Model 7 Stainless 20 308 Winchester
Jakter du reinsdyr eller hjort og har lange og krevende marsjer til og fra jaktfeltet? 
Model 7 er kompakt og lett, er laget i rustfritt stål, har et solid syntetisk stokk og den 
gjennomprøvde konstruksjonen som har gjort Model 7 til en kjær venn for mange 
storviltjegere over hele verden. Avtrekket er Remingtons justerbare X-Mark Pro®, og 
er enkelt å sette opp. Forhandleren Jakt og Friluft har laget en pakke der børsa 
selges sammen med et Leopold VX-1 3-9x40 mm Matte Duplex kikkertsikte, alle 
fester og en Allen Remington Mesa Verde Rifle Case 40¨ bæreveske. 
www.jaktogfriluft.no

Pakkepris:

12 500,- 

http://www.schouvapen.no/
http://www.schouvapen.no/
http://www.norrona.no/
http://www.jaktogfriluft.no/
http://www.jaktogfriluft.no/
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Beretta Silver Pigeon
Italienske Beretta har laget våpen i veldig mange år, både 
hagler, håndvåpen og mye annet. Felles for alle er et vakkert 
utseende og funksjonelle løsninger. Silver Pigeon er en 
klassisk over/under i aldeles nydelig utførelse. Kaliberet 
er 12/76, stokken er i glinsende blank valnøtt der både 
pistolgrepet og framstykket (framstykket er av typen 
«Schnabel») er krysskåret mønster for godt grep selv 
med våte hender. Kommer med fem utskiftbare choker, 
har en vakker gravyr i låsekassen, enkel avtrekker og 
løpsvelger på sikringsfløyen. Veier 3,3 kg.   
www.schouvapen.no

Bearpaw Raven
Jakt med pil og bue er ikke tillatt i Norge, 
men er lov i mange andre land som også 
er tilgjengelige reisemål for norske entu-
siaster. Og frister det ikke med buejakt, 
så er friskyting på stubber, dyrefigurer 
og blink en morsom aktivitet på hytta. 
Raven er en vakker og forseggjort 64” 
langbue (ca 163 cm lang). Den har et 
midtstykke av Mycarta og Cocobolo, 
mens lemmene er av laminert Lønn og 
Barlind og forsterket med sort glassfi-
ber. Et tungt og stabilt midtstykke gir 
gode skyteegenskaper. Kommer med 
Bearpaw Whisper buestreng, et nock-
punkt i messing (festepunkt på strengen 
for pilene) samt pilanlegg i skinn og filt. 
Legg til noen solide karbonpiler, et pil-
kogger og en armbeskytter, så har du 
en komplett pakke.
www.tradbow.no

MSR XGK EX turkjøkken – forsvarets nye favoritt
Etter grundige tester har forsvaret funnet erstatningen for den velprøvde, gamle Primus-brenneren. 
Amerikanske MSR og den norske importøren Vertikal skal nå utstyre norske soldater med ekspedisjonsfavo-
ritten XGK EX. Dette er et solid og gjennomprøvd turkjøkken som brenner det meste, som fungerer under alle forhold 
og ikke minst er enkel å reparere. Forsvarets begrunnelse: «Brenneren som til slutt ble foretrukket var MSR EGK EX, 
denne brenneren viste seg stabil under alle forhold når Forsvarets enhetsdrivstoff F34 ble benyttet. Brenneren er en 
multifuel som kan brukes med andre flytende drivstoff, kun ved å skifte dyse. Brenneren er den mest robuste og drifts-
sikre med tanke på soldatens bruk, og har det unike rensenålsystemet «shaker needle» som renser dysen under transport». 
XGK EX veier 880 gram inkludert brensesflaske og tilbehør, koker 1 liter vann på under 3 minutter (parafin som brennstoff) og 
brenner med flaske får plass inne i en 1,5 liters MSR kjele. 
www.vertikal.no 

Helle Jegermester
En skarp og solid kniv er en selvfølge for alle jegere 
og andre friluftsmennesker. Jegermester er en vak-
ker jaktkniv for storvilt, og er laget i beste norske 
knivtradisjon. Den har blad og tange av Sandvik 12C27 
rustfritt stål, grep av bjørk og slire av tykt lær. Bla-
det måler hele 13,5 cm, det 11 cm lange skaftet 
kommer med detaljer av messing, og kniv og slire 
veier 188 gram til sammen. 
www.helle.no

5 900,-

1 999,-

Churchill Silver Hunter 206
Storfugl, rype og hare - en god hagle passer til 
mange typer jakt. Silver Hunter er en klassisk over/
under til en hyggelig pris. Stokken er i oljebehand-

let valnøtt og har krysskåret mønster både i 
pistolgrepet og i framstykket (framstykket er 
av typen «Beavertail»). Kommer i en koffert 

komplett med fem choker. Har enkel avtrekker. 
Kaliber 12/76, har 66 cm langt løp, veier 3,1 kg. 
www.jaktogfriluft.no

23 590,- 

819,- 

9 900,-

http://www.schouvapen.no/
http://www.tradbow.no/
http://www.vertikal.no/
http://www.helle.no/
http://www.jaktogfriluft.no/
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10. Hvilken tilstand av den absolutte fred tilstreber buddhister 
å oppnå?

11. Hva teller billedkortene i Gin Rummy?
12. Hva er IKKE et whiskymerke?  

– Laphroig, Lagavullin eller Rèmy Martin?
13. Hvilken datamaskin ble lansert under Super Bowl i 1984?
14. Hvilken filmstjerne kom til verden som Thomas Mapother 

den fjerde?
15. Hvilken milepæl feirer et spøkelse ved Galtvort i stedet for 

fødselsdag?
16. Hvilket fredssymbol omgir kloden på FN-flagget?
17. Hvilken farge har sjiraffens tunge – blå, oransje eller rosa?
18. Hvor mange nordiske land kvalifiserte seg til VM-fotball  

i Brasil 2014?
19. Hvilket stjernebilde peker mot den sørlige himmelpolen?
20. Hva er aldersgrensen for storviltjakt i Norge?

1. Vilnius. 2. Boardwalk Empire. 3. Et polaroid-bilde. 4. Hund. 5. 8. 6. Justin Bieber. 7. Grønn. 8. London, 1863. 9. Sveits. 10. Nirvana. 11. 10. 
12. Rèmy Martin. 13. Macintosh. 14. Tom Cruise. 15. Dødsdag. 16. Olivengren. 17. Blå. 18. Ingen. 19. Sydkorset. 20. 18.

1. Hvilken av de baltiske landenes hovedsteder er ikke en 
havneby? – Tallin, Riga eller Vilnius?

2. Hvilken HBO-serie skildrer karakteren Nucky Thompsons 
gangstervirksomhet med ulovlig omsetning av alkohol?

3. Hva bad OutKast lytterne om å «shake it like» i sin sang 
Hey Ya?

4. Hvilket dyr var det første til å gå i bane rundt jorda?  
– Ape, hund eller kakerlakk?

5. Omtrent hvor mange minutter bruker sollyset på å nå  
jorden? – 8, 18 eller 80?

6. Hvilken internasjonal popartist medvirket til at enkelte 
norske skoler utsatte eksamener i 2013?

7. Hvilken farge har blazeren som vinneren av Masters- 
golfturneringen får?

8. I hvilken by finnes verdens første undergrunnsbane for 
passasjerer?

9. Hvilket land er det mest fjellrike i Europa?

NOF-QUIZ

Tegningsblankett forsikringer

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

Etternavn Fornavn Fødselsdato (6 siffer)

Adresse  Postnummer Poststed

E-postadresse  Mobilnummer

Fra dato: Til dato:

JU
LI

 2
0

15

http://www.nof.no/
http://www.nof.no/
http://www.nof.no/
mailto:post@nof.no


Verv en kollega og få 
1000,- i gavekort hos 
Equipnor*

Nå kan du 
melde deg inn 

eller verve  
en kollega 
med SMS. 

Send NOF  
til 2229

*Kampanjen gjelder i 2016. Du kan også ta ut andre verve-
premier hvis du heller ønsker det. Se nof.no/vervepremier 
for mer informasjon. For å få registrert vervinger må du gjøre 
følgende: Benytt en innmeldingsblankett, verv en venn, skriv 
navnet ditt under «ververs navn».  

Den du verver må være i aktiv tjeneste og motta lønn fra 
Forsvaret. Send mail til ka@nof.no for uttak av vervepremier 
eller andre spørsmål.

Innmeldingsblankett

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 Personforsikring med reservasjonsrett

  Grad

Tjenestested 

Avdeling/Skole

Jobbopplysninger

H S L

Yrkesbefal 

Avdelingsbefal 

Engasjert befal til mnd/år:

Kadett til mnd/år:

BS/UB/GBK til mnd/år:     

Grenader/Konstabel:

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

Sted:  Dato:  Underskrift:     

Tidligere medlemskap og signatur

     Jeg ønsker ikke NOF SINGEL              Jeg ønsker ikke NOF FAMILIE              Jeg ønsker ikke Advokatforsikring

(Krysser du ikke av får du automatisk NOF SINGEL og Advokatforsikring)

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 forsikrings-
premie er innbetalt til NOF. 

O
K

TO
B

E
R

 2
0

15

54 l  NOF  3/2016

VERVEPREMIER 2016

FO
TO

: C
O

LO
U

R
B

O
X

http://nof.no/vervepremier
mailto:ka@nof.no
mailto:post@nof.no


For fullstendig oversikt se www.nof.no/medlemsfordeler

Fordelen gjelder på veiledende priser ved fremvisning av NOF-medlemskortet i 
en av de 27 butikkene. 

Fordelen gjelder alle veiledende priser på  
www.equipnor.no

Avtalen gjelder dekk, felg og bilverkstedtjenester hos alle Vianors 
avdelinger. Alle detaljer rundt avtalen finner du på nof.no/med-
lemsfordeler. Fra 5 prosent–46 prosent rabatt.

27%
7-9%

20%
20%
25%

20%

5-46%

20%

20%

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

Gjelder kjøp av nybil. 

Fordelen gjelder alle produkter på  
www.fjellrevenshop.no

Fordelen gjelder alle produkter på www.tierrashop.no

Fordelen gjelder alle veiledende priser i butikk og på nett.

Fordelen gir -20 % på alle ordinære varer. (Gjelder ikke allerede nedsatte varer, 
pakketilbud, elektronikk, sykler og sykkelkomponenter) -10 % på Dynafit ski/
støvler/bindinger, G3 ski/bindinger, 4FRNT ski/bindinger.

MEDLEMSFORDELER  2016
HVEM  HVA HVOR MYE

Tenk trygghet på sjøen, bli totalmedlem av RS! Fordelen gjelder totalmedlem-
skap i redningsselskapet. Ordinær pris 845,- NOFpris 654,-. Alle NOF-medem-
mer får medlemspris i RS sin Webshop, også de som ikke er medlem i RS.

Avtalen gjelder Corporate Priority- og Corporate City-medlemskap. Bruk 
avtalekode 100p260074 og vis frem ditt medlemskort for å benytte deg av 
avtalen.

23%

20%

20%NOF medlemmer får 20% rabatt på lynxurbanoutdoor.com. Send epost til 
petter@lynxlaboratory.com for informasjon og innløsing av rabatt.

Norges største fordelsprogram - Feriereiser, strøm, bilutleie, hotell, mobilt bredbånd, 
kredittkort og mye mer!  www.lofavor.no. 
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Aktørnr: 3896560

Returadresse:
NOF
Møllergata 10
0179 Oslo

Kickoff-kampanje for NOF-medlemmer:

Norges Offisersforbund har inngått et helt unikt samarbeid med EVI ski. EVI håndlager skiene i omgivelser hvor de er tenkt brukt; i den oppdalske fjellheimen 
– i bygda Lønset, på en gammel låve. For å kickstarte dette samarbeidet, kjører vi en kampanje på samtlige ski i EVIs sortiment. Du som NOF-medlem får 
30% på akkurat den skimodellen du ønsker. Etter kampanjeperioden er det 20% rabatt ut året. Skiene du velger vil få NOFs egen special edition grafikk  
– hentet ut fra «Soldaten i felt» anno 1963. Skiene er designet av LBC, ved Lasse Brurok – tidligere løytnant og kavalerist i hæren. For mer info om kunst-
neren – sjekk ut LBC art på Instagram, @lbc_art. NB! Grunnet EVIs kapasitet gjelder kampanjen kun på de første 100 bestillingene i angitt tidsrom. 

For mer info og bestilling av ski: www.eviski.com Rabattkoder: NOFRØD og NOFSNØ
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30% PÅ EVI- SKI MED SPESIAL- 
GRAFIKK FRAM TIL 1. OKTOBER


