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Utstyrs- 
eksperten

i over 50 år har Fjällräven gjort 
det lettere å bære utstyr og sove 
godt ute i naturen. På 1960- og 

70-tallet lanserte vi produkter 
som Gyro Backpack, Thermo 
Tent og soveposen hap (High 

Alpine Polar), som bidro til å 
revolusjonere friluftslivet. Siden den gang har vi 
opprettholdt vår stolte tradisjon med å utvikle 
innovative friluftsprodukter. 
 I dag er ryggsekken Kajka og teltet Akka to 
eksempler på det beste friluftsutstyret som finnes 
på markedet.
 Besøk webområdet vårt for å få vite mer om 
hvordan du kan kombinere våre telt, ryggsekker 

og soveposer til ulike former for friluftsliv,  
avhengig av hvor og hvordan du skal tilbringe 
tiden ute i naturen. Du står fritt til å mikse 
og matche produkter for å finne den optimale 
kombinasjonen for dine behov.
 Vi ses der ute!

Kajka 55-100 L   
Avansert vandreryggsekk som hylles av både brukere og fagpresse verden 
over. Det velkonstruerte bæresystemet kan justeres for perfekt passform og 
gir utmerket avlastning. Stor kapasitet og smarte funksjoner gjør den til et 
opplagt valg på lange vandreturer eller på reiser. 

525 550 660

ST
ATE OF THE

ArT

referenzprodukt
Frühjahr 2013

Akka Endurance 2 /3/4
Tunneltelt utviklet for høy sikkerhet året 
rundt i utsatte miljøer der vindtetthet 
og slitestyrke er like viktig som god 
ventilasjon og gjennomtenkte detaljer. 
Polyesterveven Triple Rip har ekstremt høy 
rivestyrke og tåler harde tak i tøft terreng.

525 660

525

660

Akka View 2
Lett og selvbærende med mye god ventilasjon 
– Akka View ble fort en favoritt da vi lanserte 
det sommeren 2013. Panoramakonstruksjon 
der du kan rulle opp begge sider for å nyte 
utsikten og morgenbrisen, samtidig som 
insekter holdes på utsiden.

Abisko 3 seasons   
Teknisk syntetisk sovepose som passer for 
opptil tre årstider. Formen er optimalisert 
for å spare vekt og samtidig gi plass til 
søvnens ubevisste bevegelser. Fyllet 
Supreme Microloft holder varmen også når 
det er fuktig.

567

Abisko 55-75 L   
For den som vil bære litt lettere oppakning 
har vi skapt en lett og smidig vandreryggsekk 
med høy bærekomfort. Smal silhuett som 
passer like godt til vandring og skiturer som 
på reiser.

030

246

320

Henrik Andersson,  
ansvarig R&D
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ledeR

Etter over fem års kamp, sitter Norges 
Offisersforbund (NOF) endelig med en 
avtale, en seier for alle forsvarets ansatte.  
Avtalen slår fast at alt personell i Forsvaret 
har rett til erstatning, hvis ikke det er gitt 
anledning til å ta ut den ferien personellet 
har krav på i forbindelse med tjeneste i 
internasjonale operasjoner. Det slås også 
fast at gitte rekreasjons –og leave-dager 
ikke skal komme til fratrekk på krav om 
erstatning.

Nok engang har vi i NOF gjennom å 
kunne benytte oss av en av de tyngste og 
beste juridiske miljøene i Norge (LOs jurid-
iske avdeling), vunnet frem i en sak som 
vil gi både medlemmer og andre ansatte 
i forsvaret store summer i erstatning. I 
tillegg vil betydningen av det rettsforliket vi 
nå har fått på plass også ha stor verdi for 
fremtiden.  

I en slik stund ønsker jeg også å gi 
honnør til saksbehandlerne i NOF for den 

jobben som er utført. Jeg må også ut-
trykke stor skuffelse over at NOF har vært 
nødt til å legge så store ressurser inn i en 
sak, herunder bruk av rettssystemet, for 
å fremtvinge en løsning vi etter mitt syn 
burde hatt på plass for flere år siden. 

I denne saken har arbeidsgiversiden med 
sine jurister hatt utallige muligheter for å 
kunne lande saken sammen med aktørene 
på arbeidstakersiden, på en slik måte at 
vi kunne gått ut felles med en fornuftig 
løsning, hvor de ansatte blir ivaretatt. I så 
måte er ikke denne saken med på å gi noen 
intern omdømmemessig gevinst. 

Det å utfordre de ansatte på områder 
som dette, er aldri noen god sak. Jeg 
håper det resultatet som nå foreligger, 
danner grunnlag for at arbeidsgiver tenker 
seg nøye om før vi på nytt ender i rettssys-
temet, med lignende saker på andre 
områder, hva angår personell knyttet til 
internasjonal tjeneste.

Norges Offisersforbund har nå etter at 
«feriesaken» er landet, tatt kontakt med 
arbeidsgiver, hvor vi ber om at partene 
innkalles så snart som mulig. Målet er at vi 
hurtigst mulig skal finne en løsning for alle 
de som er i køen av saker som foreligger. 
Jeg oppfordrer samtidig de 
av dere som er usikker på 
om dere har et krav til erstat-
ning eller ikke, om å fremme 
kravet til arbeidsgiver med 
gjenpart til forbundet.

Feriesaken - en viktig seier for de ansatte i Forsvaret

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fritv/Forbundssekretær:
Kenneth askjem
Tlf. 979 92 210
e-post: ka@nof.no

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

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

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

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

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

espen lockert
Tlf. 979 92 211
e-post: elo@nof.no

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

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

Tor egil Vangstad
Tlf. 982 11 712
e-post: tev@nof.no

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

omtv/htv Flo
Kennet Bergland
Tlf. 982 11 711
e-post: kb@nof.no

neon
andré Salte, leder
Tlf. 40607413
e-post: neon@nof.no

noFKa
Thea Charlotte andersen, leder
Tlf. 47240292
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

2/2014  NOF  l 5



Som Totalmedlem i Redningsselskapet har din båt rett 
til fri assistanse hvis du skulle få driftstans, enten du er 
på sjøen eller ligger i havn. Du kan også dra nytte av en 
rekke andre fordeler, samtidig som du er med og 
opprettholder beredskapen på sjøen.

Spar tusenlapper i sommer. 
Bli Totalmedlem.

Som NOF medlem får du Totalmedlemskap i Redningsselskapet for 645,- første  
år (normalpris 845) NB: gjelder kun nye medlemmer. Bli medlem her: 
www.rs.no/nof.  I tillegg får alle NOF medlemmer RS sikkerhetsprodukter til  
medlemspris i vår nettbutikk. Bruk koden «medlem». www.rs.no/nettbutikk.

RS annonse mai2014.indd   1 15.05.14   10.37

NOF AKADEMIET

Kursplan uKe 25-37

Påmelding: www.nof.no/akademiet

Kurstype Tidspunkt sted ansvarlig søknadsfrist
Arbeidsmiljøskolen 19.10 - 31.10 Sørmarka AOF 22.aug
LO-Skolen Modul Arbeidsliv 30.09 - 12.12* Sørmarka AOF 08.aug
LO-Skolen Modul Organisasjon 17.11 - 28.11 Sørmarka AOF 19. sept
LO-Skolen Modul Samfunn 06.10 - 17.10 Sørmarka AOF 15. aug
Arbeidsrett - Stillingsvern 13.10 - 17.10 Sørmarka AOF 15. aug
Arbeidsrett - Kollektiv arbeidsrett 24.11 - 28.11 Sørmarka AOF 26. sept
Forhandlinger i Staten 08.09 - 12.09 Sørmarka LO Stat 27. juni
Skift og turnus i Staten 27.10 - 30.10 Sørmarka LO Stat 29. aug
Konflikthåndtering 14.10 - 16.10 Bodø LO Stat 1. sept
Skift, turnus og arbeidstid 01.09 - 04.09 Trondheim LO Stat 1. aug
Konflikthåndtering 07.10 - 09.10 Stjørdal LO Stat 5. sept
Pensjon 25.11 - 26.11 Molde LO Stat 24. okt
Pensjon 04.sep Tønsberg LO Stat 08. aug
Skift og turnus i Staten 15.09 - 17.09 Sarpsborg LO Stat 03.aug

*Kurset består av tre samlinger i perioden
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aTm/aTF

Som Totalmedlem i Redningsselskapet har din båt rett 
til fri assistanse hvis du skulle få driftstans, enten du er 
på sjøen eller ligger i havn. Du kan også dra nytte av en 
rekke andre fordeler, samtidig som du er med og 
opprettholder beredskapen på sjøen.

Spar tusenlapper i sommer. 
Bli Totalmedlem.

Som NOF medlem får du Totalmedlemskap i Redningsselskapet for 645,- første  
år (normalpris 845) NB: gjelder kun nye medlemmer. Bli medlem her: 
www.rs.no/nof.  I tillegg får alle NOF medlemmer RS sikkerhetsprodukter til  
medlemspris i vår nettbutikk. Bruk koden «medlem». www.rs.no/nettbutikk.

RS annonse mai2014.indd   1 15.05.14   10.37
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etter forhandlinger er en også blitt 
enig om erstatning, dvs. kr 1200 pr. 
dag, om en ikke har fått tatt ut ferie 
en har krav på. 

norges offisersforbund (noF) 
tok feriesaken opp med Forsvaret 
første gang i januar 2009, da end-
ringene kom i loven. det har nå gått 
over 5 år. det er derfor en viktig seier 
at Regjeringsadvokaten nå er enig 
med oss i at rekreasjons- og leave-
dager ikke skal komme til fratrekk 
på utmåling av erstatning. 

For forbundets medlemmer 
betyr dette at det personell som 

har vært ute i internasjonale ope-
rasjoner og ikke fått avviklet lovpå-
lagt ferie, har krav på erstatning. 
Forbundet har registrert mange 
saker, og det finnes helt sikkert 

også de som ennå ikke har fremmet 
disse. enten du har krav inne eller 
ennå ikke har fremmet saken, ta 
kontakt med din noF tillitsvalgt for 
å få hjelp. 

noF – full seier i feriesaken

resultat fra gruppejusteringer/særavtaler
her er en kort faktabeskrivelse av noe av 
det som har skjedd i feriesaken.

Januar 2009 – noF tar opp feriesaken for 
første gang 
27. desember 2010 – noF, med bistand 
fra los juridiske avdeling, vinner frem 
første gang. det skal utbetale kompensa-
sjon for ikke avviklet ferie. 
november 2012 – FST endrer praksis – og 
hevder rekreasjons- og permisjonsdager 
skal regnes som «feriedager». 
11. januar 2013 – fremmer lo-advokat nina 
Kroken krav om erstatning etter § 14 i 
ferieloven til Forsvaret. 
24. jan 2013 – FPT sender krav om omgjø-
ring av erstatning fra los juridiske avde-
ling til Felles juridiske tjenester. 
1. mars 2013 – Purring til Forsvaret. 
10. juni 2013 – Svar uteblir til tross for 
flere skriftlige purringer. Saken ble derfor 

oversendt ombudsmannen for Forsvaret 
i juni 2013. 
13. juni 2013 – ombudsmannen sender 
skriv til Fd og FPT der det vises til feilbe-
handling i erstatningssaker. 
26. juni 2013 – ombudsmannen ber FPT 
og Forsvaret omgjøre avslag. 
6. aug. 2013 – los juridiske avdeling viser 
til los krav av 11. jan 2013, samt til ombuds-
mannens skriv av 26. juni 2013 og ber om 
et svar og snarlig avklaring i saken. 
4. september  – har det fortsatt ikke kom-
met noe svar fra Forsvaret. lo juridiske 
avdeling sender derfor prosessvarsel med 
krav om erstatning etter ferieloven § 14. 
17. sept. 2013 – svar fra Fd, der Forsvaret 
er enig i at vilkårene for erstatning er opp-
fylt, men at en på bakgrunn i avviklede 
rekreasjons- og permisjonsdager ut fra 
en rimelighetsvurdering avviser erstat-
ningskravet. 

Saken går nå til Forliksrådet. 
23. desember – mottar lo svar der saken 
avvises da Forliksrådet mener den ikke er 
egnet til løsning der. her er lo-advokatens 
vurdering av tilsvaret: 
«ikke mye nytt her, men tilsvaret bidrar til 
å avgrense tvistetemaet til utmålingen. 
de erkjenner igjen at vilkårene for erstat-
ning er oppfylt, men fastholder at det ikke 
skal utmåles erstatning for velferdstap.» 
29. januar 2014 – los juridiske avdeling 
sender stevning i saken til oslo tingrett. 
normalt er det ca. 6 måneders saksbe-
handlingstid i tingretten. 
18. mars 2014 – Regjeringsadvokaten 
leverer tilsvar til tingretten, der en gir noF 
og los juridiske fullt medhold i lovforstå-
elsen. 
15. mai – enighet om erstatningen 
5. juni – saken avsluttes med rettsforlik 
i tingretten  

Får du ikke ferie, har du krav på erstatning. du har krav på 25 dagers ferie i ferieåret. 
i tillegg kan du kreve at tre ukers sammenhengende ferie blir gitt i perioden 1. juni 
til 30. september. Ferieloven § 14 gir grunnlag for at den enkelte kan kreve erstatning 
dersom en ikke får ferie i samsvar med ferieloven. mange saker ligger nå på vent og 
mange saker må behandles på nytt. med bakgrunn i rettsforliket, vil vi nå be For-
svaret rydde opp og utbetale erstatning til de som har krav på det.

Mer om feriesaken finner du på www.nof.no

noF og los juridiske avdeling med full seier. Regjeringsadvokaten er enig  
med noF og los juridiske avdeling i at rekreasjons- og leave-dager ikke skal 

komme til fratrekk i krav om erstatning etter ferielovens § 14. 

StaaLE  I. REItEN  (tekst)

«
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«i dag skal vi alle i norges offisers-
forbund være stolte. Vi har fått et 
resultat som er viktig for alle våre 
medlemmer, alt befal i Forsvaret, 
samt alle vervede og sivile» sier 
egil-andrè aas – forbundslederen i 
norges offisersforbund. 
FoTo: maRKuS KällViK.
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Bragstad har etter åtte år i indre 
Troms og flere runder i afgha-
nistan latt kona få velge bosted.  
det mener han er bare rett og 
rimelig.  hun har tatt like stor 
belastning som han, og valgte å 
gå ned i stillingsprosent for å få 
hverdagen i familien til å gå i hop 
da han var i afghanistan.  da 
endte de på Kråkerøy ved Fred-
rikstad. der har det vært sommer 
siden april, en kontrast til da han 
tjenestegjorde nordpå med snø 
til langt ut i mai. han har nå tje-
nestegjort i luftforsvarsstaben 
på Rygge i snart to år, og er godt 
fornøyd med tilværelsen, og ikke 
minst at det nå er klart at han får 
erstatningen han har krav på fra 
Forsvaret.

- etter fire og en halv måned i 
aghanistan manglet Forsvaret 

personell. Jeg sa meg derfor villig 
til å ta recap og nye seks måne-
der. Konsekvensen var at jeg ikke 
fikk tatt ut ferie i 2011. det var 
informasjon under et befalsmøte 
om rett til erstatning om en ikke 
får tatt ut ferie, som gjorde at  
han skrev søknad som fremmet 
saken. det tok en stund før han 
fikk svar, men overraskelsen var 
stor da han ikke fikk erstatning 
fordi han hadde rekreasjons- og 
leave-dager. 

– Å sitte hjemme når kona er på 
jobb og ungene på skolen, har lite 
med ferie å gjøre.  han tok derfor 
kontakt med noF, fikk hjelp, og 
resten er nå historie. 

espen Bragstad er glad for at 
saken endelig skal avsluttes med 
rettsforlik i tingretten 5. juni. i 

forliket får han 1200 kroner pr. dag 
for de 25 feriedagene han ikke fikk 
tatt ut i ferie i 2011. i tillegg får 
han en erstatning som er knyttet 
til belastningen han har hatt ved 
å ta saken til rettsapparatet. med 
forsinkelsesrenter fra saken ble 
tatt opp, er det snakk om over 60 
000 kroner. Saken til espen Brag-
stad tvinger dermed Forsvaret til 
å endre praksis og gi erstatning 
til de som ikke har fått tatt ut 
lovpålagt ferie. de aller fleste 
dette gjelder, har vært i afgha-
nistan, der opptreningsperiode 
og uteperiode totalt går opp mot 
ett år. de har dermed ikke fått 
mulighet til å ta ut ferie de har 
krav på. 

Flere hundre befal  
har krav på erstatning

dersom Forsvaret har bestemt seg, har du liten mulighet til å nå frem som 
ansatt. en løsning i denne saken hadde ikke vært mulig å få til uten full 
støtte fra noF og los juridiske avdeling, sier en glad espen Bragstad til  

Befalsbladet. løsningen i major espen Bragstads sak gjør at flere hundre 
befal nå vil ha krav på erstatning fra Forsvaret. 

StaaLE I. REItEN (tekst og foto)

strålende Fornøyd: endelig  
får major Bragstad tilbakebetalt det 

han har krav på.
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i november i fjor gjennomførte naTo øvelse 
Steadfast Jazz 2013 i Østersjøen.  Øvelses-
scenarioet var at naTo-styrkene skulle 
komme estland til unnsetning etter at lan-
det var blitt angrepet av den fiktive stor-
makten «Bothnia». 

Øvelse Steadfast Jazz var på mange 
måter et tilsvar på at Russland de senere 
årene har gjennomført en rekke øvelser der 
hovedelementet har vært angrep på tidligere 
østblokkland. en av disse øvelsene ble til 
og med avsluttet med et simulert atoman-
grep på Warszawa.   Selvsagt har disse 
øvelsene medført betydelig bekymring i de 
nye naTo-landene lengst øst i europa, en 
bekymring som ikke minst er blitt forsterket 
av Russlands annektering av Krimhalvøya.

i dag er det få i naTo-systemet som tror 
at krisen i forhold til Russland vil gå raskt 
over. Til det har Russlands ekspansive poli-
tikk blitt for åpenbar. Gjennom flere år har 
Russland nå vist både evne og vilje til å bruke 
militær makt mot naboland. Konflikten med 
Georgia i 2008 om provinsene Sør-ossetia 

og abkhasia er et eksempel som føyer seg 
inn i dette mønsteret.  

natos reaksJon. naTo har allerede fat-
tet noen militære tiltak for å møte den nye 
situasjonen i europa. 

Både uSa og Storbritannia har økt sitt 
nærvær i Øst-europa. uSa har sendt tolv 
F-16 jagerfly til Polen og ti F-15 jagerfly til 
de baltiske stater for å bistå med luftover-
våkningen.  Storbritannia har sendt fire 
eurofighter jagerfly til det samme området.  
naTo har også satt inn Boeing e-3a 
aWaCS-fly for å overvåke østeuropeisk 
luftrom.

hva som kommer av ytterligere tiltak fra 
naTos side er fortsatt ikke avgjort, men 
trolig vil vi se flere større naTo-øvelser i 
øst-europa, noe som vil bidra til å berolige 
både politikere og befolkningen i disse lan-
dene. 

 et vanskeligere spørsmål er om hvorvidt 
uSa vil utplassere amerikanske bakkestyr-
ker i Øst-europa, eksempelvis i Polen.  Fra 

flere hold er det gjort ganske klart at naTo 
ikke lenger anser seg forpliktet av den 
såkalte naTo-Russland Founding act fra 
1997, som bl.a. sier at naTo har «ingen inten-
sjoner, ingen planer og ingen grunn» til å 
utplassere betydelige militære styrker i de 
nye landene som gikk inn i alliansen etter 
at Sovjetunionen kollapset. 

likevel vil trolig utplassering av bakke-
styrker i Øst-europa sitte langt inne hos 
amerikanerne. ikke minst i en tid da også 
amerikanske forsvarsbudsjetter er under 
press samtidig som flere allierte land i Øst-
asia ønsker økt amerikansk tilstedeværelse. 

Fra amerikansk side har det derfor vært 
sendt klare signaler om at de europeiske 
naTo-landene må ta større ansvar for sik-
kerheten i europa.

nato rUster ned, verden rUster oPP.
de aller fleste europeiske land har redusert 
sine forsvarsbudsjetter siden den kalde 
krigen sluttet.  og ikke minst de senere år, 
da den økonomiske krisen slo inn over 
europa, har reduksjonen vært betydelig.  
europas naTo-land bruker 14 prosent min-
dre på forsvar nå enn i årene før krisen, noe 
som tilsvarer at de siste seks årene har våre 
europeiske allierte redusert forsvarbudsjet-
tene med 27 milliarder euRo (213 mrd noK). 

også Russland gjennomførte betydelige 
reduksjoner i sine forsvarsbudsjetter etter 
Berlin-murens fall. de russiske forsvars-
budsjettene falt fram til år 2000 til nesten 
1/3 av hva de var under den kalde krigen. 
men mens naTo-landene i europa altså har 
fortsatt å redusere sine forsvarsbudsjetter 
helt fram til i dag, har de russiske forsvars-

Hvor går NatO nå?
etter at naTos engasjement i afghanistan og irak nå går mot slut-
ten, har det fra flere hold vært påpekt at alliansen nå i større grad 

bør fokusere på forsvar av europa. Russlands ekspansive politikk de 
senere årene har gjort denne problemstillingen høyaktuell.

MILItæRtEKNIKK (tekst)

i Sverige har den russiske ekspansjonen gitt grunnlag for en debatt om Sverige bør nærme seg naTo. 
da naTo nylig satte inn Boeing e-3 aWaCS fly for å overvåke østeuropeisk luftrom, stilte Sverige sitt 
luftrom til disposisjon for transittflyging mellom norge og Polen, ifølge svenske media. Foto: naTo
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budsjettene etter år 2000 økt jevnt hvert 
eneste år, og de siste ti årene har Russlands 
forsvarsbudsjett økt med nesten 80 pro-
sent.  Fra politisk hold i Russland er det også 
kommet klare signaler om at veksten ikke 
bare skal fortsette, men at vekstraten skal 
økes kraftig. 

Til tross for store kutt i de europeiske 
naTo-landenes forsvarsbudsjetter de 
senere år, er det liten tvil om at naTo er 
militært overlegent i forhold til både Russ-
land og Kina.

mens Russland i 2013 brukte omlag 90 
mrd uSd på forsvar, brukte naTo-landene 
samlet hele 1020 mrd uSd. Til sammenlig-
ning brukte Kina 188 mrd uSd på forsvar i 
2013.  

av dette utgjør uSas forsvarsbudsjett 
735 mrd uSd, omtrent 4,1 prosent av landets 
bruttonasjonalprodukt (bnp). Tilsvarende 
utgjør Russlands 90 mrd også omlag 4,1 
prosent av landets bnp, mens Kinas for-
svarsbudsjett på 188 mrd uSd tilsvarer ca. 
2 prosent av bnp. 

de europeiske naTo-medlemmene 

brukte i perioden 1990–1994 i snitt 2,5 pro-
sent av bnp på forsvar, men etter 1994 har 
denne andelen falt dramatisk, og nå ligger 
snittet på 1,6 prosent.

Per i dag er det bare hellas, estland og 
Storbritannia ligger på mer enn naTos anbe-
faling på 2 prosent.  Frankrike er nylig falt 
under grensen til 1,9 prosnt, danmark ligger 
på 1,4 prosent, Tyskland på 1,3 prosent, ita-
lia på 1,2 prosent og Spania på 0,9 prosent.  
norge ligger på 1,4 prosent, men norge har 

et forholdsvis høyt bruttonasjonalprodukt 
grunnet olje- og gassvirksomheten, og er 
likvel det landet i europa som bruker mest 
på forsvar per innbygger.

og trenden er fortsatt nedadgående for 
de aller fleste naTo-landene.  av de mer 
dramatiske kuttene for budsjettåret 2013 
kan nevnes Canada med en 7,6 prosent 
reduksjon i forsvarsbudsjettet sammen-
lignet med året før, Slovenia med 8,7 pro-
sent reduksjon, italia med 10,3 prosent 
reduksjon, ungarn 11,9 prosent og Spania 
11,9 prosent.

også Usa kUtter. det er imidlertid ikke 
bare de bare de europeiske landene og 
Canada som kutter. også uSa har redusert 
forsvarsbudsjettene med 2 prosent  i 2013, 
sammenlignet med 2012. dette høres kan-
skje ikke mye ut, men tatt i betraktning at 
uSa står for 72 prosent av hva naTo-lan-
dene samlet bruker på forsvar, er dette 
betydelig. President obama foreslår ytter-
ligere reduksjon i årene som kommer, og 
om forslagene går gjennom vil uSa bruke 

Polske soldater under øvelse «Steadfast Jazz» i estland i 2013.  Trolig vil vi se flere slike naTo-øvelser i Øst-europa i tiden som kommer. Foto: naTo

et polsk mig-29 (øverst), en amerikansk F-15 (til 
høyre) og en britisk eurofighter Typhoon under et 
patruljeoppdrag over Baltikum. Foto: naTo
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3,5 prosent av sitt bruttonasjonalprodukt 
på forsvar i 2015 og 2,9 prosent i 2017.

Færre soldater, Mindre Materiell. 
Per i dag har naTos militære samlet ca. 3 
370 000 tjenestegjørende. Tilsvarende tall 
for Russland er 766 000 mens tallet for 
Kina ligger på ca. 2 300 000.

men igjen er forholdet at mens Russland 
og Kina bygger opp, reduserer naTo sine 
styrker, særlig i europa.

Bare siden 2010 har europeiske nasjoner 
redusert antall soldater med 160 000, og 
trenden ser ut til å fortsette. 

 Storbritannia hadde ved slutten av den 
kalde krigen 308 000 soldater. i dag er antal-
let ca. 174 000, og det er nylig varslet en 
ytterligere reduksjon på ca 30 000 mann 
de nærmeste årene, slik at britenes militære 
styrke vil bestå 147 000 mann i 2020.  Tysk-
land har redusert sine militære styrker fra 
om lag 545 000 ved slutten av den kalde 
krigen til ca. 180 000 i dag. Frankrike har 
krympet sine militære styrker fra 548 000 
i 1990 til 213 000 i dag.

i tillegg har stadig flere land også kut-
tet ned på vedlikehold av viktig materiell 
og ikke minst redusert våpenarsenalene. 
det siste så man et grelt eksempel på 
under luftkrigen i libya i 2011. Flere land 
gikk ganske raskt tomme for presisjons-
styre bomber, deriblant Storbritannia og 
Frankrike.

vendePUnktet?. når naTo-landene sam-
les til toppmøte i Wales i september i år, 
har Putin fratatt mange av medlemmene 
deres illusjoner om at europas sikkerhet er 
trygg for alltid. utfordringen blir nå å få alle 
de 28 medlemsstatene til å bli enige om 
hva den russiske trusselen egentlig inne-
bærer og hvordan alliansen skal respondere.

helt åpenbart vil økning i forsvarsbud-
sjettene vil bli et svært viktig punkt i Cardiff.  
avtroppende generalsekretær i naTo, 
anders Fogh Rasmussen, la på mange 
måter grunnlaget for denne debatten da 
han nylig uttalte: «Jeg ser Krim som et ele-

ment i et større mønster i en russisk stra-
tegi.  Russlands annektering av Krim er en 
vekker for oss alle, og må følges opp av økte 
europeiske investeringer i forsvar.»

Fra flere land er det kommet ytringer som 
støtter dette synspunktet.  nylig har både 
Romania, litauen og Tsjekkia annonsert at 
de vil øke sine forsvarsbudsjetter. også det 
nøytrale Sverige har varslet mer penger til 
forsvar. 

Samtidig sliter fortsatt mange land i 
europa, og også uSa, med store underskudd 
på sine statsbudsjetter og stor utenlands-
gjeld. Faren er derfor stor for at det på 
naTo-toppmøtet vil bli presentert mange 
gode intensjoner om økt satsing på forsvar, 
men lite penger til å følge opp intensjonene 
i ettertid. 

det andre punktet som kommer til å bli 
et viktig tema for naTo både på toppmøtet 
i september og i årene som kommer, er 
opptak av nye medlemsland i alliansen. Flere 
land har signalisert et ønske om medlem-
skap eller en nærmere tilknytning til naTo.  
i Finland har den russiske ekspansjonen 
satt et mulig naTo-medlemskap på den 
politiske dagsordenen.  og også i Sverige 
har «en nærmere tilknytning til naTo» blitt 
debattert.

 imidlertid er signalene fra land som Fin-
land og Sverige ganske uproblematiske for 
naTo. langt mer problematisk er Georgias 
ønske om medlemskap. og når det gjelder 
et eventuelt ukrainsk ønske om medlem-
skap, er dette virkelig en het potet for naTo. 
Kanskje kan naTos holdning her best illus-
treres med uttalelsen fra en amerikansk 
sikkerhetsrådgiver: «Jeg vil ikke en gang 
snakke om naTo-medlemskap for ukraina.»utviklingen i det russiske forsvarsbudsjettet fra 1992 til 2012.

ukraina er ikke naTo-medlem, men landet har operert sammen med naTo i forbindelse med internasjo-
nale operasjoner.  landet har bl.a. stilt med en fregatt i forbindelse med piratjakten i adenbukta.  Bildet 
viser et ukrainsk fregatthelikopter som går inn for landing på helikopterdekket til den norske fregatten 
Knm Fridtjof nansen. Foto: naTo
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Verdens raskeste helikopter
i juni i fjor satte eksperimenthelikopteret 
eurocopter X3 fartsrekord for et rotorba-
sert helikopter da det oppnådde en has-
tighet på hele 472 km/t (255 knop).  X3 
er basert på eurocopters eC155, men har 
i tillegg et par små vinger som er utstyrt 
med en propell hver for framdrift. de to 
propellene drives av hovedmotorene som 
også driver helikopterets rotor. dermed 
kombinerer X3 egenskapene til et kon-

vensjonelt fly og et helikopter, ved å 
kunne lande og ta av som et helikopter, 
samtidig som det oppnår en hastighet 
nesten som et konvensjonelt propellfly.

data X3: (for sammenligning er tall for 
nh 90 tatt med i parentes)
maks hastighet; 472 km/t (300 km/t)
marsjhastighet: 407 km/t (270km/t)
maks stigehastighet 28 m/s ( 8m/s)

amerikanske Boston dyna-
mics har utviklet testrobo-
ten Bigdog.

Bigdog har fire føtter og 
kan gå, løpe, klatre og bære 
tung last. Føttene er leddet 
som hos et dyr og har evnen 
til å ta opp støt når føttene 
treffer ulendt underlag.

Bigdog er om lag 1 meter 
lang og ca. 70 cm høy og 
veier ca. 120 kg. datamas-
kinen kontrollerer alle beve-
gelsene og navigerer slik 
operatøren ønsker.

Kast inn et kamera 
før du går inn
Throwbot XT er en kamerarobot på hjul som 
kan kastes inn i et rom for å se hva som er 
inne i rommet, før eksempelvis spesialstyr-
ker går inn. Kameraroboten fjernstyres med 
en enkel joystick på operatørens lille kon-
trollpanel. Throwbot kan kjøres nesten lyd-
løst rundt inne i rommet samtidig som 
videobilder sendes tilbake til operatøren.  
Vekten på selve roboten er ca. 540 g, og 
roboten kan kastes 30–40 meter. uansett 
hvilken vei den lander, vil bildene automatisk 
justeres slik at de blir rett vei på skjermen 
til operatøren.  Throwbot kan også utstyres 
med mikrofon  for overføring av lyd.

Typiske bruksområder vil være å klarere 
hva som er inne i et rom eller en bygning, 
hva som er rundt et hjørne eller bak en mur 
etc. Brukerne kan være militære avdelinger, 
politi, brannvesen, bombe- og mineryd-
dingslag osv.

eUrocoPter X3. Vanligvis har et helikopter en halepropell for å motvirke vridnings-
kraften fra hovedrotoren. men for X3 motvirkes denne ved at den høyre vingepropel-
len har litt høyere hastighet enn den venstre vingepropellen. Foto: eurocopter
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Yinngang: Bigdog kan løpe med en hastighet opp til 6.5 km/

time og kan klatre skråninger med opp til 35 graders helning. 
Bigdog kan gå i leire og mudder, vann og snø, og kan bære opp 
til 160 kg last. Foto: Boston dynamics

la Bigdog bære ryggsekken 
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MaRKuS KäLLvIK (tekst og foto)

Jan erik vokste opp i oslo på 60-tallet i det 
han kaller for norges vakreste dal på den 
tiden, Groruddalen. Før byen vokste ut var 
det landlige omgivelser på østkanten i oslo, 
og han påpeker at det var en trygg og god 
plass å vokse opp.

Faren til Jan erik var politi og moren var 
hjemmeværende. det var ikke vanlig å gå 
i barnehage på den tiden, så det var mye 
lek og moro rundt i Politibyggerlaget hvor 
han vokste opp. ungdomsårene bar preg 
av gode kamerater og mye idrett i form av 
ski og ishockey. han trente mest ski og var 
dyktig i idretten, men når han startet på 
Befalsskolen for Kavaleriet i 1979 la han 
ski og konkurranse på hylla. Skiene har blitt 
en følgesvenn til dags dato i form av mye 
turer og enkelte konkurranser. det har kom-
met godt med i en lang militær karriere å 
ha et godt fundament med plankene på 
beina. 

i dag er Jan erik bosatt i nittedal med 
familien, hvor han trives veldig godt. når tid 
og anledning byr seg, så sykler han til jobben 
som en del av hverdagsrutinene. Vel å merke 
ikke til hamar – de dagene han er der.

han hadde tidlig bestemt seg for å 
gjøre noe ut av førstegangstjenesten, og 
valgte derfor Befalsskolen – før han skulle 
starte en sivil utdannelse. Pliktåret som 
sersjant gav så stor mersmak at Krigs-
skolen ble et naturlig valg. og da var det 
gjort! han bestemte seg for å bli værende 

i mange år. «det er selvfølgelig tilfeldig-
heter at det ble som det ble, men jeg har 
trivdes så godt i Forsvaret med alle 
godene og ikke minst de utfordringene 
jeg har fått bryne meg på. det har aldri 
vært noen alternativer til uniformen,» sier 
en bestemt Thoresen.

24. april 2014 tiltrådte Jan erik Thoresen 
som ny sjef for FPVS med kontor i oslo og 
hamar. etter sammenslåingen av FPT og 
VPV har det vært en del fram og tilbake om 
hvordan dette skulle driftes, og det har vært 
mange meninger om hvordan det skal gå. 
1. mai i år kom det et nytt direktiv for hR-
området som gir FPVS større handlefrihet 
og en utvidet beslutningsmyndighet. Jan 
erik mener at prosessen med sammenslå-
ing og et nytt direktiv vil skape en viss frik-
sjon i starten, men etter en tid vil kulturen 
settes og synergien blir meget god. han 
beskriver på en ryddig måte at hans rolle er 
å lede FPVS som den utøvende parten mens 
Forsvarsstaben - personell (FSTP) jobber 
med de strategiske spørsmålene. 

Som en del av jobben er det viktig med 
målsettinger, og Jan erik viser til følgende 
to budskap som er viktig for ham:
1.  Vi skal være en avdeling som gjennom 

riktige og forståelige beslutninger for 
personellet, samt regelverket, skaper til-
lit og troverdighet.

2.  Vi skal være relevante og skape gode 
hR-løsninger for diF-sjefene. det skal 
også ses på muligheter for ulike løsnin-
ger for de forskjellige avdelingene. det 

er naturlig at Gih har et annet behov enn 
FRm. 

Jeg liker utfordringer, gode diskusjoner og 
god takhøyde. men når jeg konkluderer – da 
blir det slik.

norges offisersforbund ønsker Thoresen 
lykke til i ny jobb – og ser fram imot et godt 
samarbeid i årene som kommer.

rett mann i rett stilling

Brigader Jan erik Thoresen i kontorlokalene i oslo.

jan erik thoresen
alder: 55 år
sivilstatUs: Gift
Bosted: nittedal
Født: oslo

Militær karriere:

1979-81   BSK og pliktår som opp-
klaringslagfører

1981-84   Krigsskolen
1985-88   TS og nK Kp Trenkp
1988-94    Fo/hST stabsoffiser 

Personell

1994-95   unTSo observatør i Syria
1995-97    Krigsskolen, sjef skoleav-

delingen
1997-98   Stabsskolen
1998-00   instruktør Stabsskolen
2000-01   Fo/o kontorsjef

2001-03   Bataljonssjef, loG
2003-06   J4 naTo hQ, Brunssum
2004   J4 i afghanistan
2006-10   Fagsjef
2010-14 Sjef hR styring FSTP

Brigader Thoresen påpeker at det er enkelte utfordringer ved  
sammenslåingen av Forsvarets personelltjeneste (FPT) og Verne-
pliktsverket (VPV), men utfordringer er noe han tar på strak arm.
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MaRKuS KäLLvIK (tekst)

Staale er sunnmøring av opprinnelse og 
oppvokst på gård på emblem utenfor Åle-
sund med sine to brødre. moren til Staale 
har jobbet i helsevesenet og faren som 
bilmekaniker. Pass av yngre søsken og 
ansvar hjemme på gården har uten tvil 
formet adferden i møte med andre men-
nesker. 

Barndommen til Staale bestod av en 
aktiv hverdag fra morgen til kveld, med alt 
fra skole og gode venner til aktiviteter som 
langrenn, skiskyting, orientering og fotball. 

«det var helt tilfeldig at valget ble en 
forsvarskarriere. instruktøren min på 
hærens lagførerskole, Per Five, presset oss 
til nye grenser og motiverte meg til å søke 
Befalsskolen. etter dette har jeg trivdes så 
godt at det har vært naturlig å bli,» uttryk-
ker Staale. 

Staales tillitsmannskarriere startet på 
videregående. i 1989 ble han valgt inn som 
avdelingstillitsvalgt for noF på Reitan. 
Senere kom han inn i styret lokalt i Bodø, 
og ble valgt som lokalavdelingsleder på 
Rygge da han senere skiftet arbeidsplass. 

På landsstyret i 1994 ble han valgt inn 
som informasjonsansvarlig i Sekretariatet, 
og har etter dette skiftet til stilling som 
forhandler tariff. dagene fylles fort med 
mange tunge personellsaker, noe han bren-
ner veldig for. dessuten bruker han mye tid 
på hovedtariffavtalen (hTa) og arbeids-
tidsavtalen i Forsvaret (aTF). han sitter også 
med ansvaret for familiepolitikk, likestilling, 
lokal lønn og lønnsoppgjørene i staten. med 

alle sine år som tillitsvalgt, kan det trygt 
sies at han har god erfaring og gjør en glim-
rende jobb innenfor sitt ansvarsområde. 

Staale er ene og alene den som skal ha 
honnør for at feriesaken ble satt på kartet 
og fikk det utfallet den gjorde. 1. januar 2009 
trådte en ny ferielov i kraft, og bare to uker 
senere sendte han et skriv til Forsvaret om 
hvordan dette ville påvirke den daglige tje-

nesten. det kom 
aldri noe svar – til 
tross for gjentatte 
purringer. Første 
personellsak med 
hjemmel i ferieloven 
ble kjørt gjennom 
los juridiske avde-
ling i 2010. der fikk 
noF full seier, og den 
saken gjaldt, fikk en 
erstatning på 1000,- 
per dag. etter denne 
saken fikk noF gjen-
nomslag for endret 
praksis i Forsvaret 
– og alt berørt per-
sonell fikk tilbakebe-
talt samme sum. 

2011 besluttet 
Forsvaret at rekrea-
sjons- og leave-
dager skulle kom-
pensere for tapte 
feriedager. ergo var 
det bare å sette i 
gang på nytt. Staale 
har holdt denne 

saken i live – og i mars 2014 fikk noF og los 
juridiske avdeling ved nina Kroken på nytt 
fullt medhold fra Regjeringsadvokaten med 
rettsforlik i oslo tingrett: Rekreasjons- og 
leave-dager skal ikke kompensere for opp-
spart ferie. ny kompenserende sum er satt 
til 1200,- per tapte feriedag. der det er pen-
ger å hente, er det godt å ha sunnmøringen.

den fødte tillitsmann

Staale i. Reiten på takterrassen i  Statstilsattes hus.

staale i. reiten
alder: 49 år
sivilstatUs: Kjæreste,  
to barn annenhver uke
Bosted: oslo
Født: Ålesund

Militær karriere:

1984 hærens lagførerskole
1985–87  BSiT + plikttjeneste
1987–89 luftkrigsskolen
1989–92  CRC Reitan

1992–94 admoff Rygge
1994– noF Sekretariatet

Staale i. Reiten har gjennom hele sin karriere hatt en naturlig rolle som tillitsmann. helt fra barn-
dommen har han vist seg som en omsorgsperson – med ønske om å ta vare på de rundt seg.



ny  styring
når man skal planlegge fremtidens forsvar og beredskap, er det en 

forutsetning å kjenne til rammefaktorene man skal forholde seg til, og 
hvilke styringsprinsipper man skal følge. du trenger en annen bekled-

ning på skytebanen når det er vinter, enn når det er sommer.  

tORbjøRN bONgO (tekst)  

i tema 1 og tema 2 har debatten så langt vært 
konsentrert om hva som er Forsvarets oppgaver, 
og hvilken styrke, hvilke ressurser Forsvaret skal 
ha for å løse sine oppdrag. i neste tema tar vi 
steget videre, og skal se på hvilke rammefakto-
rer Forsvaret skal operere under i fremtiden. og 
vi skal se på hvilke styringsprinsipper som kan 
og bør gjelde i organisasjonen. 

en av de viktigste rammefaktorene som vil 
definere Forsvaret i den nære fremtid, er hvilke 
oppdrag Forsvaret vil få. hvor mange internasjo-
nale oppdrag vil Forsvaret få, hvordan vil de se 
ut, og hvem vil ha ansvaret? naTo har etter 9/11 
gjennomført flere oppdrag out-of-area, men 
hovedfokus på afghanistan, men ikke begrenset 
til dette oppdraget. libya og adenbukta er noen 
oppdrag Forsvaret har bidratt til i tillegg. Samti-
dig har det de siste årene utviklet seg en back-
to-basics retorikk internt i naTo. nå skal fokus 
igjen være på hjemlige oppdrag og artikkel 5, og 
øvelser i større forband, og ikke tropp og lags-
forband. det siste har aktualisert seg enda mer 
den siste tiden, etter Russlands muskelbruk i 
ukraina. Vil naTo igjen ble en organisasjon som 
retter sine øyne mot Russland?

en ting som fremstår som åpenbart, er at et 
forsvar som kun skal øve, trene og rekrutteres 

til å være forberedt til å agere mot russisk press 
og trusler, er et vesentlig annerledes forsvar enn 
et som konstant skal levere styrker til stående 
og pågående operasjoner utenfor landets gren-
ser. 

et annet aspekt med styring er knyttet til de 
interne styringsprinsippene i virksomheten. Fra 
å være ett forsvar under den kalde krigen, hvor 
forsvarssjefen var sjef for alle de ulike innsats-
faktorene som Forsvaret trengte, til etter den 
SToRe omSTillinGen på 2000-tallet, hvor for-
svaret først ble delt i fire virksomheter, men 
senere redusert til tre. hvor kostnadskontroll og 
internfakturering tidvis ble viktigere enn sunn 
fornuft og logiske løsninger, og prinsippene om 
new Public management fikk fri utfoldelse. 

når vi skal vurdere hvilke styringsprinsipper vi 
kan og bør styres etter i fremtiden, så er det helt 
naturlig at denne utviklingen underlegges et kri-
tisk blikk. hvordan skal Forsvaret styres for at 
samfunnet skal få mest mulig forsvar for hver 
krone? hvilke prinsipper er det som gir det beste 
og fornuftigste løsningene og valgene?

og når styringsprinsippene skal velges, er det 
viktig at ikke bare toppledelsens polerte virkelig-
hetsbilde blir presentert, men at alle de små og 
store historiene kommer frem i lyset.
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en kald januar-morgen på kontoret går praten løst blant instruktørene på Baseforsvars-
taktisk Skole på Rygge. Kvelden før har nesten samtlige sett på Jan Baalsruds vanvittige 
eventyr på nRK1, og inspirert av Baalsrud skrytes og ljuges det om gjennomførte og 
planlagte ekspedisjoner. To av instruktørene, Karl otto Kristoffersen og Julian Steve, fyrer 
hverandre opp og hører oppspilte med sjefen om det er rom for avspasering i umiddelbar 
fremtid. hvilket det er i uke 8 og 9, en liten måned fra dags dato. etter en kort seanse 
med idémyldring er det åpenbart at en eksotisk og krevende tur må til. Google:  
«høye fjell». Søkeresultat: «Kilimanjaro – afrikas tak». Vi drar!

juLIaN StEvE Og KaRL OttO KRIStOFFERSEN  (tekst)

ekspedisjon  
Kilimanjaro
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ekspedisjon  
Kilimanjaro

alt soM kan gå galt, går galt. i uken som fulgte 
måtte turen planlegges nøyere. Vaksiner ble bestilt, 
og vi forsøkte å finne det tilsynelatende beste sel-
skapet å reise med. Vi sonderte terrenget, leste 
oss opp på ulike aktører og sendte til slutt en fore-
spørsel til Toppafrika om en pakke på 10 dager med 
fjelltur og påfølgende safari. etter å ha utvekslet 
noen mail med sjefen Stein-erik, som selv har over 
60 bestigninger av Kilimanjaro, valgte vi å dra med 
dette selskapet. (noe vi er veldig glade for og som 
vi kommer tilbake til i artikkelen.)  Vi snakket også 
med noF som syntes reisen virket som et kult kon-
sept. de tok videre forbindelse med Fjällräven som 
seg hør og bør mente at vi måtte ha tilstrekkelig 
godt turutstyr. Så de sørget for at vi fikk oss et par 
flunkende nye tursko og en sweet ny tursekk hver. 
Fett! etter en relativt kort forberedelsesfase var 
vi klare for eventyr! 

lørdag og avreisedag møtte vi den tredje kom-
pisen i følget på oslo lufthavn: murphy. Vi ankom 
flyplassen tidlig for å sjekke inn bagasjen, ta ut 
penger og sørge for at ting var på stell. Først da det 
nærmet seg avreise, fikk vi høre at flyet ble to timer 
forsinket. da skjønte vi at flyet videre fra heathrow 
til addis ababa i etiopia hang i en svært tynn tråd. 
Så for å være heeelt sikre på at vi ikke rakk det, ble 
flyet ytterligere én time forsinket. da vi ankom lon-
don, var det sent og informasjonsskrankene hadde 
stengt. Vi fikk ut et skriv med et telefonnummer, 
som det tok 40 minutter å komme igjennom på. der 
fikk vi booket om flybillettene til neste dag. Vi får 
skaffet oss et hotellrom i nærheten, og første kveld 
på ekspedisjon ble på hotellrom utenfor london.  
neste morgen dro vi tidlig på flyplassen for på nytt 
å forsikre oss om at vi hadde plass på det ene flyet 
som gikk den dagen, oG at pakningene var med! 
mannen i skranken ga tommelen opp, og vi stolte 
på ham. med det reket vi rundt i london by hele 
dagen, hvor vi tilfeldigvis kom over Tanzanias 
ambassade. artig. På kvelden gikk flyet, og det var 
overraskende nok på tid. Vi mellomlandet på addis 
abeba lufthavn, som var et kaos uten like. ingen 
informasjonsskranker, og en sikkerhetskontroll som 
er et prakteksempel på kanaliserende lende med 
tre trange sluser der man faktisk må bryte seg gjen-
nom hundrevis av svette mennesker for å komme 
til. Vi rakk så vidt flyet mot Kilimanjaro, som denne 
gangen heldigvis var en halvtime forsinket. Puh!

På Kilimanjaro airport var det varmt i luften og 
stemningen var god. i hvert fall inntil vi sto med 
tomme blikk og glodde på det enda tommere baga-
sjebåndet. hva faen!? Vi meldte bagasjen for tapt 
og måtte bare hooke opp med sjåføren som ventet «
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utenfor og kjørte oss til hotellet. i samme 
bil møter vi også en tysker ved navn Tilo. 
mannen var en tidligere Kilimanjaro-guide 
som nå skulle gå fjellet med en annen guide-
kompis og hans tyske gruppe. Tilo kjente 
tilfeldigvis også Stein-erik, og betrygget 
oss med at gutta vi hadde med å gjøre var 
flinke og at det ordnet seg. Senere samme 
dag møtte vi issa på hotellet. han er sjefen 
for KaT, Kilimanjaro adventure Tours, som 
er et datterselskap av Toppafrika. han 
beklaget at bagasjen var forsvunnet, men 
forsikret oss om at det skulle bli tur uansett 
om vi så måtte leie utstyr! Siden vi var et 
døgn forsinket, la han frem tre ulike alter-
nativer slik at vi skulle få muligheten til å 
gjennomføre mest mulig av «pakken» vi 
hadde betalt for. Vi ønsket å gjennomføre 
alt, så vi sa ifra om at vi ville forsøke å 
utsette hjemreisen med et døgn. det måtte 
vi ta i nærmeste by, moshi, neste dag. 
Resten av kvelden roet vi ned i baren over 
noen Kilimanjaro øl. 

MelloM Bakkar og Berg. First thing in 
the morning dro vi til KaT-kontoret i moshi 
for å legge fra oss overflødig utstyr og 
møte guiden vår, Thomas «Tom» Chonjo. 
han er sykt rutinert med 17 års erfaring 
som guide og over 400 turer opp fjellet. 
Karene på kontoret tok forbindelse med 
Stein-erik i norge, og begge parter jobbet 
aktivt for å spore bagasjen vår. i mellom-
tiden dro vi til et reisekontor i byen for å 
utsette flybillettene hjem. der møtte vi 
en liten luring på rundt 145 cm, som gjerne 
fikset det. Selvfølgelig mot en prosent-
andel av det det ville koste totalt. med feite 
gullsmykker tok han noen telefoner, og vi 
fikk vite at eneste mulighet var å utsette 
reisen med to dager, så vi slo til på det. 
Ferdig med det administrative, kjørte vi 
endelig mot marangu Gate og foten av 
Kilimanjaro nasjonalpark.

Før vi kunne begynne å gå, måtte guiden 
vår fikse en del formaliteter, og vi skrev oss 
inn i nasjonalparken med blant annet navn, 
passnummer og hva vi jobbet med. Slik som 
med visumet til Tanzania skrev vi at vi var 
instruktører. hverken mer eller mindre. Vi 
måtte også låne litt basic utstyr fordi baga-
sjen var forsvunnet. det viktigste i første 
omgang var soveposer, termos og drikke-
flasker. Soveposen tok bærerne våre, men 
Fjällräven-sekkene med håndbagasjen bar 
vi selv. de ble veid inn til 16 kg, med mat og 
vann. da var vi endelig klare for å legge ut 
på marangu-ruten. Vi satte ut i et høyt 

tempo, men ble straks introdusert til begre-
pet «pole pole» av guiden vår: «sakte sakte». 
Første etappe gikk opp til 2700 moh. Vi 
beveget oss gjennom et fantastisk jungel-
landskap med rikt dyreliv. Vi så apekatter 
og ulike fugler på nært hold. med pauser tok 
det om lag 6 timer før vi ankom mandara. 
der ble vi møtt av resten av crewet som 
skulle ivareta velferden vår på turen. Vi ble 
innlosjert i andre etasje i hovedhytten, hvor 
det var en stor sovesal. etter det fikk vi vas-
ket oss i en bøtte med vann og såpestykker, 
før vi satte oss til bords for å drikke varm 
drikke (kaffe/te/kakao) og spise popcorn 
og kjeks. etter en times tid ved bordet duk-
ket en kar opp med suppe og brød, som vi 
selvfølgelig spiste oss mette på. ikke visste 
vi at suppen kun var forrett, og at det ven-
tet både hovedrett og dessert. heller ikke 
siden julaften har vi vært så sinnsykt mette! 
Guiden kom innom for å forsikre seg om at 
vi hadde fått i oss tilstrekkelig væske og 
næring, før vi ble sendt i seng. So far, so 
good. 

neste etappe tok oss fra jungel til lav 
vegetasjon og slettelandskap. det gikk hele 
tiden oppover. Tom maner: «Pole pole – 
sakte sakte», men vi «gunnet på» forbi 
gruppe etter gruppe. med det snek det seg 
på en begynnende kvalme og hodepine ved 
ankomst horombo på 3700 moh. matlysten 
forsvant også sakte, men sikkert. i matsa-
len møtte vi flere nordmenn som enten var 
på vei ned, eller hadde hatt akklimatise-
ringsdøgn på denne høyden. her fikk vi også 
vite at bagasjen fortsatt ikke hadde kom-
met, og vi ble nødt til å leie utstyr. merkelig 
nok fantes det ikke noen butikk der oppe, 
så guiden vår scramblet flere av kompisene 
sine som avga svett ulltøy, votter, balaklava 
og annet nødvendig materiell. Vi måtte også 
låne fjellsko. det eneste alternativet var å 
låne de største skoene de hadde, som alli-
kevel var for små for oss «bønna» ifra nord.  
og alt til blodpris i dollar, selvfølgelig. må 
man, så må man.

etappen mot siste basecamp før toppen 
ble tøff. Været slo hardt med regn og vind. 
«Pole pole». i starten gikk vi raskere enn 
mange og passerte gruppe etter gruppe. 
men progressivt med høydemetrene økte 
hodepinen og kvalmen, og gruppene med 
gamle damer luntet etterhvert forbi oss. 
etter ca. 6 timers marsj ankom vi Kibo hut 
på 4700 moh. da slo høydesyken hardt til 
hos Julian. han ble svært uvel, hadde ingen 
matlyst og prøvde å ta noen tildelte paracet. 
ingen virkning, så han tok noen til. huden 

ble blå og ansiktet hovnet opp. da Tom 
besøkte hytta, så han at dette var kritisk 
og sa «i have decided to take you down 
Steve. now!». På kort tid ble sekken pakket 
og Julian svimlet ned samme vei som vi 
kom opp. Karl otto ble makret opp med en 
annen nordmann som også hadde blitt 
alene. den siste tiden på Kibo gikk til å spise, 
drikke, hyppige dobesøk og forsøke å sove 
litt. Klokken 2300 var det revelje, før avmarsj 
klokken 2330. 

i stillheten fra natten var det eneste 
man hørte, foruten egen anstrengte pust, 
mantraet «pole pole». høydesyken var 
uunngåelig. For K.o. begynte verden rundt 
å bli utydelig og doble basstrommer ban-
ket mot kraniet. det gikk sakte, og det 
suger… Været var heldigvis godt. det var 
stjerneklart, og mot toppen ble soloppgan-
gen tilsvarende magisk. Selv om solopp-
gangen var utrolig vakker, forsvant raskt 
håpet om at solen skulle revitalisere en 
sløv kropp. Resten av tiden i høyden gikk i 
sløve seanser: noen obligatoriske bilder 
med påtvunget smil. marsj mot Stella , nest 
høyeste punkt. Stanser. Guide revurderer. 
dårlig. Snur. Spyr jevnt på vei ned. Tilbake 
på Kibo fikk vi litt energi å fylle i de tomme 
magesekkene i form av juice, og satt der-
etter et høyt marsjtempo ned mot 
horombo. Siden høydesyken gradvis avtok, 
ble smerten i tærne forsterket på grunn 
av de små skoene. Sokker måtte fjernes 
for å gjøre plass til hovne føtter. da vi 
ankom horombo, linket gutta fra Rygge 
opp igjen. Julian følte seg noe bedre etter 
et lite døgn på lavere høyde. Resten av 
ettermiddagen og kvelden gikk til å spise 
og restituere. Vi begynte også å kjenne på 
at det kunne vært digg å ha pusset tennene 
eller skiftet klær etter snart 6 døgn. neste 
dag skulle vi gjøre unna to dagsetapper. Vi 
ble gradvis bedre og evnet å holde et svært 
høyt tempo. Guiden ropte «You must be 
soldiers!» etter oss mens han gliste. Vi 
svarte ikke, men smilte tilbake. På vei ned 
tok vi også igjen flere grupper. de drøye to 
milene tok ca. 5 timer. Som et plaster på 
såret for at vi ikke kom til toppen var vi i 
hvert fall første gruppe ned! etter en ny 
runde med adm og fjas leverte vi fra oss 
alt utstyret vi har lånt og kjørte til moshi 
by for å spise lunsj og tipse guiden med 
crew. Sent på ettermiddagen var vi tilbake 
på hotellet, og endelig var bagasjen der. 
etter 7 dager var følelsen av tannpuss fan-
tastisk, og undertøy og sokker måtte 
makuleres. «

«
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saFari. neste morgen møtte vi en ny sjåfør 
som skulle lose oss gjennom Tarangire nasjo-
nalpark. Veien dit var enten en fin rett motor-
vei, eller et kraterhelvete. heldigvis mest 
motorvei. Før vi dro inn i selve parken, spiste 
vi lunsj. der krydde det av frekke aper som 
prøvde å stjele lunsjen til turistene. Kjipt for 
de som ikke scannet 360. 

i parken så vi mange forskjellige dyr, men 
dessverre ingen rovdyr. et minneverdig øye-
blikk var allikevel da vi overvar slutten av en 
elefantfødsel og elefantene plutselig stilte 
seg i forsvarsformasjon mot bilen vi satt i. 
den ellers ganske mørke sjåføren ble likblek 
og satte bilen til helvete i revers. han tenkte 
ikke så mye på rusing av motoren og Co2-
utslipp da. etter en dag i nasjonalparken sov 
vi på en lodge langt ute i bushen. der var vi 
lenge de eneste gjestene, og staben sto med 
nysgjerrige øyne og betraktet oss. det føltes 
som om vi skulle bli middag en stund, men 
heldigvis kom det flere gjester. Siden hotellet 
lå i bushen måtte vi ha væpnet eskorte av 
masai-krigere etter at mørket falt på. etter 
en del øl prøvde vi å konversere litt, men uten 
særlig hell. neste morgen var vi på nytt noen 
timer i nasjonalparken før vi vendte snuten 
tilbake til moshi og hotellet vårt der. 

tyske venner. den ettermiddagen var vi 
uten planer for kvelden og morgendagen, som 
var den siste hele dagen i Tanzania. i baren 
møtte vi igjen tyskeren Tilo, som hadde kom-
met ned fra fjellet med kompisen sin og hans 
gruppe. de var solbrente og dritings. de aller 
fleste skulle på byen seinere på kvelden og 
inviterte oss med. noe vi selvfølgelig takket 
ja til. inn til moshi tok vi en slags karaoketaxi, 
og det var liv og røre i bilen. utestedet vi kom 
til, derimot, var ganske rolig, iallfall inntil tys-
kerbrigaden ankom. da smalt det til med 
dundrende Rammstein fra høyttalerne og 
høy glassføring. issa møtte oss også der, 
sammen med noen andre fra KaT. da vi snak-
ket med ham fortalte han at han selv, Tilo og 
noen andre kamerater skulle stikke og grille 
og ta noen øl dagen etter. Vi ble invitert, og 
takket ja også til dette. dJ-en på utestedet 
var en liten type som var klin lik dJ-dan! han 
snakket gebrokkent engelsk, og skrudde 
innimellom ned lyden på sangene for å prate 
shit. På et tidspunkt ble vi spurt om å spille 
en sang fra norge, og det første vi kom på 
var a-ha med Take on me. den dedikerte dJ-
dan til «Chriz and Zteve, ze gerrrrrmannnss». 
i de sene nattetimer svermet det plutselig 
av lettkledde damer rundt oss. Selv om vi 
hadde tatt et par enheter hver, var det ikke 

vanskelig å skjønne hva de ville! da kvelden 
tok slutt kom en herremann med tilknytning 
til pikene og utfordret Julian. etter noen 
utvekslede gloser kom vi oss allikevel hjem 
til hotellet med en taxi. 

dagen derpå var vi passe reduserte og 
hadde en rolig morgen ved bassenget.  Vi 
møtte en sliten Tilo med kompisen sin, som 
begge neTToPP hadde kommet hjem fra byen. 
da følte vi oss plutselig ikke så ille lenger. Vi 
ble hentet i taxi og fraktet til kontoret i moshi. 
derifra kjørte vi gjennom moshi by hvor vi 
kjøpte en del øl, og fortsatte videre gjennom 
et område de kalte for Vatikanstaten. et helt 
sinnsykt stort plantasjeområde som hadde 
egen motorvei, eget helsevesen, skole, selv-
forsyning med strøm osv. det tok oss nesten 
en time å kjøre igjennom i høy hastighet. etter 
totalt et par timer kjøring kom vi frem til et 
fantastisk fredelig område. Gylne åkre så langt 
øyet kunne se, med vakre fjellandskap i bak-
grunnen. midt i det hele var en liten trehytte 
under noen enorme mango-trær, som ga sval 
skygge for den varme solen. issa, som hadde 
vært sjåfør hele veien, sto også selv for maten. 
Samtidig som han kuttet grønnsaker og skar 
kjøtt fortalte han hvordan han hadde jobbet 
seg opp fra å være bærer på Kilimanjaro til å 
bli kokk, guide og til slutt sjef for et eget sel-
skap.  en fantastisk ressursfull og snill fyr. 
måltidet var forøvrig helt herlig. dette var 
virkelig en autentisk afrikansk opplevelse, 
som ikke selges som en del av noe reisepro-
gram. Rett og slett bare en kompisgjeng som 
dro på piknik i bushen.

den siste kvelden på hotellet ble det noen 
øl i baren for å reflektere over alle opplevelsene. 

det har vært en helt utrolig tur som vi ikke 
en gang kunne drømt om! Tusen takk til alle 
som har vært med på å bidra til eventyret. det 
frister til gjentakelse, bare uten høydesyke…

Karl Otto «K.O./Chriz» Kristoffersen & 
Julian «Zteeve» Steve

tips til turen
 z Sørg for å reise med et selskap som tar vare på 

deg dersom noe skulle gå galt. det gjorde vi, og 
vi er veldig fornøyde og takknemlige.  
Takk Toppafrika! www.toppafrika.no

 z dersom dere skal gå i høyden, sørg for å ha til-
strekkelig med akklimatisering! det er det verdt!

 z ikke mist bagasjen. det er kjipt.
 z er du nå fristet til å dra på ekspedisjon, men 

har ikke tid, sier du? Ta deg tid! det er en inves-
tering i livsbanken verdig!

«
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28. april 2011 sa daværende statssekretær 
Roger ingebrigtsen i dagens næringsliv at 
departementet mente at gjenkjøpene ville 
nå opp i nærmere 70 milliarder kroner. 

i aftenposten 2. oktober 2011 frontet 
ingebrigtsen, sammen med direktør harald 
Ånnestad i Kongsberg defence Systems, 
motsalg av sjø- og landmålsmissilet JSm 
(Joint Strike missile) for «så mye som en 
tredjedel av innkjøpsprisen for de nye jager-
flyene – altså rundt 25 milliarder kroner». 
På dette tidspunktet var underdirektør i 
Kongsberg, Bjørn Viggo Bjune, blitt sitert 
gjentatte ganger i amerikanske media på 
at hvis det ikke kom en rask amerikansk 
avgjørelse til fordel for JSm, ville norge 
måtte utsette flykjøpet og kanskje se seg 
om etter alternativer. Bjune var blitt feilsi-
tert, sa Ånnestad. i forskjellige andre sam-
menhenger tallfestet man på denne tiden 
uSas gjenkjøp til 72 milliarder kroner.

realistisk? nå gjør åpenbart en større 
realisme seg gjeldende. men er man rea-
listiske nok? Tre forhold kan tjene som kalde 
avrivninger:

Samtlige andre partnerland i kampfly-
kjøpet unntatt danmark, og begge de to 
kjøperlandene utenfor partnerskapet, nem-
lig israel og Sør-Korea, har avanserte flyin-
dustrier. Flere av disse flyindustriene har 
dessuten tette bånd til F-35-produsenten 
lockheed martin. norge, helt uten flyindus-
tri, skal altså kunne slå disse landene i kon-
traktskonkurranser etter «best value»- prin-
sippet! i tillegg kommer at proteksjonismen 

innen amerikansk flyindustri er økende, i 
takt med den økonomiske krisen og sterkt 
reduserte amerikanske forsvarsbudsjetter. 
i nRKs reportasjer hevdes at Kongsberg har 
fått kontrakt på komposittkomponenter til 
haleflatene på samtlige F-35-fly. men slike 
kontrakter inngås ikke i uSa. Kontrakter 
revurderes periodisk og blir gjenstand for 
nye konkurranser. i alle slike konkurranser 
bruker amerikansk forsvarsindustri sine 
forbindelser i Kongressen for alt de er verd. 
For viktige komponenter gjør uSa seg 
dessuten aldri avhengig av eneleverandører 
utenfor uSas grenser.

ellevilt! når europeisk forsvarsindustri 
konkurrerer i uSa, skjer dette så godt som 
alltid i tett samarbeid med en amerikansk 
forsvarsindustri som fronter saken overfor 
Kongressen og Pentagon. en forutsetning 
for kontrakter er at arbeidsplassene kom-
mer hos denne amerikanske industrien, og 
ikke i europa. allikevel har vi sett gjentatte 

eksempler der slike europeisk-amerikanske 
allianser vinner en kontrakt; hvorpå en ame-
rikansk taper bruker sine forbindelser i Kon-
gressen til å utvirke ny konkurranse, med 
nye krav til produktet, der taperen vinner.

det mest elleville eksemplet vi har sett er 
konkurransen om 23 nye, rådyre president-
helikoptre, utstyrt med ultrateknologisk 
samband, situasjonsoversikt, elektronisk 
selvforsvar etc.. Konkurransen ble vunnet 
av europeiske agustaWestland med aW101 
merlin, helikoptret norge nå har valgt for 
redningstjenesten. amerikansk samarbeids-
partner var lockheed martin, som på dette 
tidspunkt ikke hadde noen helikopterkom-
petanse. det fikk lockheed martin gjennom 
samarbeidet med europeerne om den pre-
sidenttilpassede uS101-versjonen, men 
amerikanerne gjorde mer. lockheed martin 
kjørte prosjektet rett i grøfta. Kontrakten ble 
hevet. ny konkurranse. her tok lockheed 
martin med seg sin nyervervede helikopter-
kompetanse til sin hardeste konkurrent i 
første runde, amerikanske Sikorsky. lock-
heed martin og Sikorsky vant med S-92 (taper 
i norge), rett og slett fordi alle andre forsto 
tegningen og unnlot å konkurrere. dette lig-
net jo på en norsk kampflykonkurranse …

en kUriositet. et utviklingstrekk i dag er 
at land som klarer å balansere forsvars-
budsjettene sine, bygger ut sine spesial-
styrkers mobilitet; med helikoptre og min-
dre og mellomstore fly. uSas spesialstyr-
ker flyr blant annet  –  leseren skulle bare 
vite  –  tomotors C-145 Skytruck-fly. Sky-

F-35 og norsk industri
i nRK dagsrevyen 20. mai, og på nettet samme dag, uttalte statssekretær  

i Forsvarsdepartementet, Øystein Bø, at norge forventer industrikontrakter tilsvarende  
60 prosent av innkjøpskostnadene for kampflyet F-35, opp mot 40 milliarder kroner.  

norge har slått av til halvparten!

jOhN bERg, FORSvaRSaNaLytIKER (tekst)

Foto: Torbjørn Kjosvold
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truck er utviklet av ukrainske antonov (lig-
ger ved Kiev), modifisert og produsert av 
polske PZl mielek og deretter ytterligere 
modifisert av amerikanske Sierra nevada. 
et europeisk fly, med andre ord. men hvem 
eier produsenten PZl mielek? Sikorsky.

«verdens Beste». Kongsbergs JSm pre-
senteres her i norge som «verdens beste». 
uttrykket «verdens beste» sitter løst her i 
landet. i realiteten blir dette et spørsmål 
om hvilke operative og driftsmessige krav 
som stilles. Kampflyet F-35 er «verdens 
beste» ut fra supermakten uSas operative 
og driftsmessige krav, men ut fra småsta-

ten norges krav er flyet håpløst. med JSm 
blir det omvendt, den er kanskje best ut fra 
våre krav, men uSas krav vil være vesens-
forskjellige. legg så til amerikanske tape-
res suksess med å bruke sine forbindelser 
i Kongressen til å vinne returoppgjør. i den 
meget vanskelige situasjon amerikansk 
forsvarsindustri befinner seg, med arbeids-
plasser på spill i alle delstater, må ingen 
regne med at JSm vinner noe som helst 
uten at konkurrentene først har tatt i bruk 
absolutt alle midler. og vinner JSm da?

veien videre. det ser som nevnt ut til å 
gjøre seg gjeldende en økende realisme i 

departementet. men det er åpenbart ennå 
langt frem før man erkjenner at svimlende 
dyre F-35 kommer til å ødelegge vår for-
svarsøkonomi, uten at norsk næringsliv 
får stort igjen. det er kanskje tillatt å nevne 
at da daværende forsvarsminister espen 
Barth eide og hans statssekretær Roger 
ingebrigtsen forskutterte gjenkjøp for 
rundt 70 milliarder, mente denne forsvars-
analytiker at 7 milliarder var mer sannsyn-
lig, med 12–15 milliarder som absolutt øvre 
grense. med andre ord under halvparten 
av det svenskene var villige til å avtale-
feste.    

Foto: Paul Weatherman.
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– det har vært meget tøffe meklinger, og 
vi har møtt en vanskelig motpart, sier for-
bundsleder egil andré aas.

– Vi er skuffet over at flere av våre viktig-
ste krav ikke er innfridd. Befalet skal ta igjen 
etterslepet i lønnsutvikling. det må gjøres 
justeringer av lønnsrammer og spenn for 
løytnant, kaptein, major og oberst løytnant. 
hovedtariffavtalen skal også gjelde i utlan-
det. Vi frykter at mye av den lokale potten 
skal forsvinne når personellet skifter stilling. 

På den positive siden er at totalrammen 
følger frontfaget med en klar etterregule-
ringsklausul, at det helhetlige tariffsyste-
met bevares og sikrer rettferdighet mellom 
like stillinger, samt at a-tabellen får et bety-
delig løft ved at 2/3 av tillegget gis her. 

lo Stat, unio og YS-stat krevde en pott 
til justeringer som ville gitt oss mulighet 
til å løfte gradsrammene for løytnant til 
oberstløytnant. dette kravet måtte vi 

slippe da hverken staten eller akademi-
kerne ville støtte oss. 

Selv om det er flere forhold som vi er 
skuffet over, så anbefaler vi medlemmene 
å stemme ja til oppgjøret. Viktigste er den 
betydelig økningen på a-tabellen, og at den 
lokale potten gir mulighet til bruk av «lT2/
KaP2-rammene».

Resultatet: 
generelt tillegg: det gis et generelt tillegg 
med virkning fra 1. mai 2014. det har en god 
likelønnsprofil, og starter på 6500 kroner på 
lønnstrinn 19 og øker til 8800 på lønnstrinn 
53. deretter 1,98 prosent fra lønnstrinn 54 til 
lønnstrinn 101. i tillegg er spennene løftet både 
i bunn og topp med ett trinn. 

lokale lønnsForHandlinger: Så er 
det avsatt en pott på 1,75 % av lønnsmas-

sen pr. 1. august 2014. dette utgjør cirka 
1/3 av årets lønnstillegg. Forhandlingene 
skal avsluttes innen 31. oktober 2014.

Utlandet: meklingsresultatet betyr også 
at det nedsettes en arbeidsgruppe knyttet 
til arbeidstid og forsikringsordninger for 
ansatte som jobber i utlandet.
denne finner du på vår internettside: 
www.nof.no

meklingsforslaget skal nå ut til uravstem-
ning og partene har fått svarfrist 20. juni 
til Riksmekleren. mer informasjon om hvor-
dan uravstemningen vil bli gjennomført og 
frist til forbundet vil komme i egen kontakt 
til det enkelte medlem.

likeså er en avhengig av et godkjent 
oppgjør før en kan starte prosessen og krav 
opp mot lokale lønnsforhandlinger.

Minst 6500,- til alle i staten
lo Stat godtok skissen som ble presentert av Riksmekleren. det betyr at det blir  

minst 6500 til alle noFs medlemmer fra 1. mai 2014. i tillegg er det avsatt penger til  
en lokal pott på 1,75 % med virkning fra 1. august 2014. 

StaaLE I. REItEN  (tekst)

Regulering av grunnbeløpet og pensjonene fra 1. mai 2014
Grunnbeløpet øker til 88 370 kroner fra 
1. mai 2014. dette er en økning på 3125 
kroner, tilsvarende 3,67 prosent. 

Regjeringen og organisasjonene er nå 
enige om tallgrunnlaget for reguleringen 
av grunnbeløpet og pensjonene fra 1. mai 
2014. Tallgrunnlaget har vært drøftet med 
Pensjonistforbundet, Funksjonshem-
medes Fellesorganisasjon, Samarbeids-
forumet av funksjonshemmedes orga-
nisasjoner, landsorganisasjonen i norge, 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, 
unio og akademikerne.

Grunnbeløpet øker fra 85 245 kroner 

til 88 370 kroner. dette er en økning på 
3125 kroner, tilsvarende 3,67 prosent. 
uførepensjonister og andre som får sine 
ytelser regulert gjennom grunnbeløpet 
(forsvarspensjonister frem til 67 år), får 
en inntektsøkning på 3,67 prosent. 
alderspensjon under opptjening oppre-
guleres også med 3,67 prosent. alders-
pensjonister får en økning i pensjonen 
på 2,89 prosent.

alderspensjoner under utbetaling skal 
først reguleres med lønnsveksten for de 
yrkesaktive og fra denne summen fra-
trekkes 0,75 prosent. Satsene for minste 

pensjonsnivå for alderspensjonister regu-
leres med lønnsveksten og justeres der-
etter for effekten av levealdersjustering 
for 67-åringer i reguleringsåret. Grunn-
beløpet, uførepensjon og alderspensjon 
under opptjening skal reguleres fullt ut i 
samsvar med lønnsveksten for de yrkes-
aktive. 

Reguleringen av årets folketrygd og 
pensjoner skal nå vedtas av Stortinget, 
før det iverksettes. dette vil erfaringsvis 
skje gjennom at Regjeringen fremmer 
en stortingsproposisjon som vedtas av 
Stortinget før sommerferien.
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ros: Jan Tore Sanner er sjef for alle statsansatte. han er glad for at streik ble unngått. - det har vært en lang og krevende mekling, og jeg vil gi partene og Riks-
mekleren ros for godt og konstruktivt arbeid, sier Kommunal- og moderniseringsministeren. Foto: Kristian Brustad.
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noF skal til høsten gjennom mange viktige 
prosesser og forhandlinger. Som et ledd 
i forberedelsene til disse aktivitetene, har 
forbundet i løpet av våren gjennomført 
en rundreise i de fleste og største leirene 
til Forsvaret. med fokus på å informere, 
gjennomføre medlemsmøte og samtaler 
med ledelsen. oppslutningen på møtene 
og tilbakemeldingene har vært gode og 
konstruktive. 

den klart viktigste oppgaven internt i 
forbundet, er gjennomføring av lands-
møte på hamar 14.–17. oktober, hvor 
landsmøtet skal vedta et nytt handlings-
program som skal gjelde for de neste 4 
årene. For å kunne lage et godt program, 
er det viktig at forbundet vet om hva som 
er, og hva som kommer til å bli viktig for 
medlemmene i perioden. 

På forhandlingsfronten, skal to av de 
viktigste tariffavtalene internt i Forsva-
ret opp til reforhandling. aTF skal refor-
handles for første gang. allerede ett år 
etter at den trådte i kraft, er det mange 
innspill på hva som må forbedres. de 
tilbakemeldingene som gikk oftest igjen, 
var beskrivelse av arbeidsgivers «krea-
tive» bruk av Øvelseskodene, mens det 
samlet var bred tilbakemelding på mange 
ulike temaer. Kompensasjonsavtalen skal 

også reforhandles til høsten og her var 
personellet opptatt av forhold knyttet 
til risikoaktiviteter, flytting, pendling og 
bolig/kvarter. 

i tillegg til å være opptatt av kommende 
aktiviteter, var medlemmene også opptatt 
av de mer dagsaktuelle sakene, som 
lønnsoppgjøret i staten. Særlig bruken av 
de nye lønnsrammene 35 (lt2)/38 (Kap2) 
i forbindelsen med lokal lønn, var tema 
som gikk igjen hyppig, i tillegg til å 
uttrykke bekymring over lønnsetttersle-
pet som befal har vært utsatt for det siste 
tiåret. 

en annen dagsaktuell sak som mange 
hadde spørsmål til, var feriesaken. noF 

har her med hjelp fra los juridiske kontor 
vunnet frem med krav om velferdstap for 
de som ikke har fått avviklet hovedferien 
sin i aktuelt år. 

medlemmene var ikke bare opptatt av 
rettigheter; flere innspill kom både i for-
hold til hærens manglende bevilgninger 
til ammunisjon og lav produksjon av fly-
timer i luftforsvaret. noe som befestet 
inntrykket av de ansattes oppriktige vilje 
til å levere gode resultater i tjenesten. 

har ikke du fått gitt innspill – ikke nøl 
med å snakke med, eller skrive en mail til 
en tillitsvalgt nær deg, eller til forbundet 
sentralt. 

noF står foran mange viktige prosesser til høsten. For å være best mulig forberedt,  
har forbundet vært rundt og tatt pulsen på Forsvaret. innspillene skal brukes både ifm lokal lønn, 

reforhandling aTF og Kompensasjonsavtalen, samt i forberedelse til landsmøtet. 

tORbjøRN bONgO (tekst)

noF tar pulsen

resultat fra gruppejusteringer/særavtaler
atF – arbeidstidsavtale for Forsvaret – sær-
avtale i Forsvaret som løper ut 2014 og regule-
rer Øvelse, Vakt og Fartøytjeneste – og etter all 
sannsynlighet skal reforhandles i løpet av høs-
ten 2014

kompensasjonsavtalen – Særavtale i Forsvaret 
som regulerer forhold knyttet til Risiko, ulempe 
og merutgifter – skal reforhandles i løpet av høs-
ten 2014

lokal lønn – forhandlinger i henhold til hovedta-
riffavtalen i staten punkt 2.3.3. – og gir tillegg til 
den enkelte. Vil i 2014 gjelde de som sitter i stilling 
pr. 1. august. 

lr 35/38 – lønnsrammene, lt2/Kap2 er etablert 
i hovedtariffavtalen for å kunne gi løytnant og 
kaptein som velger horisontalt karriere eller har 
spesiell kompetanse, ekstra lønnsutvikling. eta-
blert etter initiativ av noF.
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ORDSKIFTE OM TRYGGHET

norges  offisersforbund  setter  agendaen  

for  morgendagens  forsvar.

delta i debatten - ditt bidrag er viktig!

www.forsvarslinjer.no



N Y H E T:  OAKLEY SI BALLISTIC M FRAME 3.0 med PRIZM™ TR45 GLASS

• Skytebrille som gjør mer enn å beskytte deg mot ballistisk fragmentering

• Kompromissløs komfort, passform, og funksjon

• Prizm ™-teknologi gir førsteklasses optisk klarhet med minimal misvisning

• Linsene reduserer tretthet i øynene og gir et klarere fokus under alle lysforhold

• Fås også med TR22 glass for bruk under spesielt krevende lysforhold

www.equipnorshop.no

Tlf: 64 85 14 00 -  Fax: 64 85 14 01 - Epost: info@equipnor.no -  Adresse: Glynitveien 27, 1400 Ski - www.equipnor.no

Ta kontakt for mer info!
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Noen ganger er det tryggest 
å betale med kredittkort 
Det er anbefalt å benytte kredittkort når du er på reise. Under ser du noen eksempler på hvorfor. 
–  Da vil ingen ha tilgang til brukskontoen din, og du unngår å bli frastjålet store kontantbeløp eller å få reisekontoen tømt.
–  Ved bestilling av reiser, leiebil og hotell reserveres ofte et beløp som garanti for betalingen. Ved å benytte kredittkort unngår du at penger  
 blir bundet opp på brukskontoen.

På Kortvett.no kan du få fl ere råd om hvordan du kan bruke kredittkortet ditt på en trygg og god måte.

Søk om LOfavør MasterCard på lofavør.no                       eller i LOfavørs nye medlemsapp. Appen fi nner du i App Store og Google Play.

Effektiv rente er 21,49 % (basert på et eksempel på kr 15 000 nedbetalt over 12 måneder. Samlet kredittbeløp er på kr 16 311,51).



2/2014  NOF  l 35

Noen ganger er det tryggest 
å betale med kredittkort 
Det er anbefalt å benytte kredittkort når du er på reise. Under ser du noen eksempler på hvorfor. 
–  Da vil ingen ha tilgang til brukskontoen din, og du unngår å bli frastjålet store kontantbeløp eller å få reisekontoen tømt.
–  Ved bestilling av reiser, leiebil og hotell reserveres ofte et beløp som garanti for betalingen. Ved å benytte kredittkort unngår du at penger  
 blir bundet opp på brukskontoen.

På Kortvett.no kan du få fl ere råd om hvordan du kan bruke kredittkortet ditt på en trygg og god måte.

Søk om LOfavør MasterCard på lofavør.no                       eller i LOfavørs nye medlemsapp. Appen fi nner du i App Store og Google Play.

Effektiv rente er 21,49 % (basert på et eksempel på kr 15 000 nedbetalt over 12 måneder. Samlet kredittbeløp er på kr 16 311,51).

INFORMASJON FRA NOF OM LOFAVØR
ANNONSE

Norges Offisersforbund
www.nof.no

Ring Medlemsservice 
815 32 600 - tast 3 så 2

  lofavør.no    facebook.com/lofavor.no
@

  post@lofavor.noLOfavør
Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo

Har du lastet den ned?

Appen er gratis og du fi nner den i App Store og Google Play.  
Du kan også sende kodeord  <APP> til 26250 så sender vi deg en nedlastningslink 
på SMS.

Nærmere 100.000 medlemmer har allerede fått medlemskortet og fordelene på mobilen. 
Last ned appen du også!

Trenger du mobilt bredbånd 
 i sommer?
LOs forbund har medlemmer over hele landet. Derfor ble ice.net 
valgt som samarbeidspartner og leverandør av mobilt bredbånd. 
Ved bruk av 450–frekvensen er ice.net alene om på dekke 75 % 
av landarealet og er et av Norges mest stabile nett. Det gir deg 
trygghet å vite at nettet fungerer.

Bruksområdene til ice.net er mange. Du har med deg din egen 
trådløse Wi-Fi sone uansett hvor du er, om det er i bilen, i båten, 
eller på tur på fjellet. Det er til og med batteri på routeren som 
gjør at du kan ta den med deg overalt - også i ryggsekken.

Gjennom LOfavør får du gode betingelser på mobilt bredbånd, 
både på utstyr og bruk.

■  Du får markedets gunstigste betingelser på R90 Mobil bredbånds-
 router med LOfavør Alltid abonnement. Dette er bestselgeren til 
 ice.net.
■  R90 Mobilt Bredbåndsrouter kr 1,- 
■  LOfavør Alltid abonnementet, 8GB til kr 259,- per måned
■  Kostnadsfritt frakt
■  15 % rabatt på øvrig utstyr og abonnement*

 Totalpris første år = kr 3109,-
 Ordinær pris  =  kr 4186,-

*Rabatten gjelder ikke ekstra kvotekjøp og abonnementsutvidelser.

Les mer og bestill på lofavør.no
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Som medlem i noF kan du være trygg på at du har mar-
kedets beste reiseforsikring med god dekning på alle 
nødvendige områder. etter at noF i mars innførte sin 
nye forsikring u27, gjelder dette samtlige medlemmer. 
nå har også befalselevene en komplett reiseforsikring 
i sitt medlemskap.

når sommeren står for døren, og mange skal ut og reise, 
er det godt å vite at man er forsikret på hele reisen. 
derfor har noF sørget for at samtlige medlemmer har 
en komplett reiseforsikring med såkalt toppdekning. 
og med toppdekningen må man ikke reise til syden for 
å være forsikret. Selv om du bare skal en tur på kjøpe-
senteret og handle, er du forsikret på reiseforsikringen. 
denne slår nemlig inn idet du forlater hjemmet ditt eller 
arbeidsplassen din.

hvert år i november sender SpareBank 1 ut reiseforsi-
kringsbevis til alle våre medlemmer for kommende år. 
Vår oppfordring er at man sørger for å ha dette lett 
tilgjengelig når man er ute og reiser. På kortet står også 
nødvendige kontaktopplysninger til SpareBank 1 og SoS 
international om uhellet skulle være ute. Finner du ikke 
dine bevis før avreise, kan du kontakte noF sentralt, og 
vi kan få laget nye bevis til deg.

noen er jo uheldige og får sin planlagte tur spolert av 
sykdom eller skade hjemme. da kan det jo være at avbe-
stillingsforsikring blir aktuelt. den er inkludert i reise-
forsikringen. har dere planlagt familietur og må kansel-
lere på grunn av sykdom, kan dere få refundert inntil kr 
100 000 av kostnadene.

For deg som er på tur, er det godt å endelig komme seg 
av gårde og vite at man har noen uker med fri foran seg. 
da kan det være surt, etter en lengre flyreise, å oppleve 
at kofferten ikke har kommet frem. Reiseforsikringen 
kan ikke trylle frem kofferten din, men gjennom forsik-

ringen kan man få inntil kr 3000 å handle for. dette er 
ment å bøte på konsekvensene, dersom bagasjen er 
forsinket mer enn 4 timer på utreise.

Turen fra flyplassen til bestemmelsesstedet er som 
oftest siste «hindring» før du endelig kan slappe av og 
nyte ferien. Går denne turen med rickshaw gjennom 
Bangkok sentrum, vil jeg absolutt anbefale at man har 
en god reiseforsikring! Skjer det et uhell på turen, så er 
det i hvert fall godt å vite at sykehusutgifter er dekket 
uten begrensninger på beløp. Skulle du velge å leie syk-
kel for å se byens severdigheter og begir deg ut i den 
lokale trafikken, må du ha tungen rett i munnen. men 
er du allikevel uheldig og får skylden for et uhell, har du 
en ansvarsdekning på reiseforsikringen som kan komme 
til anvendelse. og her er du dekket med inntil kr 10 mil-
lioner.

På reiseforsikringen din er også din bagasje og dine 
eiendeler godt forsikret om du skulle komme ut for tyveri 
eller på annen måte miste din bagasje. På våre nettsi-
der eller på lofavor.no kan du lese mer detaljert om 
hvordan du er dekket på din reise. Planlegger du å være 
borte lenger enn 45 dager, må du kontakte Forsvarets 
Personellservice (tlf: 21075700) for å få forlenget dek-
ningsperioden på din reiseforsikring.

de alle fleste vil nok heldigvis slippe å oppleve noen av 
disse hendelsene, og godt er det. men vit at hjelpen er 
tilgjengelig om du skulle trenge den. Både i form av 
økonomi og rådgivning. ikke nøl med å bruke den om 
behovet skulle melde seg.

Vi i noF håper at du og dine får en god sommerferie 
uansett hva dere har planlagt.

god sommer!!

ChRIS LINdSEt (tekst)

Som medlem i noF kan du være trygg på at du har 
markedets beste reiseforsikring med god dekning på 
alle nødvendige områder. etter at noF i mars innførte 
sin nye forsikring u27, gjelder dette samtlige medlem-
mer. nå har også befalselevene en komplett reisefor-
sikring i sitt medlemskap.

når sommeren står for døren, og mange skal ut og 
reise, er det godt å vite at man er forsikret på hele 
reisen. derfor har noF sørget for at samtlige medlem-
mer har en komplett reiseforsikring med såkalt topp-
dekning. og med toppdekningen må man ikke reise 
til syden for å være forsikret. Selv om du bare skal en 
tur på kjøpesenteret og handle, er du forsikret på rei-
seforsikringen. denne slår nemlig inn idet du forlater 
hjemmet ditt eller arbeidsplassen din.

hvert år i november sender SpareBank 1 ut reisefor-
sikringsbevis til alle våre medlemmer for kommende 
år. Vår oppfordring er at man sørger for å ha dette lett 
tilgjengelig når man er ute og reiser. På kortet står 
også nødvendige kontaktopplysninger til SpareBank 
1 og SoS international om uhellet skulle være ute. 
Finner du ikke dine bevis før avreise, kan du kontakte 
noF sentralt, og vi kan få laget nye bevis til deg.

noen er jo uheldige og får sin planlagte tur spolert av 
sykdom eller skade hjemme. da kan det jo være at 
avbestillingsforsikring blir aktuelt. den er inkludert i 
reiseforsikringen. har dere planlagt familietur og må 
kansellere på grunn av sykdom, kan dere få refundert 
inntil kr 100 000 av kostnadene.

For deg som er på tur, er det godt å endelig komme 
seg av gårde og vite at man har noen uker med fri foran 
seg. da kan det være surt, etter en lengre flyreise, å 
oppleve at kofferten ikke har kommet frem. Reisefor-

sikringen kan ikke trylle frem kofferten din, men gjen-
nom forsikringen kan man få inntil kr 3000 å handle 
for. dette er ment å bøte på konsekvensene, dersom 
bagasjen er forsinket mer enn 4 timer på utreise.

Turen fra flyplassen til bestemmelsesstedet er som 
oftest siste «hindring» før du endelig kan slappe av 
og nyte ferien. Går denne turen med rickshaw gjennom 
Bangkok sentrum, vil jeg absolutt anbefale at man 
har en god reiseforsikring! Skjer det et uhell på turen, 
så er det i hvert fall godt å vite at sykehusutgifter er 
dekket uten begrensninger på beløp. Skulle du velge 
å leie sykkel for å se byens severdigheter og begir deg 
ut i den lokale trafikken, må du ha tungen rett i mun-
nen. men er du allikevel uheldig og får skylden for et 
uhell, har du en ansvarsdekning på reiseforsikringen 
som kan komme til anvendelse. og her er du dekket 
med inntil kr 10 millioner.

På reiseforsikringen din er også din bagasje og dine 
eiendeler godt forsikret om du skulle komme ut for 
tyveri eller på annen måte miste din bagasje. På våre 
nettsider eller på lofavor.no kan du lese mer detaljert 
om hvordan du er dekket på din reise. Planlegger du 
å være borte lenger enn 45 dager, må du kontakte 
Forsvarets Personellservice (tlf: 21075700) for å få 
forlenget dekningsperioden på din reiseforsikring.

de alle fleste vil nok heldigvis slippe å oppleve noen 
av disse hendelsene, og godt er det. men vit at hjelpen 
er tilgjengelig om du skulle trenge den. Både i form av 
økonomi og rådgivning. ikke nøl med å bruke den om 
behovet skulle melde seg.

Vi i noF håper at du og dine får en god sommerferie 
uansett hva dere har planlagt.

god sommer!!

ut på tur – alDri 
utEN FORSIKRINg
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da sommervarmen seg inn over landet, ble 
det mer og mer klart at mørke skyer var i 
ferd med å samle seg i øst. den svenske 
hovedhæren hadde ankommet Bohuslän. 
Preget av erfaringene fra kamphandlinger 
på kontinentet, var en stor del av de sven-
ske soldatene av et helt annet kaliber enn 
det meste den norske hæren kunne stille i 
felt. et annet vesentlig skille var forskjellen 
på de to hærførerne. På den ene siden, den 
militært sett totalt uerfarne 27 år gamle 
Christian Fredrik. På den andre siden en 51 
år gammel ringrev på den militære arena, 
Carl Johan, fransk offiser gjennom lange 
krigsår på kontinentet. de varme juli-ukene 
må ha vært nervepirrende for  befolkningen 
i grensestrøkene. de forstod at med august 
ville også krigen komme. 

krigsPlanene. oberst Sejersted ble 
utnevnt til sjef for den nyetablerte norske 
generalstaben sommeren 1813. det var han 
som kom til å utarbeide forsvarsplanene, 
basert på erfaringene fra krigen i 1808. 
Sejersted anså Kristiania (oslo) og korn-
bygdene rundt mjøsa som fiendens viktig-
ste mål. Veien til disse ville være korteste 
strekning fra grensen, mente han. altså 
ville angrepet komme over Kongsvinger, 
Blaker og Ørje. Striden skulle tas opp ved 
grensen, men hovedforsvarslinjen skulle 
gå langs Glommavassdraget. Bak Glomma 
ble 15 av hærens 26 bataljoner gruppert, 
fordelt på 3 brigader. hæren var økt betrak-
telig i omfang siden 1808. med nesten 
10.000 ferske soldater, ser vi en forsiktig 
norsk variant av revolusjonens ”levée en 
masse” (mobilisering av massene). de nyut-

skrevne var egentlig tenkt organisert i 
såkalte fribataljoner, men tid og utstyr til 
rådighet førte til at de ble overført til alle-
rede eksisterende bataljoner. 

en vesentlig forskjell fra krigen i 1808 
var at vi ikke lenger hadde noen havgående 
flåte å støtte oss på. det som var igjen av 
den dansk-norske flåten etter 1807 forble 
i København. den nye norske marine bestod 
i hovedsak av kanonbåter til bruk i skjær-
gården, og var i antall de svenske sjøstrids-
krefter fullstendig underlegne. Fordelen 
lå likevel i at vi kjente farvannene vi skulle 
operere i, og selv kunne velge sted for hvor 
vi ville møte fienden. Kronprins Carl Johan 
planla å kombinere bruken av land- og sjø-
stridskrefter. Kystlandskapet i Østfold er 
mer åpent, og favoriserte derfor sterkt den 
overlegne svenske hæren. Videre kunne 
han ved å følge kysten dra nytte av mari-
nens støtte til omgående operasjoner 
innover fjorden, samtidig som forsynings-
situasjonen i stor grad ville bli uavhengig 
av dårlige og utsatte norske veier. det var 
ingen liten logistikkutfordring å etterfor-
syne 42 infanteribataljoner, 20 skvadroner 
kavaleri, artilleriavdelinger, ingeniøravde-
linger med mer.  

45.000 svenske soldater går over grensen
de innledende svenske operasjoner kom 
sjøveien. den 26. juli lå den norske skjær-
gårdsflotiljen under kommandørkaptein 
Fasting ved hvaler. Fasting var forberedt 
på å ta imot svenskene, men kort tid før 
stridskontakt var ventet fikk han ordre fra 
Christian Fredrik om å trekke hele flotiljen 
over til vestsiden av fjorden. 

den sterke svenske skjærgårdsflotiljen 
kunne nå, uten å møte nevneverdig mot-
stand, innta hvalerøyene. Grunnlaget var 
lagt for de videre operasjoner mot Fredrik-
stad. disse skulle komme en uke senere. 
den svenske felthæren var fordelt på to 
korps. Første korps var oppmarsjert mot 
Svinesund, og ble ledet av kronprinsen selv. 
Første korps bestod av 18.000 mann. andre 
korps var oppmarsjert mot Kornsjø og 
enningdalen. det ble ledet av den 59 år 
gamle feltmarskalken hans von essen, og 
talte 24.000 mann. den 30. juli satte den 
svenske hæren seg i bevegelse inn i norge. 
essens ii. Korps krysset grensen først, og 
etter to døgn befant svenskene seg ved 
halden. Fredriksten festning var innesluttet. 
Samme dag ble det opprettet kontakt med 
det svenske i. Korps, som hadde krysset 
Svinesund uten å møte motstand. 

en Ung og UerFaren konge
Kong Christian Fredrik ga allerede den 26. 
juli ordre til kommandørkaptein Fasting om 
tilbaketrekning fra hvaler. På den måten 
blottstilte han hele sydflanken. da den 
svenske hovedhæren gikk over grensen 30. 
juli, burde det vært innlysende for den nor-
ske hærledelsen at det var langs kysten 
angrepet ville komme. det som nå måtte 
gjøres på norsk side var et frontskifte mot 
sør. de nødvendige tiltak ble iverksatt, men 
langsomt og famlende. man var fremdeles 
redd for at svenskene skulle komme over 
Rødnes og Blaker. General Staffeldts bri-
gade ble de første augustdagene samlet i 
Rakkestad-området. med forsterkninger 
fra hegermann, som var på vei sørover, 

krig - 1814 
Våren 1814 var en svært dramatisk periode i norges historie. etter mer enn 400 år som en del av 

danmark, hadde vi vunnet vår selvstendighet og fått en egen grunnlov.
KNut WERNER-hagEN (tekst)
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ønsket man å gjennomføre et angrep 
mot den svenske flanken. Carl Johan 
kom imidlertid Christian Fredrik i 
forkjøpet. den 3. august om morge-
nen angrep svenskene Kråkerøy. 
Fredrikstad festning ble inntatt 
neste dag. For Christian Fredrik ble 
dette et påskudd for å avbryte de 
planlagte offensive operasjoner. 
isteden ville han møte den svenske 
hæren til slag ved Rakkestad. Tapet 
av Fredrikstad, som kongen selv 
hadde godkjent frivillig rømning 
av, virket imidlertid sterkt på kon-
gen. den 5. august besluttet han 
derfor å gå tilbake til langnes ved 
Glomma. For avdelingene virket 
de stadige ordrer og kontraordrer 
svært negativt. de neste dagene 
skulle ikke bringe bedring på krigs-
arenaen i Østfold.  

oBerst kreBs går til  
MotangreP
Ved Kongsvinger var situasjonen 
ganske annerledes, men der var 
også styrkeforholdet mer jevn-
byrdig enn lenger sør. General 
Gahns brigade gikk over grensen 
den 31. juli, og stod opp mot lier-
stillingen 2. august. det svenske 
angrepet denne dagen ble ingen 
suksess, og Gahn besluttet seg 
for å trekke brigaden tilbake mot 
grensen. i denne situasjonen valgte oberst 
Krebs å gå til motangrep. i løpet av de neste 
døgnene gjennomførte hans avdelinger et 
angrep både i svenskenes front og flanke, 
og den 5. august kom det til avgjørende 
kamper ved matrand og Skotterud. her ble 
Gahns styrker sprengt, og restene trakke 
seg tilbake over grensen. Tapene var bety-
delige på begge sider, og nærmere 300 
svenske soldater ble tatt til fange. 

gaMle general oHMe
den norske krigsinnsatsen var i det store 
og hele ganske nedslående i 1814. mest 

på grunn av den svake og uklare ledelse. 
Ved siden av oberst Krebs er det imidler-
tid en offiser som fortjener å bli stående 
som et eksempel for ettertiden. det er 
den 68 år gamle general ohme, komman-
danten på Fredriksten festning. Festnin-
gen ble innesluttet av svenske styrker 
allerede den 1. august. da ohme nektet å 
overgi seg, startet det svenske bombar-
dement. dette kom til å pågå i mer enn 2 
uker. Belastningen var hard, og verst den 
13. august. en del soldater deserterte, men 
ohme ville uansett ikke gi opp. en av 
dagene truet den svenske parlamentæren 

med at generalen ville bli hengt som opp-
rører hvis han ikke overga festningen. 
ohme svarte da tørt: «Jeg er en gammel 
og utlevet mann og må allikevel snart dø. 
– hr. løytnant Tønder, behag at fortsette 
skytingen.» Først den 15. august på kvel-
den ble skytingen avsluttet. da var det 
gått et døgn siden mossekonvensjonen 
var underskrevet. 



midt-norge

det har vært en hektisk vår med mye 
aktivitet for avdelingene i midt-norge. 
Blant annet har Ørland hovedflysta-
sjon vært vertskap for øvelse unified 
Vision, der omtrent 2500 naTo-per-
sonell var involvert. omtrent 1200 av 
disse, fra 18 ulike nasjoner, var til 
stede i Trøndelag i maidagene da 
øvelsen pågikk. noF har under øvel-
sen vært på Ørland for å snakke med 
de nasjonale deltakerne. Vi har gitt 
informasjon om pågående saker og 
fått mange verdifulle innspill til den 
forestående reforhandlingen av aTF 
og Kompensasjonsavtalen. liknende 

besøk har også blitt gjennomført ved 
Værnes Garnison. 

i tillegg til aTF og Kompensasjons-
avtalen har også «feriesaken», for-
svarslinjer.no, og landsmøte 2014 
vært på programmet under avdelings-
besøkene i vår. det er fortsatt ønske-
lig at flest mulig engasjerer seg i de 
to sistnevnte sakene frem mot høs-
ten. i «feriesaken» er vi i skrivende 
stund i ferd med å finne tid i tingret-
ten for å lande et rettsforlik hvor man 
blir enige om hvilken erstatning per-
sonellet som er berørt skal ha. noF 
vil sende ut informasjon med ret-

ningslinjer for det enkelte medlem, 
så snart alt er på plass.

noF har også deltatt som observa-
tør på sentralt familieforum som ble 
avholdt på Ørland i april. Forsvarssta-
ben og de andre deltakerne fra diFene 
orientert om utfordringer og utviklin-
gen knyttet til etableringen av ny 
kampflybase. Videre ble det diskutert 
mulige familiepolitiske konsekvenser 
av dette, men beklageligvis uten at 
noen konkrete vedtak ble fattet.

nå står årets graduasjon for kadet-
ter ved luftkrigsskolen for tur. Vi ønsker 
offiserene lykke til i videre tjeneste.

nordland

Som tillitsvalgt skulle jeg ønske at …
•   alle som er satt til å forvalte regel- 

og avtaleverk ser positivt på saker 
som tilsynelatende ikke er innenfor 
ja-kategorien. det viser seg gang 
på gang at ledere og saksbehand-
lere i for liten grad har med seg 
intensjonene i avtaleverket, og der-
med kommer opp med løsninger 
som ikke er personellvennlige. dette 
gjelder alt fra avlønning i stilling,  
håndtering av sykefravær, til kvar-
terfasiliteter for pendlere. Tenk 
positivt og se etter løsninger til 
beste for alle, er mitt ønske!

•   alle, både tillitsvalgte, medlemmer 
og ledere oppdaterer seg på avtale-
verket. Kunnskap er veien til godt 
lederskap og godt miljø. Jeg utfordrer 
derfor alle, på alle nivå, om å delta 
på kurs i avtaleverk. Gjennom noF, 
lo eller arbeidsgiver.  Kompetanse-
heving for alle, er mitt ønske.

•   alle sjekker at de er forsikret. Både ift 
reise og innbo, men spesielt ift «kjøtt 
og blod»! Sommeren er her. Ferien 
kommer og bekymringene legges til 
side. Gjør deg selv den tjenesten at 
du sjekker at du er dekket, dersom 
det verste skulle skje.  Som noF-

medlem har du automatisk reise- og 
innboforsikring. «Kjøtt og blod»-
forsikringen må du selv bestemme. 
mitt ønske er at du bestemmer deg 
for det ene eller andre.  

•   alle bryr seg om arbeidsplassen og 
Forsvarets rolle i samfunnet. Vi er 
samfunnets forsikring. Jeg skulle 
ønske at alle dere medlemmer, ikke-
medlemmer, kjøkkendebattanter, 
noviser og eksperter, engasjerer 
dere. mitt ønske: gå inn på For-
svarslinjer.no og bidra i utviklingen 
av vår arbeidsplass.

med ønske om en riktig god sommer!

Fra Troms og Finnmark

Forsvaret har tradisjonelt gjennom-
ført to store tilsettingsrunder i løpet 
av ett år. For å unngå virksomhetskri-
tiske vakanser, er det nå innført 
«fortløpende» utlysning av virksom-
hetskritiske enkeltstillinger. her 
kunngjøres fortløpende enkeltstil-
linger for fast eller midlertidig dis-
ponering. disse lyses ut på intranett 
og gjerne med kort søknadsfrist.

Tilbakemelding fra medlemmene 
er at det er vanskelig å følge med på 
denne siden og at det er uoversiktlig. 
er det drømmejobben som ble utlyst 
denne uka eller kommer den neste 

uke? det er positivt at det lyses ut 
enkeltstillinger, men dette burde bli 
gjort sjeldnere og med flere stillinger 
om gangen, slik at du vet det er den 
stillingen du har ventet på å få mulig-
het til å søke.

i enkelte bataljoner i hæren er det 
vanskelig å rekruttere til noen virk-
somhetskritiske stillinger som bla. 
nestkommanderende bataljon (nKBn) 
og S-3. For å klare å rekruttere til 
disse stillingene, har partene i hæren 
blitt enige om en forsøksordning om 
at enkelte virksomhetskritiske stil-
linger lyses ut med to-trinns beord-

ring (pr. nå har ikke alle partene på 
FST-nivå godkjent dette…).

denne to-trinns beordringen er at 
du først tiltrer som nkbn eller S-3 og 
deretter får videregående offisers-
utdanning  (Vou) under forutsetting 
at aktuelle kandidater er godt kvali-
fisert for Vou. Så får vi håpe at vi 
lykkes i å rekruttere til disse viktige 
stillingene.

Til slutt vil vi benytte anledningen 
til å ønske alle en riktig god sommer 
– og husk – du treffer oss alltid på 
telefonen, også i sommerferien 

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

det snakkes om aldersgjennomsnitt 
i Flos divisjoner.  mange vil snart gå 
av, og Flo må ta grep. i møte med 
sentrale tillitsvalgte beskriver sjef Flo 
at Forsvaret i senere tid har lykkes å 
synliggjøre offiseren og operasjoner 
for storsamfunnet, nå skal Flo høyere 
på banen.

det er en svært god kampanje i 
disse dager som har til hensikt å vise 
frem hvilke fagfelt og hvilket nivå som 
er å finne i Flo. Kampanjen er svært 
gjennomarbeidet og uten sidestykke 
hva gjelder å synliggjøre en attraktiv 

arbeidsplass … på sivile arenaer.  
noF mener det er på tide å ta bladet 

fra munnen. Vi ser eksempelvis at 
andre lønnsforhold gjøres gjeldende 
når militære stillinger konverteres til 
sivile. dette er beskrevet i Befalsbladet 
4-2013, «apartheid i Forsvaret».

det fremkommer at sjef Flo og 
hans ledelse ser det som nødvendig 
å sivilisere større deler av virksomhe-
ten, og dette snart.  noF har gjentatte 
ganger fått referatført at Flo skal 
bestille og fremskaffe rett kompe-
tanse innen utdanning i Forsvaret og 

i videreutdanning av offiserene.  Gjør 
dette eller slutt å si at det er noe man 
skal gjøre!

Ytterligere er Flo fortsatt i omstil-
ling.  hva gjelder organisasjonsend-
ringene mellom Fellesskap og iKT 
minner hTV om at dreieboka skal 
følges hele veien, og ikke bare mot 
slutten.  Særlig minnes de ansatte i 
nevnte divisjoner om å følge nøye med 
i et kommende innplasseringsløp.

Til alle ansatte – takk for innsat-
sen, det synes at det er hektiske 
dager!

Østlandet

lønnslippen i 
juni kan være  
et mareritt  
å forstå. de 
fleste jeg snak-
ker med, ser på 
netto tilkom-
mer og håper 

det stemmer. Sånn cirka. nå skal jeg 
prøve å forklare hovedpunktene så 
enkelt som mulig.  la oss begynne 
med feriefritiden.  her har du krav på 
totalt 5 uker ferie i løpet av 2014. i 
disse 5 ukene får man ikke vanlig 
lønn, men må klare seg med ferie-
pengene.  Feriepengene opptjenes 

året i forveien. nærmere bestemt 12 
% av feriepengegrunnlaget. heldig-
vis står feriepengegrunnlaget på 
lønnslippene, så det er rimelig greit 
å følge med på. Så greit er det ikke 
for våre nye kollegaer og sersjanter, 
som ikke har tjent opp feriepenger. 

disse feriepengene utbetales da 
i juni, og er ment å vare i 5 uker.  På 
lønnslippen vil de fremstå som 
«utbet. FP ord i ferieåret». Så må 
man jo trekkes en uke i lønn for den 
5 ferieuka. dette gjøres på følgende 
(litt spesielle) måte: du får en normal 
månedslønn (grunnlønn for fire uker), 
og så blir du trukket for grunnlønn i 

fem uker. dette heter «Ferietrekk 
ordinært» på lønnslippen.  det er flere 
som tror at feriepengene er skatte-
frie. det er de ikke. men man betaler 
ikke skatt på dem i juni. det fordeles 
på de andre månedene. 

Tillegg som oT, vakt og øving får 
man selvfølgelig i tillegg. disse skat-
tes man av på normal måte. også i 
juni.  og ikke nok med det. lønnsopp-
gjørets generelle tillegg slår normalt 
også inn på junilønn. og det har jo 
virkningstidspunkt fra 1.mai. og dette 
har jo innvirkning på oT, øvelser, vakt 
også. og skal etter reguleres . lykke 
til med lønn og sånn. og god ferie. 

Vestlandet

hTV i Sjøforsvaret har siden sist fått 
ny medspiller ved skifte av General-
inspektør (GiS). 30. april var det bytte 
av GiS med storslått oppstilling på 
haakonsvern. hTV ser frem til et 
fortsatt konstruktivt samspill i vide-
reutviklingen av personellets ram-
mebetingelser i Sjøforsvaret. det er 
særs viktig å skape en god perso-
nellmessig forutsigbarhet fremover 
– dette etterlyses av medlemmene. 
Sjøforsvaret leverer synlighet og 
etterspurt operativitet, men dette 
må ikke gå på bekostning av forut-
sigbarheten. Sårbare kompetanse-
områder går fra det ene skroget til 

det andre, med liten eller ingen fritid 
mellom fartøysbyttene. dette med-
fører stor slitasje på personell og 
deres familier. noF sitter på et grovt 
tallgrunnlag som har gitt en famili-
ebrudd- prosent på nær 60 prosent 
over kort tid, som direkte eller indi-
rekte konsekvens av Sjøforsvarets 
oppdragsmengde. dette kan ikke vi 
være bekjent av over tid. Vi trenger 
robuste ledere som balanserer ope-
rative leveranser mot politiske ambi-
sjoner. 

For øvrig registrerer noF hTV 
fortsatt en viss motstand mot å 
delegere ytterligere fullmakter ned 

til nivå 2, fullmakter som kan gi diFer 
handlingsrom til å drive ansvarlig 
forvaltning. dette mÅ det snarlig bli 
endringer på  – som kjent følges 
ansvar og myndighet ad – og la det 
være helt klart: kompetansen til å 
håndtere dette ligger hos begge par-
ter i Sjøforsvaret.

dersom det skulle være noe dere 
trenger støtte til, eller om dere lurer 
på noe, så er vi FRiTVer aldri mer enn 
en liten telefonsamtale unna. Velger 
å bruke klassikeren «ingen spørsmål 
er for dumme, og ingen saker er for 
små», så ta kontakt dersom det er 
noe espen og Thor kan bistå med.

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

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

Farhad Fard
Tlf. 928 40 459
e-post: ff@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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Sommerferie er viktig. da skal kroppen 
og hodet hente seg inn igjen etter en hard 
høst, vinter og vår, og samtidig legge 
grunnlaget for å orke et nytt år. Selv om 
du kanskje foretrekker late dager i hen-
gekøya eller på stranda, og av aktiviteter 
helst vil drive med longboarding, brett-
seiling, padlebrett eller liknende, så får 
du mye igjen for noen timers hardt fysisk 
slit hver uke.

det er kUn Fantasien soM Begrenser. 
la oss ta en godt trent offiser som 
utgangspunkt. du deltar i alle typer militær 
trening, går på ski, løper i terrenget og bru-
ker gjerne en time eller to til funksjonell 
styrketrening i et studio. i sommerferien 
har du ikke tilgang på noe av dette – men 
har med deg t-skjorte, shorts og et par 
stabile terrengsko i feriebagasjen.

øvelser Med kroPPen soM Belastning. 
Vi er heldige. Vi bor nemlig i et land som 
utmerket godt kan betegnes som verdens 
beste utendørs treningsstudio! Tenk bare: 
milevis med skogstier og grusveier for 
løping, mange fjellknabber for buldring, trær 
med greiner som er i perfekt høyde og tyk-
kelse for pull ups. Steiner som passer som 
belastning til knebøy, eller er så store at du 
kan hoppe opp og ned på dem. det er bare 
din egen fantasi som setter begrensninger 
– hva med f.eks en liten amRaP (CrossFit-
uttrykk for as many Rounds as Possible) 
på 30 minutter? Varm godt opp. Kjør så 
mange runder som mulig med svømming 
100 m, 10 push ups (strøkne – se beskrivel-
sen under), 100 m løping i bratt motbakke, 
10 box jumps, 100 m flat løping, 5 pull ups 
i en grein. Tren deg rolig ned igjen, og avslutt 
gjerne med et bad.  

PUsH UPs. Push ups, eller armstrekninger, 
er alle styrkeøvelsers mor. Kan kjøres på 

uendelig mange måter, basisversjonen er 
med skulderbredde mellom hendene, fin-
grene pekende fremover, albuene bakover 
og inntil kroppen og helt strak kropp. Start 
med strake armer, senk deg ned til bryst-
kassa (obs! ikke haka eller magen – men 
brystkassa!) berører bakken før du strekker 
armene ut igjen. Pass på så rumpa ikke 
siger ned, kroppen skal hele tiden være 
strak som om du ligger i planke.

For lett? Tar du greit 50 strøkne push 
ups? Kjør enarms i stedet. ha en bredere 
beinstilling med større avstand mellom føt-
tene. legg vekten på den ene armen mens 
du holder den andre strak bakover langs 
kroppen. Senk deg ned til brystkassa på 
samme side som den armen du bruker nes-
ten berører bakken. obs! etterstreb like 
mange reps på hver arm, her er det viktig å 
utjevne eventuell skeivhet i styrken på høyre 
og venstre side. 

PUll UPs. Pull ups, chin ups, kroppshe-
vinger – kjært barn har mange navn. mange 
varianter her også, for de fleste så er det 
den med håndbaken mot deg (undertak) 
som er enklest. Gir god belastning av arm-
bøyerne og alle musklene som drar armene 
nedover og bakover. Kan eventuelt kjøres 
med overtak, gir da større belastning på 
musklene som drar armene nedover og 
bakover. For lett? hva med en 5–10 kg 
ryggsekk, eller et lite barn på ryggen? Kjør 
strikt, strekk armene ut mellom hver repe-

tisjon og kjør jevne bevegelser uten å 
rykke.

BoX JUMPs. Box jumps, eller spensthopp, 
er brutal trening av den utholdende styrken. 
det kan gjøres ved å hoppe opp på en ca. 
60 cm høy trekasse (derav box…), murkant 
eller liknende. eller som dype spensthopp 
der du setter deg helt ned på huk mellom 
hvert hopp. Vi velger denne varianten: Sett 
deg ned med baken trukket bakover til 
omtrent den høyde som når du setter deg 
på en kjøkkenstol. hold armene fremover 
og pass på at knærne og tærne lager en 
rett linje når du kikker ned. Rett ut beina 
eksplosivt mens du fører begge armene 
bakover og løfter brystkassen frem. lett? 
Prøv 10 minutter med 20 reps emom (every 
minute on the minute – at du starter på 
hvert hele minutt, hopper 20 hopp, tar 
pause til neste hele minutt, starter osv). 

MotBakkeløPing. den mest brutale kon-
disjonstreningen? motbakkeløping gir null 
hvile, og gir mulighet til stor treningsbelast-
ning på kort tid. Finn en god sti eller grusvei 
der det stiger ganske bratt. Varm opp grun-
dig og kjør så f.eks fire minutters innsats 
og gjenta fire ganger. Pausen mellom dra-
gene er den tiden du bruker på å jogge rolig 
ned igjen. Bruk egnede sko, løp med korte 
steg og bruk armene aktivt. Øke trenings-
effekten? Bruk staver for stavgang. et mål 
å trene mot? meld deg på et motbakkeløp 
– sjekk terminlisten på Kondis.no.

SommeRtrening
ikke la noen late ferieuker ødelegge formen. her er noen tips for hvordan 

du kan trene hardt uten annet enn shorts, t-skjorte og sko.

haRaLd RIShOvd (tekst og foto)

På nett: Wholisticfitness.com
Globalbodyweighttraining.com

bøKer: Forsikringsjungelen

tidssKriFt: 
CrossFit:www.theboxmag.com/ 
outside magazine www.outsidemag.com 

i

Push ups
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Pull ups

Box junps

Pull ups

motbakke
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dette innlegget vil søke å gi et innblikk i hva 
noFKa jobber med på vegne av kadettene 
skoleåret 2013–2014, gjennom å fortelle 
kort om én sak fra henholdsvis hver av de 
tre krigsskolene og for sivile kadetter. der-
som man ønsker å vite mer om noFKas 
arbeid utover dette, finnes både handlings-
plan og informasjon om pågående saker 
på noFs hjemmesider. 

På Sjøkrigsskolen jobber noFKa for å 
bedre boligtilbudet for kadettene. Situasjo-
nen er i dag slik at etterspørselen etter 
bolig/kvarter er større enn tilbudet i Bergen 
boligområde. noFKa er av den oppfatning 
at en trygg bosituasjon er en forutsetning 
for å prestere godt i en travel kadetthverdag. 
Saken er derfor fremsendt helt til politisk 
ledelse i Fd og svar er mottatt fra perso-
nellavdelingen i Forsvarsstaben (FST/P). de 
erkjenner at det er brudd på regelverket, 
men har ikke uttrykt vilje til å gjøre konkrete 
tiltak. ettersom boligsituasjonen er like 
alvorlig for alle ansatte i Bergen, anses ikke 
kadettene som en prioritet av ledelsen. For 
videre fremgang er det nødvendig med en 
konsekvensutredning for kadetter som må 
bo i bofellesskap eller er uten kvarter.

en av de mest sentrale sakene noFKa 

jobber med ved Krigskolen omhandler tilset-
tingsprosessen etter endt krigsskoleutdan-
ning. i hæren benytter man seg i stor grad 
av midlertidige beordringer. dette berører 
ofte nyutdannede offiserer som får tilslag 
på søknadsrunden, men blir internt tvangs-
beordret i andre stillinger. denne løsningen 
kan medføre hyppige stillingsbytter som 
går ut over både avdelinger og den enkelte 
offiser. noFKa vil fremme denne saken og 
jobber for en transparent tilsetningsprosess 
som bidrar til forutsigbarhet for ansatte og 
avdelinger.

På luftkrigsskolen er det først og fremst 
de som går teknisk retning noFKa jobber 
for i år. For de som går teknisk retning, deler 
kadettene seg ved at noen har bakgrunn 
som flyteknikere og får bibeholde tekniker-
tillegget, mens andre ikke kommer fra fly-
teknisk miljø og dermed ikke har noe tillegg 
å bibeholde. noFKa erkjenner at bibehold 
av lønn er et godt prinsipp og at man har 
forskjellig bakgrunn før man inntar kadet-
tilværelsen, men ønsker likevel at tekniker-
tillegget skal tilfalle alle av to årsaker: først 
og fremst fordi de får samme utdannelse 
og skal tiltre samme stillinger, men også 
fordi det er et ytret ønske i luftforsvaret 

om flere teknikere med høy utdannelse, og 
dette kan være et godt incentiv.

For de sivile kadettene jobber noFKa i 
år hovedsakelig med ingeniørtillegget. i 2012 
kom ny personellhåndbok for Forsvaret 
(FPh) og plikttjenesten for kadetter ved 
sivile skoler ble endret fra 1:2 til 1:1. noFKa 
jobbet for å få til en overgangsordning, slik 
at de som startet på utdanningen før ny 
FPh også skulle få 1:1 på sine gjenværende 
utdanningsår. dette ble avvist av FST/P. 
noFKa påpekte også at de som gikk på 
gammel ordning da ville få ingeniørtillegget 
senere enn de på ny ordning, fordi det først 
tilfaller dem som er ferdig med plikttjenes-
ten. FST/P innvilget at alle vil få tillegget 
etter 1:1 utregnet plikttjeneste. noFKa job-
ber nå med å følge opp saken slik at tilleg-
get tilfaller alle ingeniører etter endt utdan-
ning, uavhengig av plikttjeneste.

avslutningsvis vil vi i sentralstyret i 
noFKa minne om at vi jobber på vegne av 
kadettene, og da med de sakene som blir 
frembragt av nettopp kadettene. Vi opp-
fordrer med dette til å komme med innspill 
til noFKa i forbindelse med neste hand-
lingsprogram, som blir satt på årskonferan-
sen til høsten.

Hva gjør noFKa for tiden?
de fleste kadetter vet at noFKa har et sentralstyre på tvers av  

krigsskoleutdanningene som jobber for å fremme kadettenes interesser, 
men de færreste vet hva noFKa faktisk jobber med i det daglige. 

MagNuS babSvIK  (tekst)
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Som en del av noF akademiet har vi laget 
en egen leksjon og en unik brosjyre som 
heter «Fra elev til befal». her gis meget 
verdifull informasjon om alt fra skattekort 
til pendling og videre utdanning. Ta kontakt 
med din tillitsvalgte hvis du ikke har fått 
brosjyren. den er gull verdt i en travel hver-
dag! 

her kommer noen tips og råd for en god 
start som befal.

1. Skattekort
Tjenestetillegg og utdanningsbonus er 
skattefritt som elev. Som befal må man 
derimot betale skatt på inntekt. For at For-
svaret skal trekke penger til skatt, må man 
fylle ut et skattekort. dette gjøres elektro-
nisk på www.skatteetaten.no . nytt fra 2014 
er at Forsvaret henter skattekortet elek-
tronisk etter du har fylt ut.  hvor mye skatt 
du kommer til å betale er litt avhengig av 
bosituasjon, gjeld og andre fradrag, men 
rundt 25 prosent er vanlig. 

2. Skattemessig pendling
mange er ikke klar over at man kan pendle 
til foreldrehjemmet som enslig befal. Kra-
vet er at man er hjemme regelmessig. Skat-
temessig pendling kan gi store fradrag på 
skatten, og vi informerer om reglene rundt 
dette på noF-møtene. uansett; et godt 
tips er å ta vare på alle kvitteringer. de kan 
bli nyttige til skatten. 

3. Bolig eller kvarter
de fleste nyutdannede sersjanter/kvart-
ermestre får tilbud om å bo på hybel. dette 
koster rundt 1500,- i måneden. hvis dere 

ønsker å søke om større bolig, kan dere ta 
kontakt med boligkontoret i leiren. Selv om 
dere kommer langt bak i køen, kan man 
være heldig å få leie en ledig bolig for en 
kort periode. dette koster mer, men man 
kan jo gå sammen med noen kollegaer om 
å dele plass og utgifter. det er uansett lurt 
å ta kontakt med boligkontoret før du møter 
på nytt sted. 

4. Første lønning og sommerferie
Selv om avslutningsseremonien er i slutten 
av juni, blir man ikke formelt beskikket ser-
sjant/ kvartermester før 1. juli. Første løn-
ning kommer 12. juli og gjelder for hele 
måneden. Fordi de fleste avdelingene tar 
ferie i juli, er ofte oppmøtedato 1. august. 
du har krav på å ta ut 3 ukers sammenheng-
ende ferie innen 30. september. men fordi 
man ikke har opptjent feriepenger, blir dette 
uten lønn. derfor inngår man vanligvis en 

avtale om fri i juli, slik at man avvikler flytte- 
og reisedager, noe avspasering og får resten 
som permisjon med lønn. 

5. Tiltredelsesreise 
Reisen fra gammelt tjenestested, der du 
har gått befalsskole, til nytt tjenestested 
dekkes av Forsvaret.  du kan få dekket 
offentlig kommunikasjonsmidler eller bruk 
av bil. du tilkommer godgjøringer etter rei-
seregulativet. dette er blant annet 4,05 pr. 
km ved bruk av bil. Kost- og natttillegg får 
du etter hvor lang reisen er. husk å ta kon-
takt med ny avdeling og avklar oppmøte-
tidspunkt og hvordan reisen skal foregå. 
Reiseregning skrives ved oppmøte på ny 
avdeling. 

6. Riktig lønn 
Så fort du får tilgang til å sjekke lønnslippen, 
så er det lurt å sjekke om lønnsansienni-
teten stemmer og at du får riktig lønnstrinn.  
er det vanskelig å finne ut på egen hånd, 
så ta kontakt med din lokale noF-tillitsvalgt. 

7. Benytt deg av mulighetene i noF!
Vi arrangerer en rekke lokale aktiviteter og 
utdanning innenfor noF-akademiet. det 
kan dreie seg om alt fra smørekurs til uni-
versitetsutdanning. alt betalt og tilrette-
lagt. en god start er å finne ut hvem som 
er tillitsvalgt i din avdeling og høre om 
mulighetene.  

velkommen som kollega,  
og lykke til i tjenesten!

Fra elev til beFal
7 tips for en god start som befal

Vår erfaring er at nøkkelen til en god start som befal, er å ha orden på de formelle og  
administrative sidene ved å bli en arbeidstaker og ansatt i Forsvaret. 
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innledningsvis vil vi omtale forholdet til 
særaldersgrensen for deg som yrkestilsatt. 
For å bruke Statens pensjonskasses (SPK) 
forklaring på en særaldersgrense er det en 
«aldersgrense som vi finner i yrker der det 
stilles særlige krav til fysiske og psykiske 
egenskaper». dette kan også i stort ses 
mot Forsvarets innretning med et operativt 
fokus og gripbare enheter som kan dispo-
neres der hvor regjering og storting 
bestemmer at slike styrker kan nyttes. 
derav må Forsvaret ha en robust perso-
nellorganisasjon med gode fysiske og psy-
kiske egenskaper. 

Videre kan vi gå av med tjenestepensjon 
fra SPK 3 år før særaldersgrensen, dersom 
ansattes alder og tjenestetid er 85 år eller 
mer (85-årsregelen), men forutsetningen 
er at du uansett har minimum full opptjen-
ning (30 år) i SPK. denne regelen gjelder for 
øvrig også for alle andre ansatte i stat og 
kommune. Vi skal da motta 66 % av den 
faste lønnen vi hadde på pensjonerings-
tidspunktet, eller dersom vedkommende 
har hatt en midlertidig stilling/lønn i mer 
enn 2 år.

arbeidsministeren har varslet at særal-
dersgrensene skal gjennomgås på generelt 
grunnlag som en del av gjenstående arbeid 
med pensjonsreformen. det skal være 

lønnsomt for alle yrkesgrupper i samfunnet 
å stå lenger i arbeidslivet – og kombinere 
arbeid og pensjon. han mener at det er 
urimelig at enkelte grupper skal ha særfor-
deler angående pensjon fordi vi har opplevd 
store endringer i arbeidslivet i samfunnet.

har yrkesbefal mistet 66 %-garantien, 
hører vi ofte? nei, så langt har ikke yrkes-
befalet mistet garantien i seg selv såfremt 
du har full opptjening i 30 år. men, også vi 
befal er berørt av pensjonsreformen som 
ble innført  1. januar 2011. offentlig sektor 
med tjenestepensjon blir berørt av forhol-
det til levealdersjustering og ny regulering 
av pensjon. dette kan medføre at du som 
født etter 1. januar 1959 får en lavere pro-
sent enn 66 når pensjonen levealdersjus-
teres ved alder 67 år (altså ved samme alder 
som alderspensjon og tjenestepensjon 
samordnes). dette er et forhold som par-
tene i arbeidslivet må ta tak i fremover. det 
er antydet at så vil skje i 2017. enigheten 
som partene etablerte i 2009 gav kun en 
full garanti for årskullene frem til 1953, og 
individuell garanti for årskullet til og med 
1958.
For deg som avdelingsbefal med en egen 
aldersgrense knyttet til tilsettingsforhol-
det, vil du opparbeide deg en oppsatt ret-
tighet i tjenestepensjonsordningen eller i 

SPK. dette medfører at all pensjonsrett blir 
værende hos SPK frem til alder 65 år, men 
full opptjeningstid øker da til 40 år. eks: 20 
års tjeneste medfører 20/40-deler i pen-
sjon. det er også viktig at du har opptjent 
denne pensjonen i minst tre (3) år før du 
slutter/sier opp tilsettingsforholdet i For-
svaret. altså skal du ha med deg en tje-
nestepensjon i SPK må du jobbe minst 3 
år som avdelingsbefal før du slutter. 

dagens situasjon er slik at yrkesbefal har 
en særaldersgrense på 60 år med hjemmel 
i forsvarspersonelloven. Ved avgang for 
særaldersgrensen har du en garanti på 66 
% frem til levealdersjusteringen slår inn 
på 67 år. da kan pensjonsprosenten bli 
lavere om ikke partene i arbeidslivet blir 
enige om et regelverk som skal gjelde for 
oss yngre født etter 1. januar 1959.

Pu viser også til nof.no, som har en ajour-
ført oversikt under helpdesk/pensjon. Sav-
ner du som medlem tips her – gis oss en 
tilbakemelding på pensjonist@nof.no 

særalDersgrensen
For deg soM Militær

Befal har ved lov om forsvarspersonell (forsvarspersonelloven) (lov-2004-07-02 nr. 59)  
fastsatt en særaldersgrense på 60 år for yrkesbefal. For avdelingsbefal sier samme lov at du 

kun har tilsetting til fylte 35 år eller 38 år (om tilsettinger blir forlenget med 3 år). 

thOR MaNuM Og KjELL tvEItEN (tekst)
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Spar inntil 40% på forsikringene 
dine gjennom FP og SpareBank 1

Forsvarets Personellservice tar 
vare på sine medlemmer !

Ta kontakt med Kristin eller Bettina for en hyggelig forsikringsprat. 
Tlf: 21 07 57 20  | e-post: sparebank1@fp.no

Forsvarets Personellservice • www.fp.no • Telefon: 21 07 57 00

Gjelder skadeforsikring (eks. ulykke og verdisakforsikring). 
En av forsikringene må være bil-, hjem- eller husforsikring. LOfavør 

Kollektiv Hjemforsikring teller som en forsikring

20%

15%

10% 10%

5% 5%

Gruppeavtaler 
forbund er nå gjort 

tellende i 
helkundetrappen

3
forsikringer

4
forsikringer

5
forsikringer
+eKunde

Rabatt Kontobonus Bankkunde
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Tesla S har tatt norge med storm. neste sommer kommer modell X – en mellomting 

mellom en SuV og en mPV (multi Purpose Vehicle). oppskriften er mye av det samme 

– elektrisk motor, stor batterikapasitet, syke mengder motorkraft og ekstreme ytel-

ser, plass til syv personer. det nye er firehjulsdrift. model X kommer med dobbelmo-

tor og firehjulsdrift – altså er det to motorer som gjør jobben. i tillegg kan du velge 

mellom 60 og 85 kWh batterier – det største er nok smartest med tanke på rekkevid-

den på vinterføre. det eneste negative vi klarer å se er «måkevingedørene» – ikke det 

mest aktuelle for aktive offiserer som trenger skiboks. Frister bilen? du kan sette 

deg på venteliste nå! Pris ikke bestemt enda …  www.teslamotors.com/no

tesla X 

Frister det med en mellomstor SuV i premiumsegmentet? audi 

Q5 har det meste – mange spennende motorer å velge mellom, 

godt med plass, en kjøreopplevelse som kun premiumbiler kan 

gi og, ikke minst, firehjulsdrift for de dagene snøen dumper ned 

på vei til hytta. enten du lar fornuften styre og velger en 2 liters 

Tdi med 150 hk og manuell girkasse, eller lar hjertet styre deg 

i retning av 3-literen med 258 hk og S-tronic automatkasse, 

så byr Q5 på sikre og trygge egenskaper – for deg, for passa-

sjerene og for bagasjen.  Fra kr 508.900,-   www.audi.no 

audi Q5

Subaru kan firehjulsdrift! den tradisjonsrike japanske bilprodusenten har lange tradisjo-
ner fra rallyløypene rundt om i verden – ikke minst med Petter Solberg bak rattet. XV er 
en rimelig, kompakt og brukervennlig SuV. Firehjulsdriften er symmetrisk akkurat som 
på rallybilene, bilen har 6-trinns manuell girkasse, og byr på god plass for en yngre offi-
ser med samboer, hund og sansen for et aktivt friluftsliv. Baksetet kan legges ned i ulike 
konfigurasjoner, slik at du får plass til bikkjeburet, den store sekken med klatretau, to 
sett med toppturski og støvler og et par velfylte ryggsekker. dessuten er bakkeklaringen 
hele 22 cm, noe få andre SuVer i samme prisklasse matcher. Vår favoritt? XV med 2 
liters dieselfirer på 147 hk og Premium utstyrspakke. Fra kr 314.000,-  www.subaru.no   

subaru Xv

med Countryman var mini med ett ikke helt mini lenger – bilen 
er ikke stor, men mye større enn originalen som startet mini-
bølgen for mange, mange år siden. men med BmW inne på 
eiersiden, er i det minste kjøregleden beholdt, selv om Coun-
tryman ikke helt byr på samme «gokartfølelse» som vanlig 
mini. Cooper-versjonen av Countryman (oppkalt etter mot-
orsportslegenden John Cooper) finnes enten med en Tdi på 
2 liter med 143 hk eller en 1,6 liters turboladet bensinmotor 
med hele 184 hk – nok til å klare 0 til 100 på 7,4 sekunder, eller 
«dra skinnet av pølsa» for å si det på den måten! Kanskje 
ikke noen SuV for de dårligste veiene, men morsom så det 
holder på svingete bygdeveier. kr 348.000,-  www.mini.no   

Mini countryman cooper

sUv/4X4
SUV, hytteracer… Kjært 
barn, mange navn. Vi 
nordmenn elsker firehjuls-
drevne biler under felles-
betegnelsen SUV – Sports 
Utility Vehicle. Det snak-
kes i det vide og det brede 
om at vi ikke trenger slike 
biler, men det er tull! Veldig 
mange steder i Norge er fi-
rehjulstrekk et stort pluss. 
Og skal man komme opp 
den siste bakken til huset 
eller hytta en kveld som 
veien ennå ikke er brøyta, 
så er litt ekstra bakkekla-
ring bare av det gode. Her 
er et knippe aktuelle biler:

Bilen som skapte en helt ny kategori! med SuVenes firehjulsdrift og høye bakkeklaring, 

kombinert med stasjonsvognas romslige plass til sjåfør, passasjerer og bagasje, har XC 

70 vært en trendsetter siden forgjengeren blei lansert som 850 XC på midten av 1990-tal-

let. 2014-modellen gir oss en avansert, trygg og romslig langtursbil som kombinerer det 

trauste med det praktiske og det morsomme. med en d4 dieselmotor på 163 hk og 420 nm 

i dreiemoment, har storfamilien plass og krefter nok til alle eventyr – enten de handler om 

skiferie for mor og far, alpetur med hele familien og velfylt skiboks, eller sommerferie med 

skjærgårdsjeepen på tilhenger klar for sportsfiske i dype vestlandsfjorder. Fra kr 552.000.- 

(obs! Husk avtalen alle våre medlemmer har med volvo.)  www.volvocars.com     

volvo Xc 70
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Foto: colourbox.com

norgesmodell med 211 hk. Jo da, ved å redusere effekten fra 265 til 
211 hestekrefter, sørger det norske avgiftssystemet for at prisen går 
ned fra 764.000,- til 695.000,- for ellers samme bil. høres det ut som 
om mye av kjøregleden blir borte? Fortvil ikke, «norgesmodellen» 
klarer 0-100 på kun 6,4 sekunder – nok til å knuse de fleste medtrafi-
kantene ut fra lyskrysset. designet bringer tankene hen til fantastisk 
vakre 550 Spyder, og Porsche-finesser som bakhjulsdrift og seks-
sylindret boksermotor plassert mellom bakhjulene gir kjøreopplevel-
ser som få andre biler kan matche. kr 695.000,-  www.porsche.no

Porsche Boxter

drømmer du om en klassisk ur-Quatro av 

samme type som Stig Blomqvist herjet 

med i rallyløypene på 1980-tallet? Glem 

det, originalene er bortimot umulig å få tak 

i, og de 333 eksemplarene audi nylig laget 

av a1 Quattro blei revet bort med en gang.  

men fortvil ikke - den kompakte S1 er siste 

og minste skudd på stammen, men er langt 

fra noen minstemann når det gjelder ytel-

ser! eller hva sier du til 231 hk og 370 nm 

fordelt på 1250 kg bil? Firehjulstrekk 

(haldex-system) sørger for godt grep, mens 

ulike modus gjør bilen lett å sette opp for 

ulike typer kjøring. 0-100 går unna på 5,8 

sekunder…  kr 498.200,-  www.audi.no

audi s1

Toyota er kanskje ikke den bilprodusenten man først kommer i hug 
når det snakkes om sportsbiler, men den japanske giganten har lang 
erfaring med morsomme biler helt fra GT 2000 ble lansert i 1966. GT 
86 er siste skudd på stammen, og er langt på vei samme bil som 
Subaru BRZ. oppskriften er like enkel som den er morsom – putt 
masse motor (2 l bokserfirer med 200 hk), 6 gir, bakhjulsdrift, 50/50 
vektfordeling og lav vekt (1263 kg) i samme kasserolle og bland godt. 
Resultatet er rendyrket kjøreglede – med japansk kvalitet og drifts-
sikkerhet! kr 443.400,-  www.toyota.no

toyota gt 86

mer enn 1 million solgte mX-5 og tittelen verdens mest solgte roadster, viser at 

mazda har forstått et og annet om kjøreglede! mX-5 blei lansert i uSa i 1989 og 

kom til europa og norge året etter. Vi feirer med andre ord 25-årsjubileum for 

første versjon av tidenes sportsbilsuksess i år. oppskriften er «erke-engelsk» og 

enkel: 50/50 vektfordeling, bakhjulsdrift, et hjul i hvert hjørne, direkte styring og 

lav vekt. Vips, så får man kjøreglede i bøtter og spann på tross av en relativt beskje-

den 1,8 liter firesylindret motor på 128 hk. dagens versjon er mer komfortabel og 

sikrere enn de første årgangene, men alle har til felles at de får smilet fram! Finnes 

både med kalesje og sammenleggbart ståltak. kr 296.100,-  www.mazda.no

Mazda MX-5

legendariske Colin Chapman lanserte lotus 7 allerede i 1957. i dag – 57 år senere – fun-

gerer fremdeles konseptet hans helt rått, men nå lisensprodusert som Caterham 7. hvis 

andre sportsbiler får deg til å glise, så får de råeste versjonene av Caterham 7 deg til å 

flire hysterisk! men det trenger ikke koste skjorta for at det skal være morsomt – model-

len 165 benytter en turboladet, tresylindret Suzuki-motor på 660 ccm. høres kanskje 

litt pinglete ut, men er nok til at den 490 kg(!) lette bilen gjør 0-100 på 6,5 sekunder. og 

med tanke på at du sitter omtrent nede på asfalten og helst bør bruke briller for å klare 

å se i fartsvinden, så er dette en av de mest ekstreme opplevelser bilverdenen kan by 

på. ca. kr 175.000,- i england (+ norske avgifter)  www.caterhamcars.com 

caterham 7 model 165

sPortsBiler
Begrepet sportsbiler har bestått omtrent 
like lenge som det har blitt laget biler. Fra 
klassiske Bentleys og MG lenge før andre 
verdenskrig til Porsche, Ferrari, Alfa Ro-
meo og mye annet morsomt. Felles for 
alle er at de er morsomme å kjøre – så 
morsomme at du smiler helt fra du setter 
deg inn i bilen til nøkkelen tas ut av ten-
ninga igjen. Her er noen innspill på biler 
som passer bra for norske veier – test 
Trollstigen en i Mazda MX-5 så forstår du 
kjapt hva begrepet kjøreglede betyr.
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Ut På «eventUr»
Har du lagt merke til 
hvor mange utenland-
ske motorsykkelturister 
som besøker Norge med 
sykler av typen Super Te-
nere og Varadero? Det er 
ikke uten grunn – sykle-
ne er behagelige i nor-
ske hastigheter, perfekte 
for lange grusstrekk og 
dårlig asfalt, og er lette å 
pakke med seg mye ba-
gasje på. 

Husqvarna Fe 450 
er din oppfatning av en perfekt motorsykkelferie å nyte de lange grusstrekkene 

i Østerdalen? eller sykkelen bak i kassebilen eller på tilhenger for en aktiv offroad-

ferie i Polen? da er husqvarna Fe 450 et spennende valg (noen avdelinger i 

Forsvaret benytter samme motorsykkel, men med navnet husaberg Fe 450). 

har ergonomi som er utviklet for rask skogskjøring, en 449 ccm firetakter med 

dreiemoment så det holder, lav vekt og en ramme og hjuloppheng som tåler det 

du tør! duger like bra på vei til et «hemmelig» fiskevann i Trysil som i terrengkjø-

retøybanen i leiren. kr 102.000,- på hvite skilt.  www.snellingen.no

ktM 1190 adventurer-r aBs 
Siste versjon av KTms langtursykler baserer seg på mange års erfaring fra ugjestmilde 
strøk, krevende endurokonkurranser og motocross på høyeste nivå. i forhold til standard 
1190 adventurer, har denne aBS blokkeringsfrie bremser, 3 cm lengre fjæringsvei framme 
og bak samt et 2 cm bredere styre, noe som kommer godt med der asfalten slutter. Videre 
er hjulstørrelsen 21” framme og 18” bak for et enda bredere utvalg av dekk – alt fra lan-
devei til grus og reinspikka knastedekk for terrenget. med en vekt på kun 230 kg fulltan-
ket, og hele 1200 ccm motor til rådighet, hører adventurer-R like godt hjemme i Sahara 
og marokko som den gjør på norske bygdeveier. kr 240.500,-  www.spinnin-wheel.com  

Honda Xl 1000 varadero  
langtursykkel for varierende underlag. har en oppreist sittestil-

ling som er komfortabel i norske hastigheter og som samtidig 

gir et godt overblikk over trafikkbildet og naturen du kjører gjen-

nom. Kåpen gir god beskyttelse mot vinden, med denne kjører 

du time etter time og nyter hver meter. motoren er en kraftig 

V-Twin på 996 ccm som har en dreiemomentkurve som passer 

like bra opp Trollstigen som på smale og svingete grusveier i 

Jotunheimen. kr 177.990,-  www.kellox.no    

yamaha super tenere Xt 1200 
Super Tenere XT 1200 er utstyrt med en 1199 ccm tosylin-
dret kraftpakke med godt dreiemoment på lavt turtall, 
elektronisk justerbart hjuloppheng, driftsikker kardangdrift 
og ikke minst Traction Control for å hjelpe deg på grus. 
lofoten på kryss og tvers, eller er afrika neste? kr 229.000,- 
som standard, kr 251.900,- som super tenere Worldcros-
ser rigget for langtur.  www.yamaha-motor.eu/no

triumph tiger 800 Xc  
Kultpersonen og filmstjernen Steve mcQueens favorittmerke! 
95 hk og 800 ccm fordelt på tre sylindre, et chassis og hjul-
oppheng som er satt opp for grus og dårlige veier og ikke 
minst en historikk som få motorsykkelprodusenter kan mat-
che. 22 cm fjæringsvei framme og 21 cm bak er nok til ganske 
frisk kjøring, og japanskproduserte Showa dempere sørger 
for komfort og sportslighet. amerika på langs fra alaska til 
argentina? kr. 154.990,-  www. triumphmotorcycles.se
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r-sykkel/sPort/
street
Det er ikke bare «grusfolket» 
som kan glede seg til som-
meren – det popper opp den 
ene morsomme gatesykke-
len etter den andre. Her er et 
assortert utvalg som garan-
tert får pulsen til å slå et par 
hakk raskere.

ducati Monster 796 aBs 
Få motorsykkelmerker oser sånn av Road Racing og 
ekstreme gatemaskiner som ducati. Ta en dose klas-
sisk R-sykkel og sett på et litt bredere og høyere styre. 
Resultatet er monster 796 – en rå kjøremaskin for 
ekstrem moro! motoren er ducatis 803 ccm l-Twin, 
som lyder like vakkert som den er sprek. effekten er 
87 hk, noe som matcher den 169 kg tunge (tørrvekt) 
sykkelen perfekt. morsomste du kan gjøre med buk-
sene på? kr 154.000,-  www.lovaasmotor.no   

BMW s1000 r 
med 160 hk, et dreiemoment på 112 nm og et effekt-/vektforhold 
på 1,29 kilo per hk, snakker vi om rendyrket kjøreglede! den firesy-
lindrede motoren har en jevn momentkurve helt opp til 11.000 
omdreininger, noe som gjør beistet relativt lettkjørt. og skulle det 
regne eller være glatt av andre grunner, så kan du velge oppsettet 
Rain-modus, noe som gir mykere gassrespons samtidig som aBS-
bremser og aSC (stabilitetskontroll) hjelper til med å holde deg på 
begge hjulene. kr 208.200,-  www.bmw.no

suzuki gsX 1300 Hayabusa 
1340 ccm og 197 hk. les det en gang til! hayabusa har snaue 200 hk, veier 260 kg fulltanket og er noe av det råeste som finnes på to hjul! Fornuftig? neppe … morsom? Jepp, på grensen til det hysteriske! Første versjon blei introdusert ved årtusenskiftet. Sykkelen er imidlertid forbedret fra år til år, og er i dag så fullblods som et slikt monster kan bli. 6-trinns girkasse, 21 liters tank og RR-inspiret sadel er med på å runde av denne sterke pakka for ekte mC-entusiaster! kr 292.502,-  www.erling-sande.no 

Honda cBr 1000 Fireblade 
Følger du med på internasjonal motoGP Road Racing? da har du sett at honda 
har mange kjørere i verdenstoppen! CBR 1000 Fireblade er foreløpig siste 
versjon av sykkelen som satte standarden for klassen Supersport da den blei 
introdusert i 1992. Årets versjon har firesylindret firetakter på 998 ccm som 
yter utrolige 178 hk ved 12.000 omreininger. Kjøreklar vekt er drøye 200 kg – du 
må over i rendyrkede racingrigger for å finne noe liknende! hysterisk moro? 
Gjett om! obs! ikke la denne utfolde seg på trafikkerte gater – meld deg heller 
på et kjørekurs på Vålerbanen i Solør! kr 256.990,-  www.kellox.no

yamaha Mt-07 
Tilbake til røttene og klassiske, enkle, engelske motorsykler 

som ikke hadde annet som mål enn at de var morsomme å 

kjøre – i byen, på landeveien og ellers hvor det er god asfalt. 

oppskriften er enkel: et stivt og lett chassis, totalvekt på 

kun 182 kg med fulle tanker, og en sprek firesylindret 689 

ccm firetakter som yter 75 hk ved 6500 omdreininger. Sa vi 

at den ser kul ut også? Jepp, det gjør den – faktisk veldig kul! 

kr 103.900,-  www.yamaha-motor.eu/no

Foto: colourbox.com
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Tegningsblankett forsikringer  For deg som allerede er medlem av NOF

Sted/dato: Signatur:

Mer informasjon på www.nof.no eller forsikringsbrosjyren.

Sted/dato: Signatur:

Mer informasjon på www.nof.no eller forsikringsbrosjyren.

Sted/dato: Signatur:

Mer informasjon på www.nof.no eller forsikringsbrosjyren.

❏ Jeg ønsker å tegne Vertikal Helseforsikring 

Jeg ønsker å tegne:

❏ Conteinerforsikring utenfor Norden

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

❏ Jeg ønsker NOF SINGEL      ❏ Jeg ønsker NOF FAMILIE

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

NOF Gruppeforsikringer

Helseforsikring med 20 dagers behandlingsgaranti

Spesialforsikringer, utland

Etternavn Fornavn Fødselsnummer (6 siffer)

Adresse  Postnummer Poststed

E-postadresse  Mobilnummer

Fra dato: Til dato:

JA
N

u
A

r 
20

14

✁

Sv
aR

: 

12. Hvor langt fløy Bjørn Einar Romøren da han satte verdensre-
kord i skihopp i mars 2005?

13. Hvilket selskap har «Don’t be evil» som sitt uformelle motto?
14. Hvilken ingrediens er det som gjør pasta verde grønn?
15. Hva kalles læren om viten og erkjennelse?
16. Hvilket enstavelsesord er sportskommentatoren Andrès 

Cantor kjent for å få til å vare leeenge?
17. Hvilken statsminister skal i 2010 ha svart at «Det er i alle 

fall bedre å like damer enn homofile!» da han ble spurt om 
det anstendige i å gi diamantkjeder til mindreårige jenter 
på 17 år?

18. Hvilken brøk brukes ofte for å representere pi?
19. Hvilket kontinent produserer mer enn halvparten av verdens 

forbruk av kakaobønner?
20. Hvem ble berømt for sin reise fra Sør-Amerika til Tuamoto-

øyene?

1. Californiabukta  2. vikinger  3. russland 4. 50 meter  5. svaneapoteket  6. jupiter  7. deepwater horizon  8. apollo  9. bulgaria  10. adolf 
hitler  11. usbekistan og liechtenstein  12. 239 meter  13. google  14. spinat  15. epistemologi  16. goal  17. silvio berlusconi  18. 22/7   
19. afrika  20. thor heyerdal

1. Hvilken amerikansk bukt kalles gjerne Cortezhavet lokalt, 
eller Mar de Cortès?

2. Hvem beseiret Paris i 885 – hunere, vikinger, mongoler eller 
vandaler?

3. Hva er den geologiske termen for områder på landjorden som 
ligger lavere enn havoverflaten?

4. Hvor langt er et olympisk svømmebasseng?
5. Hva het det første apoteket som ble åpnet i Oslo?
6. Hvilken planet har den største månen i solsystemet?
7. Hva het BPs borerigg som eksploderte og sank i april 2010?
8. Hvilken gresk musikkgud har lånt navn til et NASA-program?
9. Sammen med hvilket naboland gikk Romania inn i EU i 2007?
10. Hvem forsøkte å gjøre statskupp i Bayern i 1923, før han ble 

sendt i kasjotten en fem års tid?
11. Nevn ett av de to landene i verden som er omgitt av land som 

heller ikke har forbindelse med hav.

noF-QUiz



Innmeldingsblankett   For deg som vil melde deg inn i NOF

Januar 2013

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

Etternavn Fornavn Fødselsnummer (11 siffer)

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

E-postadresse  Mobilnummer

Personopplysninger

NOF Gruppeforsikringer med reservasjonsrett

  Grad

Tjenestested 

Avdeling/Skole

Jobbopplysninger

H S L

Yrkesbefal 

Avdelingsbefal/spesialist

Engasjert befal til mnd/år:

Kadett til mnd/år:

Gjennomgående KS til mnd/år:

BS/UB/GBK til mnd/år:     

Grenader/matros til mnd/år:

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

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

Ververs Navn:

Jeg bekrefter at opplysningene er riktige og samtykker at de registreres i NOFs medlemssystem. Jeg samtykker at medlemskontingent og forsikringspremier skal trekkes av 
min lønn gjennom Forsvarets lønnssystem. Forsikringsordningene trer i kraft ifra innmeldingen er levert til NOF, såfremt kontingent og forsikringspremie er innbetalt til NOF. 
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vervekampanje 2014
gavekort på 1000,-  hos equipnor.*

vervekampanje sPar & PluKK

*Gavekortene er gyldig fram til 24. desember 2014. Ønsker 
du noe annet enn gavekort, kan du velge blant produktene 
til høyre. For å få registrert vervinger må du gjøre følgende: 
Benytt en innmeldingsblankett, verv en venn og 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 vervepremie eller andre spørsmål.

terrengsykkel
Richmond Sl 27,5" 

For flere vervepremier se
www.nof.no/

Produktene  
er levert av:

verv 3verv 2

verv 1

landeveissykkel
Richmond SlRG 
Fullkarbon

el-sykkel
ecoRide Summit
Kjørelengde 40-60 km

NyhEt!20 vERv
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For fullstendig oversikt se www.nof.no/medlemsfordeler

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

35%

7-9%

20%

20%

23%

25%

20%

20%

norges største fordelsprogram - Feriereiser, strøm, bilutleie, hotell,  
mobilt bredbånd, kredittkort og mye mer!  www.lofavor.no. 

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

gjelder kjøp av nybil. 

Fordelen gjelder alle produkter på  
www.fjellrevenshop.no

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

Fordelen gjelder alle produkter 
på www.tierrashop.no

Fordelen gjelder alle veiledende priser i  
utikk og på nett.

Fordelen gjelder alle veiledende priser 
på vpg.no 

MEdLEMSFORdELER  2014
hvEM  hva hvOR MyE
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Aktørnr: 3896560

Returadresse:
NOF
Møllergata 10
0179 Oslo

www.brandstad.no
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