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“Welcome to my World”

NAVItImer

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

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

is also passionately interested in everything embodying the authentic 

aeronautical spirit – such as Breitling instruments for professionals. on 

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

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

like all Breitling models with a movement chronometer-certified by 

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

precision. Welcome to the Breitling world. 
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leder

Det er to utviklingstrekk i forsvaret i dag, 
som jeg ser med betydelig bekymring på. 
Den første bekymringen er knyttet opp mot 
implementering av nytt HR-reglement, som 
vi har på høring, hvor det sentrale i forslaget 
er at myndighet skal delegeres ut og nedo-
ver i organisasjonen. Dette strider mot det 
som var det bærende prinsipp på 2000-tall-
et, hvor slike oppgaver skulle sentraliseres, i 
den hensikt å frigjøre tid til operativ aktivitet 
på de lavere nivå.  

Konsekvensen er todelt, i form av mer 
administrativ belastning til allerede hardt 
pressede linje- og avdelingsledere, sam-
tidig som utviklingen gir et demokratisk 
underskudd. For parallelt med at ansvar og 
oppgaver blir delegert, fortsetter sentralt 
nivå, både FD og FST å gi styringer gjen-
nom IVB, Virksomhetsplaner, Instrukser og 
ordrer. Mitt spørsmål blir om det delegerte 
ansvaret er reelt, eller er dette bare en 
finurlig måte for sentralt nivå å «bypasse» 
hovedavtalens intensjon og pålegg om 

medvirkning og samarbeid på alle nivå. 
Utviklingen er i tråd med det som er 

den internasjonale trenden med bruk av 
begrepet HR. Enkelte har hevdet at hoved 
kjernen i denne filosofien er - sentraliser-
ing av makt - desentralisering av ansvar. 

Den andre utfordringen er den åpen-
bare lønnsmessige forskjellsbehandlin-
gene vi opplever i forsvaret basert på 
kategori. Vi får stadig flere rapporter om 
at DIF’ene, etter å ha lyst ut en stilling 
militært, uten søkere, foreslår å gjøre de 
samme stillingene om til sivil, og sam-
tidig øker lønna markert. Dette uten å 
øke kravene til kompetanse og erfaring. 
Snarere vil kompetansekravet senkes, ved 
at vedkommende som skal ansettes ikke 
vil inneha militær kompetanse og erfaring. 
Dette er en hårreisende praktisering av 
både disponeringsordningen og hovedtar-
iffavtalen. Mulig er det slik at sivilt ansatte 
er i mindretall i forsvaret, men ser vi sam-
funnet under ett, så er det et formidabelt 

rekrutteringsgrunnlag for denne gruppen, 
kontra de med militær kompetanse. 

Begge disse forholdene vil Norges 
Offisersforbund arbeide mot. Den norske 
modellen med medvirkning for de ansatte, 
er en av kjerneverdiene i det norske sam-
funn og vi kan ikke sitte stille og se på at 
dette undergraves. Når det 
gjelder den åpenbare for-
skjellsbehandlingen på lønn, 
så er dette en problemstill-
ingen vår nye forsvarssjef 
bør rette oppmerksom-
heten mot. Vi bidrar gjerne 
med forslag til løsning. 

Jeg vil også ønske alle 
en riktig god jul og et godt 
nyttår!

demokratisk underskudd

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
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NOF AKADEMIET
    
GruNNkurS (SeNtrAle kurS på  SørmArkA tidSpuNkt SøkNAdSFriSt

trinn ii Organisasjonskunnskap Uke 5
Bli venn med talerstolen, lær å skrive innledninger og å lede et styremøte,  27. -31. januar 29. november 2013
medlemsmøte og årsmøte. Få grunnleggende kunnskap om organisasjonsarbeid  UKE 41
og styrearbeid. 6.-10. oktober 22. august 2014

trinn iii lover og avtaler i Staten uke 6 
Bli kjent med tillitsvalgtes verktøykasse og hvilke lover og avtaler som regulerer  3.-7. februar 6. desember 2013 
arbeidsgivers styringsrett i Staten.

trinn iii lover og avtaler i Spekter uke 6 
Bli kjent med tillitsvalgtes verktøykasse og hvilke lover og avtaler som regulerer  3.-7. februar 6. desember 2013 
arbeidsgivers styringsrett i Spekter.

trinn iV Forhandlinger i Staten uke 37
Lær forhandlingsteknikk og hvilke typer drøftinger og  8.-12. september 27. juni 2014
forhandlinger vi møter i Staten.

trinn iV Forhandlinger i Spekter uke 37
Lær forhandlingsteknikk og hvilke typer drøftelser og  8.-12. september 27. juni 2014
forhandlinger vi møter i Spekter.

trinn V Fagbevegelsen og samfunnet uke 18
Bli kjent med arbeiderbevegelsens historie og hvordan  28. april-2. mai 28. februar 2014
fagbevegelsen kan påvirke samfunnsutviklingen i dag.

    temAkurS tidSpuNkt SøkNAdSFriSt
Skift og turnus i Staten  
Lov- og avtaleverket, helsemessige konsekvenser, innstillingsrett,  uke 10   3.-6. mars 3. januar 2014
råd og tips knyttet til planlegging og oppsett av skift- og turnusplaner. uke 44  27.-30. oktober 29. august 2014

Skift og turnus i Spekter
Lov- og avtaleverket, helsemessige konsekvenser, innstillingsrett,  uke 10   3.-6. mars 3. januar 2014
råd og tips knyttet til planlegging og oppsett av skift- og turnusplaner. uke 44  27.-30. oktober 29. august 2014

personalpolitikk
Tilrettelegging av arbeid og menneskelige hensyn; Kurset skal gi deltakerne  uke 13   24.-28. mars 24. januar 2014
forståelse for, og kunnskap om personalpolitikk, psykososialt arbeidsmiljø  uke 42   13.-17. oktober
og menneskelige reaksjoner.

    
Studier i SAmArbeid med uNiVerSitetet i berGeN (uib) tidSpuNkt SøkNAdSFriSt

Ole - Organisering, læring og endring  (15 studiepoeng) 
Siktemålet er å skape en forståelse av hvordan organisasjonsteori kan være et  uke 3    15.-17. januar (Bergen)
redskap i analyser av hvordan organisasjoner, institusjoner og institusjonelle  uke 10  3.-5. mars (Sørmarka) 22. november 2013
rammer etableres, utformes, vedlikeholdes og endres. uke 17  23.-25. april (Sørmarka) 

Forvaltningspolitikk - medvirkning, styring og autonomi  (15 studiepoeng) 
Siktemålet er å øke studentenes kunnskapsgrunnlag om alternative  uke 33  13.-15. august (Bergen)
organisasjonsformer i staten, om effektene av administrative  uke 39  22.-24. sept. (Bergen)  23. mai 2014
reformer og om hvordan ulike organisasjonsformer blir til og endrer seg.  uke 45  3.-5. nov. (Sørmarka)

Søk kursplass på www.nof.no  eller  www.lostat.no
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toppskolering 2014
kUrs: kUrsdato: søknadsfrist

ArbeidSmiljøSkOleN
Fagansvarlig Liv Signe Wikestad - lsw@aof.no
trinn 1 02.02-14.02.14 29.11.13*
 04.05-16.05.14 07.03.14
 19.10-31.10.14 22.08.14
trinn 2 21.09-10.10 + 16.11-21.11.14 08.06.14

lO-SkOleN
modul læring 25.02-28.02 + 25.03-28.03.14 06.01.14
Fagansvarlig Anne Devik - anne.devik@aof.no
modul solidaritet 27.01-07.02.14 29.11.13
Fagansvarlig Arthur Danielsen - ada@aof.no
modul arbeidsliv 08.04-11.04 + 06.05-09.05 + 10.06-13.06.14 07.02.14
Fagansvarlig Per Helge Mork - phm@aof.no 30.09-03.10 + 28.10-31.10 + 09.12-12.12.14 08.08.14
modul organisasjon 17.11-28.11.14 19.09.14
Fagansvarlig Anne Devik - anne.devik@aof.no
modul samfunn 06.10-17.10.14 15.08.14
Fagansvarlig Arthur Danielsen - arthur.danielsen@aof.no

ArbeidSrett
Fagansvarlig Per Helge Mork - phm@aof.no
arbeidsrettens rettskilder (startmodul) 05.01 - 10.01.14 08.11.13*
kollektiv arbeidsrett 10.02 - 14.02.14 06.12.13*
individuell arbeidsrett 17.03 - 21.03.14 17.01.14
medbestemmelse/bedriftsdemokrati 19.05 - 23.05.14 21.03.14
arbeidsrettens rettskilder (startmodul) 31.08-05.09.14 13.06.14
stillingsvern 13.10-17.10.14 15.08.14
kollektiv arbeidsrett 24.11-28.11.14 26.09.14

eurOpeAN WOrkS COuNCilS
Fagansvarlig Josephine Bakke - josephine.bakke@aof.no 21.01-24.01.14 22.11.13*

GlObAliSeriNGSkOleN
Fagansvarlig  Josephine Bakke - josephine.bakke@aof.no 08.05-12.05.14 06.03.14

YOrkShireSkOleN 06.10-17.10.14 10.04.14
Fagansvarlig Josephine Bakke - josephine.bakke@aof.no 27.10-07.11.14 10.04.14

hiStOrie
Fagansvarlig Arthur Danielsen - arthur.danielsen@aof.no
Den politiske arbeiderbevegelsen 10.03 -14.03.14 10.01.14

iNterNASjONAle emNer
den europeiske utfordring 18.09-26.09.14 23.05.14
Fagansvarlig Arthur Danielsen - arthur.danielsen@aof.no
og Per Helge Mork - phm@aof.no
internasjonalt forum 09.09-12.09.14 16.05.14
Fagansvarlig Arthur Danielsen - arthur.danielsen@aof.no
perspektiver på midtøsten 01.12-05.12.14 03.10.14
Fagansvarlig Arthur Danielsen - arthur.danielsen@aof.no

miljø 
Fagansvarlig Liv Signe Wikestad - lsw@aof.no
modul 4 - næringsliv og miljø 19.01-28.01. + 01.04-03.04.14 22.11.13*
modul 4 - næringsliv og miljø - eksamen 03.04-06.04.14
modul 4 - næringsliv og miljø - eksamen 11.06-13.06.14

ArbeidSmiljø i eNdriNG
Fagansvarlig Liv Signe Wikestad - lsw@aof.no
arbeidsmiljø i endring 24.08-05.09.14 30.05.14

* kurs i 2014 med søknadsfrist i 2013.              Søk kursplass på www.nof.no  eller  www.aof.no



ny ledelse. onsdag 16. oktober 2013 ble 
regjeringen Solberg formelt utnevnt, og 
kunne overta sine nye kontorer. i Forsvars-
departementet var det anne-Grethe Strøm-
erichsen (ap) som kunne overlate ansvaret 
til påtroppende forsvarsminister ine marie 
eriksen Søreide (h). Selv om den nye minis-
teren er relativt ung med sine 37 år, så er 
det en politiker med lang erfaring som 
overtar ansvaret. eriksen Søreide er utdan-
net jurist, og har sittet på Stortinget for 
høyre siden 2001; den siste perioden som 
leder av utenriks- og forsvarskomiteen. 
hun har videre gjennomført informasjons-
kurset ved Forsvarets høgskole, og har 
utmerket seg med god kunnskap om For-
svaret i sin helhet. 

med seg i politisk ledelse har hun fått 
statssekretær Øystein Bø, som startet 
sin utdanning på Befalsskolen for infan-
teriet, før han også tok utdannelse som 
jurist og har erfaring fra utenrikstjenesten 
og naTo. Videre har audun halvorsen blitt 
med forsvarsminister eriksen Søreide fra 
Stortinget, hvor han var høyres rådgiver 
for utenriks- og forsvarssaker, over til 

departementet som politisk rådgiver for 
ministeren. 

politisk plattform. i forkant av utnev-
nelsen la de blåblå partiene frem sin regje-
ringsplattform den 7. oktober. På de mest 
grunnleggende områdene legger den nye 
regjeringen til grunn de samme prinsipper 
som har vært rådende i norge i lang tid, 
som forankringen i naTo, vekting mellom 
nasjonale oppdrag og internasjonalt sam-
arbeid, fokus på nordområdene, samfunns-
beredskap, modernisering og reformer, og 
det å skape balanse mellom oppdrag og 
ressurser. Samt en tydelig forpliktelse om 
å følge opp arbeidet i regi av kompetanse-
reformen og kompetansemeldingen. 

Fra de områdene som regjeringen har 
valgt å trekke frem spesielt, kan det nevnes:
•   Enda sterkere forankring i det transat-

lantiske samarbeid og naTo.
•   Vektlegging av stabile og forutsigbare 

økonomiske rammer, samt tilleggsfinan-
siering av F-35-kjøpet. 

•   Tilleggsfinansiering av eventuelle uten-
landsoperasjoner. 

•   Evaluering av Integrert strategisk ledelse 
(iSl) 

•   Modernisere befalsordningen og innføre 
spesialistbefalsordning etter naTo-
standard.

•   Gi Forsvaret tydelige beredskapskrav 
også nasjonalt. Beredskapskravene skal 
gjennomgås og følges opp.

arBeidslivspolitikken. i tillegg til inter-
esse for forsvarspolitikken, vil det være 
naturlig for norges offisersforbund å følge 
ekstra med på de tiltak og endringer som 
regjeringen vil foreslå innenfor arbeidslivs-
politikken og arbeidsmiljøloven, og hvordan 
disse vil påvirke våre tariff- og arbeidstids-
avtaler. 

samarBeid. norges offisersforbund ser 
frem til et godt og konstruktiv samarbeid 
med den nye politiske ledelsen i Forsvars-
departementet og øvrige deler av regjerin-
gen. og vi ser med glede at regjeringen slår 
fast at den vil arbeide for et velfungerende 
trepartssamarbeid. 

den blåblå regjeringen
16. oktober fikk norge en ny regjering. Samme dag fikk vi ny politisk ledelse  

i Forsvarsdepartementet under ledelse av ine marie eriksen Søreide. 

tOrbjørN bONGO (tekst)  ASGeir SpANGe brekke (foto)

ine marie eriksen Søreide (h) - forsvarsminister Øystein Bø (h) - statssekretær Audun halvorsen (h) – politisk rådgiver
Utdanning:
Cand. jur. fra Universitetet i Tromsø (2007)
politiske verv:
16. oktober 2013: Forsvarsminister
2009-2013: Stortingsrepresentant, leder av 
Stortingets utenriks- og forsvarskomité
2009-2013: leder av den utvidede utenriks- 
og forsvarskomité (dUUFK)
2009-2013: leder av Stortingets europautvalg
2005-2009: Stortingsrepresentant, leder av 
Stortingets kirke-, utdannings- og forsknings-
komité

2001-2005: Stortingsrepresentant, medlem 
av Stortingets kirke-, utdannings- og fors-
kningskomité
verv i Høyre:
2000-: medlem av høyres sentralstyre
2000-2004: leder av Unge høyres landsforbund
1996-2000: medlem av Unge høyres sentral-
styre
øvrig:
2009: delegat på Fns 63. generalforsamling
2010: Forsvarets høgskole, informasjonskurset

Utdanning:
1983-1989: Universitetet i oslo - cand jur
1980-1981: Befalsskolen for infanteriet i Sør-norge - sersjant/
fenrik (etter pliktåret i 1981)

yrkeserfaring:
2013 -: statssekretær i Forsvarsdepartementet
2010-2013: Stortingets administrasjon - avdelingssjef for  
internasjonal avdeling og komitésekretær for Utenriks- og for-
svarskomiteen
2010-2010: Utenriksdepartementet - ulike roller, blant annet minis-
terråd og nestleder for naTo-delegasjonen i Brussel, leder for uten-
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ine marie eriksen Søreide (h) - forsvarsminister Øystein Bø (h) - statssekretær Audun halvorsen (h) – politisk rådgiver
riksministerens sekretariat og 1. 
ambassadesekretær ved ambas-
saden i Sarajevo (ohr) sekondert 
som juridisk rådgiver til høyrepre-
sentanten (ohr, under Carl Bildt) i 
Bosnia. 
1989-1989: advokatfirmaet Knut 
rye holmboe, Tromsø - advokat-
fullmektig 
1982-1983: Forsvaret, 6. divisjon, 
Brigaden i nord-norge - fenrik/
troppsbefal

arbeidserfaring:
2008–2013: høyres stortingsgruppe, forsvars- og utenrikspo-
litisk rådgiver.
2007–2008: høyres stortingsgruppe, forsvarspolitisk rådgiver, 
rådgiver for kontroll- og konstitusjonsfraksjonen
2004–2007: institutt for statsvitenskap, Universitetet i oslo, 
vitenskapelig assistent og redaksjonssekretær for prosjektet 
The Political implications of denationalised defence.
Utdannelse:
2003–: Universitetet i oslo, kurs på mastergradsnivå i Peace and 
Conflict Studies. norsk og europeisk sikkerhets- og forsvarspolitikk, 
europeiske forsvarsreformer, eUs utenriks- og sikkerhetspolitikk, 

privatisering innen forsvarssektoren og private militære foretak.
1998–2003: Universitetet i oslo, cand. mag. med fagene stats-
vitenskap, offentlig rett og privatrett.
Politiske og organisatoriske verv:
2004–2013: diverse tillits- og folkevalgte verv for oslo høyre.
2005–2013: medlem av redaksjonsrådet for tidsskriftet minerva.
2003–2006: nestleder, youth atlantic Treaty association (yaTa), 
den norske atlanterhavskomités studentnettverk.
Annen erfaring:
2011: informasjonskurs ved Forsvarets høgskole.
1997–1998: avtjent verneplikt ved luftvernbatteriet, Østfold 
regiment. Beskikket korporal.
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Statssekretær Øystein Bø, forsvarsminister ine eriksen Søreide, politisk rådgiver audun halvorsen. 
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Forsvarsstaben (FST)  
forskjellsbehandler – er det 
nødvendig og hvordan skal 
dette gå?

keNNet berGlANd OmtV/ htV FlO (tekst)

er lavere utdanning verdt 60.000 kroner 
mer? en sersjant tok kontakt – han har 15 
lønnstrinn mindre enn jevnaldrende sivil 
med kun vgs. de har likeverdige oppgaver. 

er samme kompetanse verdt mer om 
man tar vekk militær grad og utdanning? 
en stilling lyses ut så høyt en avdeling får 
lov til – uten hell.  den må konverteres. ny 
lønn forventes satt 10 lønnstrinn høyere, 
«kanskje mer om det er en spesielt egnet 
kandidat». majoren søker lik sivil jobb i egen 
avdeling og går opp i lønn.

Tak på antall militære ledere selv når nye 
oppgaver kommer til? avdelingen får tilført 
en ny lederoppgave på oberstnivå. FST gir 
kun tillatelse til å opprette ny stilling som 
sivil.  det er begrensning på antall oberster 
– ingen begrensning på tilsvarende sivile 
stillinger. avdelingen får kun ett valg. 

apartHeid. «tilstanden å være adskilt» 
(fra språket afrikaans, beskriver rasedelin-
gen i fordums Sør-afrika).  her brukes 
uttrykkets iboende negativitet til å sette 
fokus på noe viktig – lønn, grad og karriere. 

kan dette stemme. eksemplene gikk til 
avdelingsdirektør morten larsen i Fd, 
oberst roy Fransplass, P-sjef i Flo og 
stabssjef i noF, odd-einar eilertsen. FST 
har valgt å avstå fra å gi kommentar.

lønnskUltUr. hovedtariffavtalen (hTa) 
har i hovedsak den fleksibilitet som trengs. 
Utfordringene knyttet til å avlønne etter 
kompetanse eksisterer først og fremst i 
våre holdninger, uttaler avdelingsdirektør 
larsen. Vi har, langt på vei, et system som 
åpner for å belønne kompetanse uten å gå 
veien om gradsopprykk. det er fullt mulig 
å avlønne en major høyere enn en oberst, 
men jeg tror det sitter langt inne å faktisk 
gjøre det! i Fd har vi eksempler på at en 
rådgiver kan tjene det samme som en 
underdirektør, men jeg innrømmer at slike 
eksempler er det ikke mange av, forteller 
larsen. han tror rent generelt at toleransen 
for forskjellig avlønning er noe mindre 
innenfor «den militære kulturen». 

BeHolde eller rekrUttere. larsen ser 
at man bør vurdere å bruke lønnsmessige 
tiltak for å beholde kritisk kompetanse. 
rekruttering er en krevende prosess, og 
vakanser eller opplæringstid gir produk-
sjonstap, sier han. Virkemiddel er hjemlet 
i hTa og benyttes av Fd når arbeidsgiver 
finner grunnlag for det. Så helt klart – stilt 
overfor valget mellom å bruke lønnsmidler 
for å beholde en dyktig medarbeider med 
viktig kompetanse eller satse på nyrekrut-
tering er valget enkelt. men her som i alle 
slike saker – den enkelte sak må vurderes 
konkret, konstaterer larsen.

verdien av sivil kompetanse. i stillinger 
som krever militærfaglig kompetanse, er 
det både en forutsetning og en forventning 
at den militærfaglige utdanningen er på 
plass¸ det er jo selve grunnen til at stillingen 
er definert som en militær stilling, bekrefter 
larsen. Så har også et stigende antall offi-

serer en meget relevant og god sivil utdan-
ning i tillegg. På spørsmål om den fagmili-
tære kompetansen bør gi en merverdi i 
tillegg til sivil kompetanse, er han klar på at 
all relevant kompetanse gir merverdi, for 
begge kategorier. han tror at vi i fremtiden 
vil se mindre markante forskjeller mellom 
personellkategoriene i Forsvaret.

det er all mulig grunn til kritisk å gjen-
nomgå hvordan lønnssystemet faktisk 
fungerer og om vi bruker virkemidlene i 
avtaleverket på en hensiktsmessig måte, 
avslutter larsen på tema lønn og kompe-
tanse. han viser til at det er et nytt lønns-
prosjekt på trappene.

verktøykassa eksisterer allerede. 
hTa gir svært vid tilgang til å lønne en enkelt 
ansatt, uavhengig av kategori, erklærer 
eilertsen i noF. mange tillitsvalgte nevner 
nettopp dette faktum når man omtaler nye 
lønnsprosjekt.  – hvorfor skal vi tro på at 
nye systemer skal fungere bedre når man 
ikke tillater seg å bruke mulighetene man 
har i dag? Gitt eksempler at «kosteffektive» 
tiltak – slike som er billigere enn å la være 
– fremmes gjennom adskillige arbeidsgi-
verledd for så å møte et kort «nei» i siste 
instans, så fremstår en voksenopplæring 
som et ressursparende og nødvendig tiltak 
i seg selv, sier eilertsen. Vi må tørre å betale 
for kompetanse, også for de militære!

mange Hensyn. Fransplass i Flo er prag-
matisk. han er enig i at ulikhet fremstår 
som uheldig. markedskrefter, hensyn til 
interne og eksterne avdelinger spiller inn. 
Gir man mer lønn enn intern «konkurrent» 
så mister man kompetanse et annet sted 
i organisasjonen. «Stolleken» som følger 

apartHeid i forsvaret 
sivil vs. militær
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det er store forskjeller i lønn for to personer med samme arbeidsoppgaver, avhengig om han er sivil eller militær. hvem av disse tror du tjener best, militær eller 
sivil? Foto: markus Källvik
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av intern rotasjon er svært uheldig og 
søkes unngått, sier han, og legger til at 
dette like fullt er en faktor når det gjel-
der sivile i organisasjonen. 

det er ikke regelen at konvertering til 
sivil gir muligheter for å lønne mer, selv 
om dette av og til skjer, forteller Frans-
plass. han peker til forskjellige kostna-
der forbundet med å bygge kompetan-
sen, for Forsvaret og den enkelte. Sam-
tidig er ikke all kompetanse tilgjengelig 
militært, i antall eller i det hele tatt. 
militær kompetanse i Flo skapes pri-
mært i grenene, og dette må man også 
ta hensyn til, erkjenner P-sjefen. Ved 
behov ber Flo om høyere utdannings-
takt. man siviliserer ikke ukritisk, bedy-
rer han. 

stopp for flere oBerster. Frans-
plass bekrefter. Kommer nye oppgaver 
til, kan disse løses ved å tilsette en sivil 
leder, men ikke med militær kompe-
tanse. det er mulig med midlertidige 
stillinger på dette nivået, men ikke 
faste. i Flo er ledelsen bevisst på å 
ha en balanse mellom kategoriene, 
og ser absolutt behovet for å ha sterk 
militær kompetanse. Samtidig har 
Flo som mål å bidra til at militær 
kompetanse først og fremst skal nyt-
tes i den spisse ende. dette er i tråd 
med kompetansemeldingen, forteller 
P-sjefen.

fst overstyrer. Flo siler hvilke tiltak 
vi kan tillate oss å gjennomføre, og av 
og til er det FST som må sile «ferdig». 
dette er ryddig og oppleves som greit, 
forteller Fransplass. han anerkjenner at 
FST har myndigheten, og mener at Flo 
har hatt anledning til å bruke tiltak når 
det har vært nødvendig. Samtidig under-
streker han at det ofte er små miljøer 
som treffes av de mest synlige virke-
midlene. en avveining må da gjøres – det 
er alltid andre som blir misfornøyd.  

– Vi ønsker at fagfolk skal brukes 
der de optimalt får bruk for sin kom-
petanse. militære kan oppleve press 
vekk fra sin stilling i forbindelse med 
lønnssystemet slik det fungerer i dag. 
Fransplass ønsker et større skille mel-
lom grad og lønn velkommen.

færre Høvdinger. det dreier seg om 
økt operativ evne og forsvarsevne pr. 
investert krone, forklarer avdelingsdi-

avdelingsdirektør i Fd, morten larsen forklarer at Forsvarsstaben har verktøyene og i stor grad kan bestemme selv.

Personellsjef i Flo, oberst roy Fransplass bekrefter at det er enklere å opprette nye sivile sjefsstillinger 
framfor militære i Flo.
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rektør larsen med blikk på tidligere omstil-
ling og restrukturering. et tallmessig min-
dre forsvar måtte få «flere indianere og 
færre høvdinger». ledelseselementene 
måtte bli færre og mer effektive. Selv anser 
han nedbemanningsprosessen som den 
kanskje mest vellykkede i offentlig sektor, 
til tross for en stor kostnad. over fem mil-
liarder skattekroner har gått med for å 
realisere en mer hensiktsmessig perso-
nellstruktur, forteller han. derfor er det 
naturlig at Fd ønsker å sikre seg mot at det 
oppstår nye ubalanser.

selvpålagt restriksjon. Forsvars-
sjefen står likevel svært fritt til å endre 
grader eller konvertere stillinger forutsatt 
et konverteringsgrunnlag, fortsetter lar-
sen. Begrensninger fra Fd gjelder kun bri-
gadernivået og høyere. Slik sett sier han at 
stillingsfullmakten er utvidet – Fd behand-
ler færre enkeltstillinger nå enn tidligere. 
han understreker like fullt nødvendigheten 

av å være kritisk til antall høyere stillinger.
larsen kjenner ingen tilsvarende pro-

sedyrer knyttet til sivile stillinger i For-
svaret. Grunnen kan være at det ikke er 
for mange fra før, og heller ikke et stort 
trykk for flere, slik han ser det. han mener 
på annen side at det faktisk er potensial 
for å konvertere et fåtall  militære leder-
stillinger på nivået under gruppe 1, der hvor 
det er sivil kompetanse som primært 
etterspørres og hvor kontinuitet er 
vesentlig. Slike konverteringer kan for-
ventes og er nevnt blant annet i kompe-
tansemeldingen. 

nof krever likHet. Stabssjef eilertsen 
i noF har sett seg lei på dobbeltkommuni-
kasjonen. lik forståelse for hva som er 
begrensninger er kritisk, sier han. Verktøy 
må kunne brukes med fornuft. Kan man 
ikke tilsette nye oberster i tråd med nye 
militære oppgaver, så er man forferdelig 
galt på vei!

FST setter rammen selv, så når de sier 
at man er rammestyrt så kan det fremstå 
som om de holder partene på diF-nivå 
for narr. Vi ser at avdelinger må kanniba-
lisere sine militære lederstillinger, sam-
tidig som det er fritt frem for nye sivile 
direktører. at FST ikke ville svare på disse 
temaene er lite imponerende, sier stabs-
sjefen, og røper at han er svært skeptisk 
til prosessene som kommer.

tapt kompetanse koster. eilertsen 
konkluderer med at det både er en villet så 
vel som en utilsiktet utvikling mot mindre 
militær kompetanse i organisasjonen. det 
blir færre grunner til å stå i uniform om man 
ser til eksemplene som tas opp. han adva-
rer mot å tro at det bare er den spisse enden 
som trenger operativ forståelse og erfaring 
– lederne og støtteapparat må ha dette, 
de også.  

Sersjanten kunne nok også tenkt seg et Fritt Fall kurs, en iphone 5S, en kajakk, en ukes skitur til Chamonix og en hugo Boss dress i disse førjulstider. i tillegg 
kunne han sikkert tenkt seg å sitte igjen med 15.000 kr til sparekontoen. dette er den reelle forskjellen fra eksempel 1 på side 10.
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dermed er også data- og informasjonstek-
nologisystemer blitt et viktig mål for de 
som ønsker å ramme et samfunn, og det 
som gjerne med et felles begrep omtales 
som cyberspace, er blitt et nytt militært 
domene (operasjonsområde).

angrep på datasystemer og informa-
sjonssystemer skjer flere tusen ganger om 
dagen over hele verden. de fleste er uskyl-
dige angrep, som for eksempel virus laget 
på gutterommet. og selv om også slike 
angrep kan medføre store problemer, irrita-
sjon, tapt arbeidstid og tap av data, er disse 
angrepene relativt enkle å beskytte seg 
mot, og skadeomfanget er vanligvis lite. 

langt mer alvorlig blir det når det er 
nasjoner eller organisasjoner med store 
ressurser som står bak angrepet. Slike 
angrep kan lamme en nasjon eller en orga-
nisasjon og medføre katastrofale ødeleg-
gelser.

CyBerforsvaret i norge. Cyberforsva-
ret er navnet på Forsvarets nye våpengren 
som skal operere i domenet cyberspace.

Cyberforsvaret ble opprettet i 2012 og 
er en enhet i det norske Forsvaret med 
ansvar for utviklingen av et nettverksbasert 
forsvar og en effektiv utnyttelse av For-
svarets ressurser innen informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi. 

Cyberforsvaret har totalt ca. 1200 ansatte 
fordelt på over 60 faste lokasjoner, hvorav 
hovedtyngden er plassert på Kolsås og 
Jørstadmoen. en målsetning er å fremme 
cyberrommet som fysisk operativt strids-
domene. Cyberforsvaret har ikke ansvar 
for sivil infrastruktur.

andre norske CyBerenHeter. det over-
ordnede ansvar for cyberangrep mot norge 
ligger hos nasjonal sikkerhetsmyndighet 
(nSm). nSm varsler og håndterer dataangrep 
mot norge og har nasjonal oversikt over 
hva som skjer. nasjonal sikkerhetsmyndig-
hets rolle er koordinerende, men også til 
dels utøvende. Cyberforsvaret sørger for 
at militære systemer er trygge, og bistår 
med sin unike kompetanse hvis sivile myn-
digheter ber om hjelp. etterretningstjenes-
tens ansvar er å forebygge og holde over-
sikt over trusler fra utlandet, mens politiet 
– spesielt PST og Kripos – har ansvaret for 
innenlandske trusler og for å etterforske 
cyberkriminalitet.

i dag pågår det mange vil kalle verdens-
omfattende krig i cyberspace, og flere land 
har både blitt angrepet selv og gjennomført 
angrep på andre land.

Så langt er det ikke kjent at noen er drept 
som følge av cyberangrep, men trolig er det 
bare tidsspørsmål før cyberangrep også 

resulterer i tap av menneskeliv. det trengs 
ikke stor fantasi for å tenke seg resultatet 
dersom terrorgrupper klarer å trenge inn i 
datasystemene som styrer sivil luftfart, 
jernbanens signalsystem eller navigasjons-
systemer til sjøs.

kjente CyBerangrep. Til tross for flere 
kjente angrep på både militære og sivile 
systemer, er det trolig bare en liten del av 
den totale mengden cyberangrep som når 
offentligheten, da både bedrifter og offent-
lige myndigheter er tilbakeholdende med 
å offentliggjøre at deres infrastruktur har 
vært utsatt for et cyberangrep.

likevel er det flere offentlig kjente 
angrep, og mange av disse av angrepene 
har medført store materielle tap og kost-
nader. 

«farewell dossiers». et av de eldste 
offentlig kjente angrep daterer seg tilbake 
til den kalde krigen. Bakgrunnen var de 
såkalte «Farewell dossiers» som en sov-
jetisk avhopper hadde overlevert til fransk  
etterretning på 1970-tallet. «Farewell dos-
siers» gav en detaljert oversikt over hvor-
dan Sovjetunionen stjal og tappet USa og 
andre vestlige land for hemmelig informa-
sjon om radarteknologi, elektronikk- og 
datateknologi, stealthteknologi etc. 

informasjonssikkerHet 

og cyberkrig
data- og informasjonsteknologi er blitt et stadig mer  

gjennomgripende fundament i et moderne samfunn, og svikter 
datasystemene kan det få katastrofale følger. 

militærtekNikk (tekst)
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det norske CyBerforsvaret: alarmsentralen på Forsvarets senter for beskyttelse av kritisk infrastruktur (FSKi) på Jørstadmoen. Foto: FmS.

i stedet for å avsløre spionasjenettverket, 
valgte vestlig etterretning å fôre Sovjetu-
nionen med dels gammeldags, dels ubruke-
lige teknologiske løsninger. Saken skal, 
ifølge det som er offentlig, ha toppet seg 
da KGB sendte en hemmelig agent inn i et 
canadisk selskap for å stjele datasoftware 
for automatisering og styring av en ny 
transibirsk gassrørledning. KGB-agenten 
var allerede avslørt gjennom «Farewell dos-
siers», men vestlig etterretning lot agenten 
få adgang til dataprogrammene. det agen-
ten imidlertid ikke visste, var dataprogram-
mene han kopierte inneholdt et plantet 
datavirus, en såkalt trojaner. Viruset var 
programmert til å la pumper og turbiner 
løpe løpsk slik at trykket i rørledningen ble 

langt høyere enn det rørledningen kunne 
tåle. i juni 1982 eksploderte rørledningen, 
med en kraft beregnet til å ha vært ca. 25 
prosent av hiroshima-bomben. eksplosjo-
nen skjedde ute i den sibirske ødemarken 
og ingen rapporteres å ha blitt skadet eller 
drept.

estland 2007. ett av de mest kjente 
dataangrepene i senere tid ble rettet mot 
estland i april 2007. Bakgrunnen var at 
myndighetene i Tallin ønsket å flytte krigs-
minnesmerket «Bronsesoldaten». Flyt-
tingen vakte sterke reaksjoner i russland, 
og den 27. april 2007 ble estland rammet 
av tidenes største cyberangrep. angrepet 
kom i form av massivt email-spam-angrep 

som overbelastet internettlinjer og ser-
vere. Spamen ble i stor grad sendt fra 
intetanende personers PC-er over hele 
verden. disse PC-ene hadde hatt for dår-
lige virusbeskyttelse, og var på forhånd 
infisert med malware-programvare som 
nå ble aktivert og fikk PC-ene til å sende 
ut emailer kontinuerlig i retning estland. 
Typisk ble det aldri avklart om det stod 
noen bak angrepet, men mistanken ble 
ganske raskt rettet mot russland.  angre-
pet mot estland er i ettertid populært blitt 
kalt Web War i.

georgia 2008. direkte knyttet opp mot 
militære operasjoner så man et dataan-
grep under konflikten mellom Georgia og «
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informasjonssikkerhet
 z Begrepet informasjonssikkerhet er knyttet til nøkkelbe-
grepene konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

 z Konfidensialitet innebærer å sikre at informasjonen 
bare er tilgjengelig for de som skal ha tilgang til infor-
masjonen.

 z integritet innebærer å sikre at informasjonen er korrekt, 
gyldig og fullstendig, mens tilgjengelighet innebærer at 
informasjonen er tilgjengelig for de som skal ha tilgang 
til informasjonen.

 z Begrepet informasjonssikkerhet regnes å være mer 
omfattende enn begrepene datasikkerhet og iT-
sikkerhet. mens disse begrepene bare omhandler de 
tekniske aspekter av informasjonssikkerheten, regnes 
begrepet informasjonssikkerhet også å omfatte fysisk 
sikring av informasjonssystemene samt organisa-
torisk sikkerhet, dvs. prosedyrer, personellkontroll, 
rutiner samt lovmessig etterlevelse.  et typisk eksem-
pel på manglende organisatoriske sikkerhetsrutiner 
er arbeidsplassen som har alle mulige brannmurer 
og datatekniske beskyttelsessystemer, men ikke har 
tatt hensyn til at medarbeiderne om kvelden tar med 
seg laptoppen med sensitiv informasjon for å jobbe 
hjemme.

CyBerkrig i felt: en norsk ingeniørsoldat trener på cyberkrigføring under en øvelse. Foto: FmS.

russland i august 2008.  nasjonale 
medier og statlige nettsider ble 
utsatt for et massivt spamangrep 
med avsenderadresse russland. 
offentlige informasjonskanaler ble 
hindret i omtrent en uke, mens rus-
siske troppeforflytninger var på 
sitt mest kritiske. 

stUxnet. et annet kjent tilfelle av 
cyberkrig er angrepet mot det iran-
ske atomanlegget i natanz i sep-
tember 2010 med cyberormen Stux-
net. ifølge ekspertkilder er Stuxnet 
trolig den mest avansert malware 
som noen gang er oppdaget. Stux-
net ble rapportert å ha ødelagt så 
mye som 1000 iranske atomsentri-
fuger, og skal ha spredd seg ut over 
atomanlegget og infisert mer enn 
60 000 computerenheter. ifølge 
enkelte kilder ble det iranske atom-
programmet satt tilbake mer enn 
to år, mens iranske myndigheter på 
sin side hevder at Stuxnet ikke 
gjorde nevneverdig skade. 

hvem som laget Stuxnet-ormen 

er ikke offisielt bekreftet, men svært 
mange analytikere peker i retning av 
at Stuxnet er resultatet av et sam-
arbeid mellom israel og USa. dette 
er imidlertid aldri blitt bekreftet.

CentCom. et annet angrep er det 
såkalte Centcom-angrepet i 2008. 
angrepet illustrerer at det ikke har 
noen hensikt med avanserte data-
sikkerhetssystemer dersom ikke 
også den menneskelige siden vies 
oppmerksomhet. angrepet ble gjen-
nomført ved at noen plasserte en 
pakke med tilsynelatende ubrukte 
minnepinner i et vaskerom på en 
amerikansk militærbase i midtøsten. 
etter kort tid var det noen som tok 
minnepinnene i bruk, og resultatet 
var at en dataorm penetrerte dypt 
inn i det amerikanske forsvarets 
sentrale kommandosystem. opp-
ryddingen tok nesten 14 måneder. 
hovedmistenkt bak angrepet er 
russland.
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sr-72: Blir utviklingen vedtatt og prosjektet går på skin-
ner kan den hypersoniske UaVen være en realitet allerede 
i 2030. Foto: lockheed martin.

maske som gjenoppbygger ansiktshud
hvert år omkommer mer enn 
195.000 mennesker på grunn 
av brannskader og etseskader. 
Skadene er hovedsakelig for-
årsaket av ild og eksplo sjoner. 
Skadene rammer særlig den 
bare huden.

Særlig viser det seg at soldater i felt er 
utsatt for denne typen skader. det ameri-
kanske Soutwest research institute (Swri) 
i samarbeid med US army institute of Sur-
gical resarch arbeider med å utvikle ny 
teknologi for å behandle ansiktsskader på 
soldater i felt. Tanken er å utvikle en 
ansiktsmaske som tilpasser seg den ska-
detes ansikt og som sammen med kolla-
genbasert kunstig hud og stamcelle terapi 
skal føre til gjennombygning av ansiktshu-
den i full tykkelse. 

Behandlingen vil også kunne brukes mot 
skuddskader eller mekaniske ansiktsskader 
som følge av eksempelvis eksplosjoner. 

Gjennom den nye metoden håper man både 
at ansiktshuden gjenoppbygges raskere og 
å unngå arr som er vanlig ved dagens kirur-
giske behandling av ansiktskader. metoden 
vil også kunne anvendes på andre kropps-

deler enn ansiktet.
 lykkes man vil det selvsagt også være 

store sivile anvendelsesmuligheter, som 
for eksempel i forbindelse med arbeidsulyk-
ker, brannskader osv.

Flyr oslo-trondheim på 5 minutter

førsteHjelp ved ansiktskader: amerikanske soldater under en øvelse i Kosovo. Foto: Sgt. 1st 
Class david dodds/US army.

lockheed martin vurderer å starte 
utviklingen av et hypersonisk ubeman-
net fly (UaV). Prosjektet har fått navnet 
Sr-72 og dersom prosjektet gjennom-
føres vil Sr-72 skal kunne oppnå en 
hastighet på 6 mach,(6 ganger lydens 

hastighet) eller over 7000 km/time. 
dette tilsvarer oslo-Trondheim på ca 5 
minutter. 

Sr-72 tenkes brukt som et overvåk-
ningsfly og med sin enorme hastighet 
vil ikke motstandere rekke angripe flyet 
med luftvernskyts eller jagerfly før 
Sr-72 er passert. Samtidig vil Sr-72 
komme så fort at bakkestyrker ikke vil 
rekke å gjemme unna sensitive instal-
lasjoner og militære enheter før de er 
oppdaget.

Sr-72 vil imidlertid ikke bli det ras-
keste ubemannede flyet som noen gang 
er fløyet. Sr-72 er i stor grad basert på 
hTV-2, et forsknings- og utviklingsfly 
som under utprøving oppnådde en has-
tighet på hele 20 mach, eller ca 23.700 
km/t. (oslo-Trondheim på ca ett minutt 
og 40 sekunder). Temperaturen på over-
flaten av hTV-2 under rekordflygingen 
var nesten 2000 grader Celsius.

bestikk til forsvaret
Forsvaret har kjøpt inn ca. 22 000 
enheter av spisebestikk til solda-
tene. Bestikket er i rustfritt stål 
og er levert av den engelske pro-
dusenten BCB international. 
Bestikksettet veier 85 g og foru-
ten skje, kniv og gaffel inneholder 
settet også en integrert boks-
åpner.
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hans første jobb var i US naval intelli-
gence her møtte han FBi. etter en tid ble 
han headhuntet til «byrået», som det ofte 
kalles. etter en tid var Joe inne som agent 
i en varierende og kontinuerlig tjeneste 
som «undercover». Joes familie – et godt 
fundamentert fellesskap – var grunnlaget 
for at undercoverperioden gikk så bra. 
alle støttet hverandre og stolte på hver-
andre. Tre døtre er blitt solide medborgere 
i det amerikanske samfunn som hhv. psy-
kolog, oberst i US army og en kjent krea-
tiv kunstner.

Joe var i FBi i 27 år, hvorav 20 år under-
cover. i 6 av årene var han «donnie Brasco». 
i jobben som undercover er grunnlaget å 
kunne bygge opp troverdighet og omdømme. 
Joe skapte seg en rolle som lederens «sønn», 
hans troverdige adjutant. hele tiden måtte 
han huske på at lederen hadde hånd- og 
halsrett over alle i mafiafamilien, en morder 
og tyv uten noen etiske begrensninger enn 
det som han mener er rett. det viktige er å 
kjenne reglene. du konfronterer ikke en i 
systemet på åpen gate. du skal ha respekt 
«out on the Street». du må leve fullt og helt 
som de andre. Joes liv som undercover var 
en spiral nedover. alt som var meningsfylt 

for ham ble satt på prøve. det gjaldt å ha 
fokus på oppdraget foran alt annet.

lønningen var som for andre agenter, 80 
000 dollar i året. For ham var kampen mel-
lom gode og onde krefter viktig. hans etos 
er «det jeg oppnådde er en lønn i seg selv». 
han rev opp flere mafiosogrupper. Vel 300 
advokater og offentlige tjenestemenn og 
polititjenester på alle nivåer, møtte seg selv 
i døren

i 1997 kom filmen «donnie Brasco» med 
al Pacino som gangsteren Sonny Black og 
Johnny depp i rollen som Joe Pistone. 
Johnny depp er hans gode venn, og sammen 
driver de variert veldedighetsarbeid. 

Vårt spørsmål var om han var redd for at 
noen skulle hevne seg.  dette så han som 
lite sannsynlig. det måtte i tilfelle være en 
ung gangster i nye kriminelle grupperinger 
som trenger å bevise «at han får det til». 
hans forhold til liv og død er forlengst en 
klarert sak. han er høyt dekorert for sine 
tjenester.

Joe har noen gode ord til operativt per-
sonell enten de er FBi-agenter, offiserer 
eller arbeider med rettshåndhevelse («law 
enforcement»). Vi velger å sitere ham på 
engelsk med egne ord i rammen.

the leader of Character and Competence acts like this: (remember when «be» – «know» and «do»!) 
valUes: loyalty, duty, respect, Selfless Service, honor, integrity, Personal Courage, 
attriBUtes: mental, Physical and emotional 
skills: interpersonal, Conceptual, and Technical 
aCtions: influencing (Communicating- decision making- motivating), operating (Planning, executing, 
assessing), improving (developing, Building, learning)

agenten som beholdt 

verdigHeten

joseph dominick pistone alias donnie Brasco

Joe (Joseph dominick Pistone) ble født i 1939.  
i oppveksten lærte han det viktige i å jobbe på ærlig vis og å ta vare på de amerikanske  

samfunnsidealer. Å bygge samfunnet var en samfunnsplikt.

kNut NOrmANN eGelANd (tekst)

donnie BrasCo og lefty: Filmen om hans liv. 
Johnny depp spilte hovedrollen Joe Pistone. al Pacino 
hadde rollen som mafiamedlemmet lefty ruggiero.

joHnny and joe: Joseph d. Pistone sammen med 
Johnny depp som spilte rollen som donnie Brasco.
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på Besøk i oslo: Joseph d. Pistone 
poserer her for fotografen under et eks-
klusivt møte med norges offisersfor-
bund i oslo. Foto: 



Dette spørsmålet stiller seg selv i dagens debatt om informasjonssikkerhet og alle  
lekkasjene som skjer i etterretningsverdenen. Norges Offisersforbund fikk æren av  

å møte to av hovedpersonene på Informasjonssikkerhetsforums årlige høstkonferanse 
i Larvik. De skulle begge holde foredrag og understreke viktigheten av å være bevisst 

hvem som faktisk har ansvaret for informasjons- og samfunnssikkerheten. 

kNut  NOrmANN  eGelANd  OG  mArkuS  källVik  (tekst)
mAriuS WAlliN jOhANSeN  (foto)

as norge  
– hvem har ansvaret?

GOd StemNiNG: Til tross for sensitive spørsmål og hårete temaer var det en lystig 
tone mellom de amerikanske og norske vennene under det eksklusive møtet på Grand 
Hotel i forkant av den årlige høstkonferansen til Informasjonssikkerhetsforum. Fra 
venstre: Carlos C. Solari, Joseph D. Pistone, Knut Normann Egeland og Markus Källvik.

«





norsk samfunns- og informasjonssikkerhet 
ble satt i fokus i tiden 2.–4. september da 
over 200 deltakere møtte til konferansen. 
de kom fra offentlig og sivil sektor, organi-
sasjonsliv og som enkeltpersoner. Felles for 
alle var ønsket om å sikre det norske sam-
funnet mot utilsiktede hendelser forårsaket 
av planlagt sabotasje eller egen dårlig risi-
koanalyse. norges offisersforbund var til 
stede som eneste fagforening i den hensikt 
å belyse hvor viktig dette temaet er.

en plikt. det er enhver offisers plikt å iva-
reta rikets sikkerhet – på lik linje med alle 
andre statsborgere

Sikkerhetsarbeid dreier seg ikke bare om 
rent fagmilitære forhold, men omfatter en 
«totalforsvarskultur» i ny, bred setting. 
mennesket, næringslivet, vår kultur, vårt 
politiske system må tas vare på i felles 
årvåkenhet, i et panorama hvor hver og en 
av oss har en rolle. Vi må ta vare på hver-
andre. alle kjenner noen – som kjenner noen. 
Forstå hva som menes med «nice to know» 
kontra «need to know». enten du jobber 
med sensitiv informasjon på daglig basis 
– eller som tekniker, mekaniker eller patrul-
jefører – så må du forstå helheten i det 

samfunnet du er en del av. Fortell dine ven-
ner og bekjente hva du jobber med og vær 
stolt av det, men du trenger ikke fortelle 
om prosedyrer og kapasiteter. 

generelt. Sikkerhetskulturbegrepet er 
mye benyttet etter sluttrapporten til 22. 
juli-kommisjonen. det er å håpe at økt for-
ståelse for alles ansvar for sikkerheten nå 
begynner å sette seg. all ære til virksom-
heter og etater som åpent viser frem sine 
forbedringspunkter. det er mye å lære for 
mange.

alle må forstå sitt ansvar for å kunne 
forbedre sikkerhetskulturen. Sikkerhetskul-
turen blir jo ikke til basert på hva tre men-
nesker med sikkerhet i stillingsbetegnelsen 
sin gjør. Sikkerhetskulturen er summen av 
alle ansattes atferd i organisasjonen, og det 
må eksistere en felles forståelse for dette.

hvis vi lurer på hvem som er vår sikker-
hetsansvarlige, kan vi gå bort til et speil eller 
ta opp smarttelefonen og ta et bilde. Svaret 
skulle si seg selv! Privat er vi vår egen sik-
kerhetsansvarlige – og  på jobb er vi en vik-
tig bidragsyter til hvor god sikkerhet vi har 
på vår arbeidsplass og rollen den spiller for 
våre kunder og i samfunnet.

Hvem og Hva. hovedpersoner under kon-
feransen var Joseph d. Pistone (JP) og Car-
los Solari (CS).  JP er skildret i en egen por-
trettartikkel tidligere i bladet. CSs bakgrunn 
finner vi i US army, FBi, og som sikkerhets-
sjef i «The White house» under Bush-admi-
nistrasjonen. Senere finner vi ham som 
executive i ledende internasjonale firmaer, 
og rådgiver i sikkerhetspolitisk sammen-
heng. de siste fem årene har CS gjennom-
ført en serie rådgivningsoppdrag i relasjon 
til næringsliv og politisk virksomhet, også i 
norge. Vi kan ikke unnlate å ta med at en 
sterk side ved ham er cyberwar og  -crime. 

representanten for noF var Knut nor-
mann egeland. Som pensjonist arbeider 
han med sikkerhetsrådgivning for nærings-
liv og offentlig virksomhet. Bakgrunnen er 
fra luftforsvaret, luftvernbransje, han har 
en mSc grad med hovedtemaer innenfor 
etterretning, sikkerhet og C3i. han har bl.a. 
i fire år før murens fall arbeidet sammen 
med amerikanske venner om etterretning 
mot ddr. Samarbeidet med CS og hans 
venner har vært sentralt i flere år.

konferansens temaer. Konferansen 
startet med solide «Key notes» - eksem-

diskusjon rundt temaet informasjonssikkerhet i forkant av den årlige høstkonferansen viste at det var god felles enighet mellom våre venner fra USa og noFs 
representanter. 

«
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pelvis JP og CS. her deltok også Tim har-
wood med sine 23 år i den britiske hær med 
bakgrunn fra etterretning og som rådgiver 
for regjeringen. Så kunne deltakerne velge 
ut fra det de hadde av behov: faglig opp-
datering eller ønsket om å dele synspunk-
ter. Generelt fant vi fagområder som vi alle 
kjenner: oSinT, hUminT, perimetersikker-
het, Cyber defence, krisehåndtering, listen 
kan gjøres lang. Viktige temaer var også 
SiGninT – og Byod. det siste akronymet 
er på full fart inn sikkerhetskulturen.

Under de forskjellige tilbud valgte noFs 
representant temaer hvor vi kunne vise det 
vi stod for rent prinsipielt som de viktige 
samfunnsaktører offiserer ønsker å være, 
og hvordan de kan bidra. mange offiserer 
velger etter en tid med utdanning og tje-
neste å velge stillinger av sivil karakter i 
næringsliv og offentlig tjeneste. det er vik-
tig at samfunnet ser hvilken ressurs denne 
gruppen er. Vi velger her spesielt to sikker-
hetstemaer:

signint: Generalmajor Sundseth – sjef 
Cyberforsvaret – sitat: «rent sikkerhetsmes-
sig ville jeg sovet bedre om natten dersom 
mobiloperatørene i norge hadde valgt en 

norsk leverandør hvor dette er mulig.» han 
siktet til Telenor som valgte å kjøpe fra kine-
siske huawei til tross for at amerikanske 
myndigheter advarer om risiko for spionasje. 
dette var et heftig samtaleemne utenfor 
møterommene. mange spurte seg om hvilken 
overordnet styring regjeringen ønsket å ha 
med kommunikasjonssikkerhet. Valg av 
leverandør for tjenester – på høyt eller lavt 
nivå – er  ikke bare et spørsmål om pris.

Byod: dette er en problematikk som mange 
ikke er oppmerksom på. «Bring your own 
device» er den nye sikkerhetsutfordringen 
i næringsliv og offentlige etater. eier virk-
somheten mobiltelefon, lesebrett og PC, 
har den full styring med bruk. dette gjelder 
både lagring av data og brukerkontroll. Får 
den enkelte medarbeider anledning til bruk 
av eget utstyr, er virksomhetens kontroll-
mulighet regulert av datatilsynets regel-
verk. Bedriften mister sin rett til kontroll 
med filer, lagring mv. Byod er i dag, i alle 
fall burde være det, et hett tema i kom-
munikasjonssikkerhet.

før, Under og etter. det er naturlig at 
personer som JP og CS ikke bare reiser til 

norge for å holde foredrag og lede drøftin-
ger på en sikkerhetskonferanse. den erfa-
ring og innsikt de representerer kaller på 
samtaler av mer konfidensiell karakter. det 
skjer både før, under og etter en slik kon-
feranse. her kan ledere innenfor et bredt 
spekter av samfunnsområder få prøve sine 
synspunkter og få konkrete råd om  
sikkerhetsorganisering.

disse detaljene er graderte og vil derfor  
ikke bli omtalt her.

men ett forHold er av stor interesse. 
høyre som parti har klare synspunkter på 
nødvendige forbedringer på offentlig sik-
kerhet. Valget er vunnet og en ny blåblå 
regjering har overtatt roret. nå må det 
handles, ikke bare prates. det offentlige 
sikkerhetsarbeidet må ikke være så desen-
tralisert som det er i dag. hver etat og hvert 
departement kan ikke unnlate å forstå at 
her må det en helthetlig sikkerhetsledelse 
til. det har i de siste årene vært konkret 
rådgivning mellom høyre og Carlos Solari. 
det er ikke nok å omdøpe Justisdeparte-
mentet til også å bli et Beredskapsdepar-
tement.

Carlos C. Solari holdt et godt innlegg under konferansen. her fra Grand hotel 
under møtet med noF dagen før. 

Joseph d. Pistone forteller her om sitt liv som FBi-agent i new yorks mafiaver-
den. i seks år sammenhengende levde han på kant med loven for å bli aksep-
tert i det som kunne omtales som en av de tøffeste mafiamiljøene i verden. 
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det gjøres mye godt arbeid i de ytre etatene 
for å sikre at vi er best mulig forberedt til 
å håndtere komplekse og uventede hen-
delser. høyt kompetente kvinner og menn  
stiller til tjeneste for å gjøre norge til et 
godt og trygt land å bo og leve i. 

høyre mener det er behov for noen helt 
sentrale forbedringer for at vi skal bli enda 
bedre. disse vil vi nå følge opp med justis-
ministeren, forsvarsministeren og andre 
statsråder som er sentrale innen arbeidet 
med samfunnssikkerhet og beredskap.

det er ulike årsaker til at krevende hen-
delser, kriser og katastrofer oppstår. innen 
sikkerhets- og beredskapsfeltet er det hen-
siktsmessig å skille hendelser som er påført 
med hensikt av mennesker, og hendelser 
som forekommer på bakgrunn av forhold 
som ikke er kontrollerbare og ulykker:
•   Safety – beskyttelse mot og håndtering 

av ulykker/naturkatastrofer mv.
•   Security – beskyttelse mot og håndtering 

av intenderte handlinger

Samfunnet må være i stand til å håndtere 
både safety- og securitysituasjoner. Begge 
er i sin natur uforutsigbare. 

i en normalsituasjon vil de til enhver tid 
tilgjengelige politiressurser – det mannska-
pet som er på jobb, med den trening, erfa-
ring og utrustning de har – være det som 
utgjør vår umiddelbare skarpe beredskap. 
i mange tenkte tilfeller vil politiets bered-
skapstropp være for langt unna til at de kan 
utgjøre en forsterkning innen nødvendig 
tid. Forsvarets spesialkommando vil tilsva-
rende både være geografisk langt unna og 
det vil ta for lang tid å skaffe nødvendige 
politiske tillatelser. Tilstedeværende politi 
er derfor avgjørende for at vi skal ha en til-
fredsstillende beredskap. høyre har over 
lang tid vært opptatt av at politiets Utryk-
ningsenhet (Ueh) må ha avtaler om trans-

portstøtte, enten med redningshelikoptrene 
eller private selskaper. 

Jeg hadde i vinter gleden av å lede høy-
res beredskapsutvalg som skulle fremme 
en rekke forslag til forbedringer av sam-
funnssikkerheten og beredskapen med 
høyre i regjering. her er noen av våre forslag:

1. etablering av et beredskaps- og sikker-
hetselement ved Statsministerens kontor 
(SmK), ut fra følgende rammeverk:
•   Ivaretakelse av borgernes sikkerhet er 

en av statens hovedoppgaver. Kunnska-
pen og bevisstheten om sikkerhets- og 
beredskapsspørsmål ved SmK må økes. 
det etableres et nasjonalt beredskaps- og 
sikkerhetselement ved SmK, ledet av en 
koordinator. 

•   Koordinatoren skal ha kontakt med stats-
ministeren om overordnede beredskaps- 
og sikkerhetsspørsmål.

Beredskaps- og sikkerhetselementet skal 
ha en koordinerende og kontrollerende 
funksjon, og bringe statsministeren tettere 
på de overordnede og strategiske vurde-
ringene knyttet til samfunnets og borger-
nes sikkerhet. det skal bidra til at uklarhe-
ter og uenigheter mellom berørte depar-
tementer og etater utredes og løses.

2. forbedre samordningen:
•   Aktørene i beredskapssektoren, private 

selskaper og ideelle organisasjoner, invol-
veres i større grad i beredskaps- og sam-
funnssikkerhetsøvelser.

•   Etablere tilsynsordninger for beredskap-
setatene som synliggjør svakheter og 
forbedringspunkter.

•   Vurdere å utvide den varslede felles kon-
traterrorenheten (PST og Forsvarets 
e-tjeneste) med operative oppgaver, ikke 
bare analyse.

•   Videreføre dagens fire bærende prinsip-
per for beredskap: ansvar-, nærhet-, lik-
het- og samvirke, men løfte frem ansvar 
og samvirke som overordnede og sty-
rende, særlig ved større sektorovergri-
pende kriser.

3. sikre informasjonsspredning:
arbeidsform og holdninger må endres fra 
«need to know» til «need to share» – dette 
må gjelde mellom alle aktørene

4. Håndtere utfordringene i cyberdomenet:
definere myndighetenes ansvar for sik-
kerheten i kritisk, digital infrastruktur. 
ansvar, oppgaver, roller og myndighet er i 
dag spredt på en rekke departementer og 
etater. dette gir en uoversiktlig ansvars-
situasjon og dårligere mulighet for over-
ordnet styring og kontroll.

Jeg er tilfreds med at vi allerede i regjerin-
gens politiske plattform, Sundvolden-platt-
formen, ser viktige endringer for å forbedre 
samfunnets beredskap og sikkerhet. 

laila Bokhari er utnevnt som statsse-
kretær ved Statsministerens kontor (SmK). 
hennes erfaring og kompetanse vil bli en 
viktig styrking av sikkerhets- og bered-
skapsarbeidet ved SmK. 

i regjeringserklæringen står det også at 
myndighetenes ansvar for sikkerheten i 
kritisk, digital infrastruktur skal defineres. 
dette er et viktig grep for å gjøre samfunnet 
mindre sårbart for truslene i cyberdomenet.

Vår nye justisminister både ønsker og 
evne å tenke nytt om forbedringsmulighe-
ter i etatene og på tvers av sektorene. i 
fellesskap skal vi forbedre samordningen 
ved å redusere overlappende ansvarsom-
rådet og dekke opp de manglene som er i 
dagens organisering. 

regjeringens politikk for 
beredskap og samfunnssikkerhet

For regjeringen er samfunnssikkerhet og beredskap ikke begrenset til kun  
å handle om terrorbekjempelse og politiressurser.

ANderS b. Werp 
Justispolitisk talsmann høyre og første nestleder Justiskomiteen
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Anders B. Werp utenfor Stortinget. Foto: Privat
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den tradisjonelt «brede politiske 
enigheten» innen dette viktige poli-
tikkområdet er en styrke – og i noen 
grad en svakhet: enighet kan tildekke 
behovet for nødvendig nytenking, ikke 
minst omkring den samfunnsmessige 
dimensjonen. det samme gjelder til-
nærmingen at politikken på området 
«ligger fast» – samtidig som Forsva-
ret totalt har endret karakter, og 
samfunnet utvikles radikalt på flere 
områder.

22. juli 2011 skapte en fornyet og 
forsterket diskusjon om behovet for 
nasjonal beredskap, inkludert rollen til 
henholdsvis Forsvaret og Politiet i så 
måte.

Stoltenberg-regjeringen styrket den 
politiske vektlegging av beredskapsdi-
mensjonen ved å løfte opp denne i 
Justis- og beredskapsdepartementet; 
Gjørv-kommisjonen påpekte en serie 

sentrale forhold for å styrke den nasjo-
nale beredskapen. Beredskap er derfor 
(12–14 år etter at Sårbarhetsutvalget 
la fram sin rapport) på ny løftet opp 
med større bredde, men med mest 
vesentlig vekt på nyere trusler, særlig 
terror.

min hypotese på dette området er tid 
for nytenkning og at:
•   Norge trenger en bredere tilnærming 

til beredskap enn det som er avteg-
net i debatter og rapporter som følge 
av 22. juli. 

•   Norge trenger en holdning til og et 
system for totalberedskap hvor For-
svaret og Politiet er kjerne-elemen-
tene, forsterket av en rekke sivile 
komponenter

et forslag i forhold til å tenke nytt, ble 
fremmet i 2012 av daværende for-

svarsminister espen Barth eide, og gikk 
på å slå sammen heimevernet (hV) og 
Sivilforsvaret. dette forslaget mente 
noF var fornuftig, hvis resultatet ble 
at hV videreføres som en del av den 
militære organisasjon, og kan påta seg 
større oppgaver når katastrofer truer 
det sivile samfunn.

en annen tilnærming kunne være å 
legge Sivilforsvaret under Forsvarsde-
partementet og derigjennom hente ut 
synergier. Begge løsningene vil nok 
kunne by på utfordringer innenfor det 
folkerettslige, men dette har vært løst 
i andre land. 

Forslaget kom ikke langt, debatten 
kom dessverre aldri i gang. Vi har alle 
et ansvar for å få en mest og best mulig 
helhetlig bruk av samfunnets samlede 
ressurser.

beredskap og 
samfunnssikkerhet

regjeringens politikk for beredskap og samfunnssikkerhet inneholder etter mitt syn  
ikke noe nytt – retningen er mer av det gamle. Forsvars- og sikkerhetspolitikken  

er lite framme i offentligheten. Til tross for dens umåtelig store betydning for norsk 
samfunnsliv er den lite belyst og diskutert – både ut fra et prinsipielt (politisk) og  

praktisk (operativt) utgangspunkt. Jeg mener den i dag har en for snever tilnærming  
til samfunnets samlede utfordringer.

eGil ANdrè AAS, FOrbuNdSleder  NOF  (tekst)
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Forbundsleder i Norges Offisersforbund 
Egil André Aas.
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Informasjon fra nof om Lofavør
annonse

  lofavor.noring medlemsservice  
815 32 600 - tast 3 så 2

Lofavør
Postboks 778 sentrum, 0106 oslo

Trygt på hjemmebane

Norges Offisersforbund tar seg av dine 
rettigheter som ansatt i forsvaret.  
I tillegg har vi alltid lagt stor vekt på  
å tilby medlemsfordeler som gjør hver-
dagen tryggere og enklere.

Gjennom Lofavør får våre medlemmer 
tilgang til tjenester som er av høy kva-
litet og som har en konkurransedyktig 
pris. Lofavør har lagt Lo-forbundenes 
nesten 900.000 medlemmer på vekt-
skålen og har forhandlet frem lang-
siktige samarbeidsavtaler med solide 
leverandører. Poenget er ikke alltid  
å få lavest mulig pris, men den beste 
balansen mellom pris og kvalitet.

jeg anbefaler deg å sjekke ut dine 
medlemsfordeler på lofavør.no. 

På disse sidene kan du lese historien 
om Henrik foldvik og hans erfaring 
med Lofavør advokatforsikring. 
Du kan også lese et intervju med for-
brukerøkonomen magne Gundersen. 
magne har mange gode privatøkono-
miske råd å komme med til oss som 
arbeider i forsvarssektoren

med beste hilsen

egil andre aas
Forbundsleder i NOF

Leietakertrøbbel
Da Henrik Foldvik og hans kone fikk ny  
beordring bestemte de seg for å leie ut den 
eldre eneboligen familien bodde i. Det hadde 
kostet dem dyrt om det ikke hadde vært 
for advokatforsikringen de hadde gjennom 
Lofavør.

-De virket så ærlige og ordentlige da vi 
snakket med dem. at de skulle nekte å betale 
over 40.000 kroner som de skyldte oss mot 
slutten hadde jeg ikke ventet, forteller Henrik.

Henrik foldvik og kona var opptatt av å ha et 
godt forhold til leietakerne. etter beordringen 
bodde de langt unna huset de nå leide ut. Da 
det ble lekkasje på baderommet var Henrik i 
tjeneste for FN i Syria. Likevel fikk han ordnet 
håndverkere som rehabiliterte hele badet for 
flere hundre tusen kroner. 

mot slutten av leieforholdet begynte de å ane 
uråd. Leietakerne sluttet å betale leie og viste 
til at det var kaldt i huset. etter hvert kom det 
frem at de hadde brukt opp all fyringsoljen i 
oljetanken uten å bestille mer. 

-Da de flyttet ut skyldte de oss to måneders 
leie og en full tank med fyringsolje, totalt over 
40.000 kroner. vi var ganske oppgitt, særlig 
siden vi hadde strukket oss langt for å få til et 
godt leieforhold, forklarer Henrik.

først tok han kontakt med et inkassobyrå  
som sendte saken til forliksrådet. Der vant  
familien foldvik på alle punkter. Det hjalp 
ikke stort fordi leietakerne nektet å akseptere 
forliksrådsdommen.

-Da leietakerne nektet å akseptere dommen 
forsto vi at vi måtte bruke advokatforsikringen 
fra Lofavør og koble inn HeLP forsikring.  

vi sendte over forliksrådsdommen og  
korrespondansen og ba om råd. advokaten 
som fikk ansvaret for saken var en veldig 
ålreit advokat. Han var flink til å forklare oss 
prosedyrer og prosesser på en enkel måte. 

Han var en veldig strukturert fyr, som guidet 
oss gjennom prosessen frem mot behandling 
i tingretten, samtidig som han var klar på at 
han ikke kunne garantere et positivt utfall, 
forteller Henrik foldvik.

foldvik betalte inn en egenandel på 3.000 kr,  
og det var alt de risikerte å tape hvis de ikke 
skulle vinne frem. resten av risikoen ble  
dekket av forsikringen. 

Behandlingen i tingretten var berammet til en 
mandag. fredag før ville motparten diskutere 
et forlik. foldvik var åpen for det, men ifølge 
de tidligere leietakerne var han ikke villig til å 
redusere kravet nok.

I forkant av rettssaken brukte advokaten god 
tid på å forberede oss på hvilke spørsmål vi 
kunne få. Han hadde også selv forberedt seg 
svært grundig, og gjorde en glimrende jobb i 
retten. Det var artig å møte en fyr som var så 
strukturert men også ekstremt motivert.

ekteparet foldvik vant saken på alle punkter. 
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Norges Offisersforbund
www.nof.no

@  post@lofavor.no   facebook.com/lofavor.no 

Luksusplanen
-Hvis du ikke er typen til å spare så er du ikke typen til å låne, fast-
slår forbrukerøkonom magne Gundersen i sparebank 1 Gruppen.

Gundersen var for ikke lenge siden på besøk på sjøkrigsskolen i 
Bergen og snakket til de unge håpefulle om «Kadettfellen». I forkant 
av foredraget hadde Gundersen regnet ut at mens en ordinær 
student etter tre år sitter med 166.000 kroner i studiegjeld kan en 
kadett ved sjøkrigsskolen sitte igjen med 337.000 kroner i egen-
kapital. Hvis kadetten lever like nøkternt som en vanlig student, vil 
kadetten ha et forsprang på over en halv million kroner.

-Unge som velger en karriere i forsvaret ligger utrolig godt an.  
De får betalt utdanning og sikker jobb etterpå. Betalingen er også 
svært god. Da gjelder det å ha en plan slik at mulighetene ikke går 
til spille, enten man går på en av forsvarets skoler eller kommer 
hjem fra utenlandstjeneste, forklarer magne Gundersen.

-Det er klart det er fristende å ha et høyt forbruk når man er ung, 
tjener godt og har få forpliktelser. Det er lett å venne seg til et høyt 
forbruk. Det er vanskeligere andre veien. min jobb er å synliggjøre 
de mulighetene som ligger der hvis man tenker langsiktig, forteller 
magne Gundersen.

magne Gundersen har mange gode råd til soldater som vil tenke 
langsiktig, men det er særlig tre som peker seg ut. 

-for det første, bruk muligheten til å spare på BsU-konto. Det er en 
av verdens beste spareordninger, du får både skattefradrag og høy 
rente. For det andre, ta opp et såkalt fleksilån når du kjøper bolig. 
Det gir deg fleksibilitet og gjør det enklere å håndtere uforutsette 
utgifter. for det tredje, betale ned kredittkortlån så fort som mulig. 
På slike lån betaler du fort 15 til 25 prosent effektiv rente, og det 
svir, avslutter magne Gundersen. 

Magnes soldat-råd: 
•	 Lag	en	plan	for	pengene	dine		
	 -	sett	opp	budsjett.		
	 Da	får	du	oversikt	og	kontroll	

•	 Spar	til	egen	bolig	–	fyll	opp	BSU-kontoen	først	
•	 Bruk	kredittkort	riktig	
•	 Drøy	bilkjøpet	–	bil	blir	fort	kostbart
•	 Få	gode	økonomivaner	-	de	tar	du	med	deg	resten		
	 av	livet.	Gode	vaner	er	sparing,	budsjett,	orden	i		
	 økonomipapirene,	betale	regninger	ved	forfall

•	 Bygg	opp	en	buffer	mot	uforutsette	utgifter	ved		
	 å	sette	av	et	fast	månedlig	beløp

Kickstart sparingen nå i desember! LOfavør BSU med dobbel 
rente 1. året. 
som ny BsU – sparer får du dobbel rente det første året. I tillegg får du en rentefordel på 0,25 prosent- 
poeng på toppen av spareBank 1s allerede høye BsU – rente. starter du sparingen i 2013, vil du også  
få dobbel rente hele 2014. 
Les mer om LOfavør BSU og flere medlemsfordeler på	lofavør.no	
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Forsvaret er en unik arbeidsplass på mange 
ulike områder. ett av disse er det gode mil-
jøet og samholdet som alle iført kongens 
klær har kjent på gjennom sin korte eller 
lange karriere i Forsvaret. Tommy aksdal 
og Øystein Sexe olsen ble kjent i nettopp 
Forsvaret. de to løytnantene startet rik-
tignok som bitre uvenner. dels fordi Tommy 
ikke likte at en kjepphøy trønder kom inn i 
idrettssalen iført rosa fotballtrøye med 
«Sexe» bakpå, og dels fordi kvartermes-
teren på idrettsbygget, ifølge Øystein, var 
en overlegen sørlending som var høy på 
seg selv. da begge skulle starte på lKSK 
ble dette imidlertid snudd til at de ble beste-
venner, og sommeren 2013 stakk guttene 
til the great US and a i 25 dager for å opp-
leve hva østkysten hadde å by på!

Tommy startet ved Befalsutdanningen 
i Sjøforsvaret, hadde sitt pliktår ved Knm 
hh, startet dernest på lKSK idrett og jobber 
nå som instruktør ved UBhh. Øystein var 

en av de første som startet på gjennomgå-
ende linje ved lKSK. han jobber nå som 
troppssjef ved Gardermoen flystasjon. 

makkerparet deler her litt av ferien sin 
med Befalsbladets lesere:

Som mange gode ting i Forsvaret, ble også 
denne turen preget av den gode, gamle 
stridsledelsen. Fly ble bestilt t/r new york, 
og et fly fra miami til new york 24 dager 
senere. dette satt en del rammer for turen. 
Vi var ikke bundet av for mye planer og 
feriestress, men måtte på den andre siden 
komme oss til miami på en eller annen måte. 

i stedet for å bo i ny valgte vi å bo i new 
Jersey. her er man bare en liten t-banetur 
unna Times Square, og det er til gjengjeld 
billigere enn å bo midt i byen. Vi fikk dermed 
en større leilighet til prisen av et mindre 
hotellrom. 
new york er en stor by, det kommer nok 

ikke som noen stor overraskelse. Vi følte 
oss relativt små der vi gikk som 2 av totalt 
40 millioner årlige turister. det som også 
er stort er mengden mat man får når man 
spiser ute. Begrepet «mini-burgers» fikk 
ny mening da Tommy skulle ha seg en for-
rett før en 1 pund steak. Ut kom kelneren 
med 4 stk. helt normale hamburgere, med 
tilbehør! et gyllent reisetips: ikke tro du kan 
dra på videre sightseeing etter å ha inntatt 
et fullverdig måltid i ny! Takk og lov for de 
gule taxiene som florerer i byen!

i new york kan vi anbefale de tradisjonelle 
turistfellene som Times Square, Broadway 
og The empire State Building. new york er 
full av severdigheter som alle har sett på 
film og tv. det desidert sterkeste inntryk-
ket vi fikk var da vi besøkte one World Trade 
Centre. Følelsen av å vite hva som hadde 
skjedd der 12 år tidligere lå i bakhodet, men 
føltes ganske uvirkelig når vi stirret opp 
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på den 541 meter høye bygningen som nå 
tårner over byen, det såkalte Freedom 
tower. etter en dag med sightseeing og 
inntrykk, var det tid for å teste nattelivet. 
den erfaringen vi ønsker å dele med dere 
her er at dersom du vil komme inn på de 
hotteste utestedene så må du få noen til 
å sette deg på lista. hvordan du skal klare 
dette, er for oss helt ukjent. en annen 
mulighet er å betale en stor sum penger 
for å komme inn, men dette ønsker vi ikke 
å gå dypere inn på 

Fra ny gikk turen videre til Washington dC 
for den obligatoriske turistrunden.  dette 
er en utrolig flott by, som er svært ren og 
vedlikeholdt sammenlignet med ny, og har 
minst like mange severdigheter å by på. 
det var en spesiell opplevelse å se eldre 
folk prøve å finne gamle venner og familie 
på den store veggen med falne fra Vietnam-
krigen. her kan vi anbefale å stikke innom 

Washington monument, The White house, 
Vietnam Veterans memorial(The Wall), og 
en hel rekke spennende museum som for 
eksempel Kennedy Space Center og The 
Washington holocaust museum.  

etter en solfylt biltur fra dC, stoppet vi i 
Virginia Beach for å slikke sol og få på plass 
turist-rødfargen. etter flere timer i sanden 
kjørte vi videre på jakt etter et sted å stoppe 
på veien mot Jacksonville, hvor vi skulle bo 
et par dager hos noen venner fra lKSK som 
var på kurs og bodde nettopp her. Stoppet 
ble i det heller ukjente Fayetteville, som i 
mørket tilsynelatende kun var en samling 
fastfood-kjeder og noen hoteller (det bor 
da faktisk over 350 000 mennesker her 
red.adm). Vi benyttet oss hele veien av 
diverse hotellbooking-sider på nettet, som 
for eksempel hotwire og finn.no for å finne 
hoteller langs kjøreruta slik at vi fikk større 
frihet til å velge hvor og når vi ville stoppe 

for å hvile. disse sidene er geniale da hotell-
kjedene legger ut rom de ikke får solgt her 
til en utrolig billig penge. Utfordringen med 
hotwire er at du ikke får vite hvilket hotell 
det er før du har betalt. du kan være heldig 
og ende opp med et 5-stjerners hotell, eller 
uheldig og få et crappy et. da det å bruke 
internett på mobilen kan bli veldig dyrt i 
utlandet, brukte vi det klassiske «kjøre 
rundt med datamaskinen ut av vinduet til 
du fanger opp et WiFi-nett i nærheten-
trikset». denne metoden ble gjenganger 
for hele den 2100 km lange bilturen. Flere 
ganger viste det seg at vi faktisk hadde 
klart å logge oss på nettet til det respektive 
hotellet vi fikk booket. Kun en gang gikk 
dette ikke som smurt, og det var nettopp 
her. det viser seg at det ligger et Fayetteville 
også i arkansas (hvem skulle tro?!), og vi 
klarte å booke rom her. etter svært mye 
om og men og etter å ha snakket med fire 
hotellansatte og et par stk. på telefon i «
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australia (?) fikk vi heldigvis ordnet dette 
og tatt kvelden.

Vi forlot Jacksonville svært fornøyde etter 
to fantastiske dager i godt selskap. Jeg 
trenger nok ikke overbevise noen om at 
mange av de unge, fremadstormende 
pilotene våre i USa trives svært godt med 
tilværelsen. neste stopp var orlando, hvor 
vi ikke overraskende skulle finne barnet 
i oss og dra i fornøyelsespark. hotell-
trikset gikk som smurt, og vi endte opp 
på 5-stjerners hotell til prisen av en halv-
måne. Kort fortalt trenger du ikke finne 
barnet i deg, fordi fornøyelsesparker er 
uendelig mye morsommere når man er 
voksen! det som derimot ikke er morsomt 
er nettopp barn, i kø, i to timer, når de må 
tisse og er sultne, og har foreldre med 
evnen til å lukke ørene. det klarte ikke vi. 
Uansett, Universal Studios var utrolig kult! 
(Kan anbefale andre av samme overbevis-
ning som Tommy og Øystein om å inves-
tere noen ekstra dollar i flashpass. null 
kø enkelt og greit! red.anm.)

Siste stopp på turen vår var miami Beach. 
her ble vi i to uker. Kontrastene her er til 

tider ganske store det sekundet du forlater 
de yrende turiststedene og virkelig får sett 
virkningene den økonomiske krisen har hatt 
på landet. Vi unnet oss også tre dager i 
fantastiske Key West. dette var en mye 
mer «laidback» plass enn miami Beach, og 
anbefales på det sterkeste. her feiret vi 
også 4. juli, og ble med flere tusen men-
nesker da de samlet seg på stranden for 

fyrverkeri, grilling og tilhørende festlighe-
ter. Utrolig gøy! 

etter litt over tre uker med søppelmat, 
paraplydrinker og det late liv, ringte det vir-
kelige livet. det var godt å skulle reise hjem 
til lille norge, samtidig som vi visste at vi 
kom til å savne US and a. dette er en tur vi 
vil anbefale alle og enhver. Vi planlegger 
neste tur selv allerede.

Skal du reise til uSA?
her er noen gode reisetips fra et par garvede glo-
betrottere:

 z Sørg for at passet ditt er klart i god tid før du 
skal reise

 z Send inn eSTa søknaden din noen måneder 
før du drar. (visumsøknad)

 z nettstedet for å sende søknaden: https://esta.
cbp.dhs.gov/esta/

 z Pakk lett. Ting er billig i USa og koffertplassen 
hjem er alltid mye dårligere enn på vei dit.

 z Ta med en pc/iPad o.l. da dette hjelper deg 
med å finne frem til severdigheter, booke 
hoteller, se hva andre i ditt sted har syntes om 
div. restauranter osv. (dette punktet bør ikke 
undervurderes!)

 z ikke dra en spøk i verken sikkerhetskontrollene 
eller tollen på flyplassen 

 z en forrett i norge er en appetittvekker, en for-
rett i USa er en appetittdreper

 z Sjekk alltid blindsonen når du kjører bil. med 90 
% sannsynlighet er det en tulling rett bak deg 
i en semitrailer

 z hvis du skal bestille bil, bestill alltid gjennom 
norske kundekonsulenter. det blir billigere.

 z dersom du tilpasser deg litt når du kommer dit, 
så vil du oppleve at det er utrolig lett å komme 
i forbindelse med lokale folk! de fleste er 
utrolige hyggelige. dette gjelder mest i de små 
byene vel å merke.

«
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A R C ´ T E R Y X 

L E A F  K H A R D 

R YG G S E K K

Farger: Crocodile/Wolf/Multicam®
Størrelse: 30L og 45L
Vekt: 1400gr og 2000gr

Tilleggsutstyr:  
Løse lommer leveres separat

Egenskaper:

• Skulderstropper med 2-lags polstring

• Kan rigges etter individuelle behov

• Velcro® One-Wrap® kabel-/slangesystem

• Hurtigdropp-spenner på skulderstroppene

• Eksepsjonelt slitesterk tettvevd nylon som tåler hardt bruk

• Kompatibel med beskyttelsesvest

www.equipnor.no

Denne nye sekken fra Arc’ teryx er en fullpolstret, 

meget funksjonell sekk.   

Den u-formede glidelåsen gir mulighet for full 

åpning av sekken, mens innvendige hemper og 

borrelås sørger for feste av utstyr og spesiallommer. 

Lommer i topplokket og på sidene er tilpasset 

drikkeposer og flasker med åpninger for 

drikkeslange. Dette er et meget lett og komfortabelt 

bæresystem som enkelt kan rigges til ulike oppdrag.



TemaTiTTel

36 l  NOF  4/2013

norges offisersforbund vil gratulere 
deg som kadettmedlem i forbundet 
med vertikal Helseforsikring. du fikk 
dette som en del av ditt medlemskap 
fra 1. november 2013. dette betyr at 
din forsikringspakke i forbundet har 
gått fra best til awsome!
og hva er så Vertikal helseforsikring? Jo, du har nå fått en 
forsikring som garanterer deg rask behandling dersom du 
skulle få en skade, plage eller lidelse som du føler trenger 
nærmere undersøkelse. du går da til din fastlege eller en 
annen allmennlege og forklarer situasjonen. du kan da også 
oppgi at du har Vertikal helseforsikring og trenger en hen-
visning til spesialist.

når du har mottatt henvisningen, så fyller du ut et full-
makstsskjema på Vertikal sine nettsider. dette gir Vertikal 
fullmakt til å følge opp deg og din helsesituasjon til saken 
er løst gjennom behandling eller operasjon. når Vertikal 
mottar disse papirene fra deg, vil du få en egen kontakt-
person som følger deg opp helt til forholdet er avsluttet. 
all behandling etter fastlegen er kostnadsfritt!

Vi i noF føler oss trygge på at dette vil sikre våre medlem-
mer gjennom utdanningen og at vi i størst mulig grad skal 
unngå at en kadett må hoppe av utdanningen på grunn av 
egen helsesituasjon.

Vi har mange medlemmer som har tegnet denne forsikrin-
gen allerede, og erfaringene er gode. 

lykke til i videre tjeneste og god helse på veien.

slik fungerer VertikAl helSeFOrSikriNG  
i praksis for deg:

1. du bestiller time hos din fastlege/allmennlege.
2. du får henvisning til legespesialist.

3. du henter fullmaktsskjema på www.vertikalhelse.no

4. du sender henvisningen og fullmaktsskjema til  
medisin@vertikalhelse.no eller per faks:  
+47 23014855.

5. du blir kontaktet av en medisinsk rådgiver fra  
vertikal helse.

VertikAl helSeFOrSikriNG for alle nof-medlemmer. 
som medlem i vertikal Helse får du:

•	garantert spesialistvurdering innen 10 virkedager.

•	garantert behandling/operasjon innen 20 virkedager.

•	rehabilitering etter behandling dersom foreskrevet av 
legespesialist.

•	Fysikalsk behandling etter henvisning fra legespesialist.

•	dekket kostnader relatert til behandling, reise og opp-
hold, etter konsultasjon hos fastlege/allmennlege. 

•	oppfølging og bistand av tildelt medisinsk rådgiver – 
din personlige helseassistent som følger deg før, 
under og etter behandling.

•	døgnåpen kontakttelefon for deg som er operert  
gjennom vertikal helse, i fem dager etter operasjon.

•	døgnåpen kontakttelefon for deg som har en alvorlig 
sykdom.

•	Krisepsykologisk beredskapstelefon ved alvorlige  
situasjoner.

•	tilbud om uavhengig vurdering av diagnose som  
allerede er stilt.
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Dette er årstiden for mye levende lys og dessverre tiden  

for mye brann og branntilløp. Husk å sjekke at røykvarslere  

og brannslukkingsapparat er i orden.

 

Har du forsikringsspørsmål, ta kontakt med oss på  

telefon 21075720 eller send oss en mail: sparebank1@fp.no

 

Nå er det jul igjen!

Bettina og Kristin i 

Forsvarets Personellservice 

ønsker dere alle en koselig jul  
og ett riktig godt nyttår!

Forsvarets Personellservice

Telefon: 21 07 57 00 • www.fp.no

FP Annonse_desember_2013.indd   1 27.11.13   12.37
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Utvalget mente det var viktig å komme i 
dialog med forbundets pensjonister for å 
få deres mening om aktuelle saker, som 
pensjon, forsikring og kontakt med egen 
lokalavdeling. 

flere alternativer Ble drøftet. PU 
falt til slutt ned på løsningen om å gjen-
nomføre konferanser for forbundets pen-
sjonister. For å finansiere konferansene ble 
det i noFs landsstyremøte på Gol vedtatt 
å innføre en aktivitetsstøtte på kr 150,- pr. 
år. midlene fra aktivitetsstøtten disponeres 
av pensjonistutvalget og skal gå til å 
fremme aktivitet blant pensjonistene. 
lokallag som kan vise til aktivitet for sine 
pensjonistmedlemmer, kan søke om støtte 
til slike formål. aktivitetsstøtten blir belas-
tet det enkelte pensjonistmedlem, samti-
dig med de forsikringer den enkelte pen-
sjonist har i forbundet. 

For å gjennomføre konferansene ble lan-
det ble delt inn i fem regioner. den første 
konferansen ble avholdt i oslo i september 
2008, med god deltakelse. med unntak av 
én region, ble det avholdt konferanser i øvrige 
regioner. etter konferansen i oslo i septem-

ber 2012, ble det foretatt en evaluering av 
de konferansene som var gjennomført. med 
bakgrunn i erfaringene fra de gjennomførte 
konferanser ble det besluttet å dele landet 
i kun to regioner. en region for Sør-norge og 
en for nord-norge. i tillegg ble det vedtatt å 
justere konferansens hovedtema noe, med 
mer fokus på pensjonsvilkår også for kom-
mende pensjonister. derfor vedtok PU at 
aldersspennet for konferansen måtte utvi-
des mot yngre medlemmer. Årets konferanse 
skulle da i første omgang omfatte medlem-
mer fra alder 55 år og oppover. 

godt oppmøte. 20 deltakere fra hele 
landsdelen møtte til den første konferan-
sen etter endringene i opplegget. Konfe-
ransen ble gjennomført ved Sjøforsvarets 
baser avdeling ramsund orlogsstasjon, 
baseavdeling Trondenes den 11. september 
2013. det var lagt opp til sosialt samvær i 
befalsmessa og omvisning av adolf-kano-
nen kvelden før konferansen.

 i programmet for konferansen var hoved-
vekten lagt på informasjon om forbundets 
forsikringsordninger og pensjonsreglene for 
personell med særaldersgrenser. Som fore-

dragsholder for pensjonsdelen var Tone 
Westgaard fra Statens Pensjonskasse invi-
tert. hun presenterte emnet på en meget 
god og lettfattelig måte, både Statens Pen-
sjonskasses lovbestemte regler, Folketryg-
dens innvirkning på pensjonsutbetalingene 
når en tar ut folketrygd og hvordan pensjo-
nene samordnes ved fylte 67 år.

Thor manum presenterte forbundets 
forsikringsordninger.

ny konferanse. neste konferanse med 
likelydende innretning er planlagt avholdt 
for medlemmer bosatt i Sør-norge våren 
2014. 

Forbundet og PU vil neste år også øke 
fokuset og informasjonen innenfor pensjon 
generelt, forholdet til Forsvarets særalders-
grense og utfordringene med hensyn til 
pensjonsreformen med en egen pensjons-
konferanse. målgruppen for denne konfe-
ransen vil være medlemmer i alderssjiktet 
40 til 60 år. Forbundet har lagt opp til en 
gjennomføring den 16. januar på Garder-
moen. egen påmelding kommer, men er du 
interessert i temaet allerede nå, send noF 
en mail på pensjonist@nof.no 

norges offisersforbund har i mange år hatt et eget pensjonistutvalg (PU).  
Utvalgets oppgaver er blant annet å være rådgiver  

i spørsmål som angår forbundets pensjonister. 

NilS erik mOeN, leder pu (tekst)

Foto: 

konFerAnse For Pensjonister
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i et demokratisk samfunn er 
åpenhet viktig, men samtidig 
kan informasjonssikkerhet 
være avgjørende i en rekke 
sammenhenger. løsmunnet-
het kan i verste fall koste men-
neskeliv. Vi er lært opp til å 
følge huskeregelen «TenK – 
TryKK – Tal» når vi snakker 
om sensitive forhold, men tar 
vi egentlig inn over oss hvor 
lett det er å tabbe seg ut? Før 
du har tenkt deg om, har du 
kanskje sagt eller skrevet noe 
som absolutt ikke burde kom-
met andre for øre. historien 
inneholder mange eksempler 
på hvordan «små glipper» har 
ført til store fadeser. Jeg har 
lyst til å trekke frem noen store 
og noen små eksempler på 
manglende informasjonssik-
kerhet. Som det fremgår så 
treffende av det innledende 
ordtaket, kan tilgivelse være 
vanskelig når man har tapt 
informasjon det helst burde 
vært holdt kjeft om! 

om å stole på en landsmann!
i februar 1934 ble oberst eugen 
ott utnevnt til tysk militærat-
tache i Japan. Senere samme 
år ble han kjent med den tyske 
journalisten richard Sorge, som 
var korrespondent for Berliner Börsen Zei-
tung og Tägliche rundschau. Sorge var 
medlem av det tyske nazi-partiet, og under 
1. verdenskrig hadde han blitt dekorert med 
Jernkorset for tapperhet i kamp. det ott 
ikke visste var at Sorge var agent for den 
sovjetiske militære etterretning, GrU. han 
hadde jobbet som sovjetisk agent siden 
tidlig på 1920-tallet, og hadde fått oppdra-
get med å etablere et spionasjenettverk i 

Japan i 1933. Gjennom de følgende måne-
der og år sikret Sorge seg eugen otts fulle 
tillit. For Sorge ble forbindelsen gull verdt 
da ott i 1938 forlot Wehrmacht og gikk over 
til tjeneste i diplomatiet som tysk ambas-
sadør i Japan. Gjennom en rekke kontakter 
i det japanske embetsverk, og den nære 
forbindelsen til den tyske ambassade, kunne 
Sorge i 1941 melde tilbake til GrU i moskva 
at Tyskland planla et angrep på Sovjetu-

nionen. datoen var angivelig 20. 
juni. Sorge bommet med to 
dager, men Stalin nektet uan-
sett å godta opplysningene de 
hadde fått. Senere samme år 
kunne Sorge følge opp med 
informasjon om hvilke forut-
setninger Japan la til grunn for 
å gå til krig mot Sovjetunionen. 
denne gangen måtte selv Sta-
lin akseptere innholdet, og 
resultatet var at den røde 
armé overførte en rekke divi-
sjoner fra det Fjerne Østen til 
moskvafronten. Uten tvil var 
dette med på å redde Sovjetu-
nionen fra sammenbrudd i 1941. 

Sorge ble kort tid senere  avslørt 
av japansk kontraspionasje og 
arrestert. han ble henrettet i 
1944. For eugen ott betød venn-
skapet og tilliten slutten på hans 
ambassadørkarriere. den ame-
rikanske forfatteren larry Col-
lins har skrevet følgende: «ric-
hard Sorge's brilliant espionage 
work saved Stalin and the Soviet 
Union from defeat in the fall of 
1941, probably prevented a nazi 
victory in World War Two and 
thereby assured the dimensions 
of the world we live in today.»

et Uskyldig foredrag?
mandag 4. oktober 1937 holdt 

generalstabssjefen, oberst otto ruge, et 
foredrag i oslo militære Samfund. Tema 
var norges nøytralitetsvern i den eksis-
terende sikkerhetspolitiske situasjon. 
Foredraget stod på trykk i aftenposten 
neste dag. ruge redegjorde grundig for 
den sikkerhetspolitiske situasjon, og fast-
slo at norge absolutt lå i en mulig krigs-
sone. Videre bemerket han blant annet 
at den norske hær var den dårligst trente 

tenk - trykk - tal!
a slip of the foot you may soon recover,  

but a slip of the tongue you may never get over. 

kNut WerNer-hAGeN (tekst)

eugen ott. otto ruge.
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og utrustede hær i europa. han fastslo 
også at svakheten ikke bare lå i man-
glende kvantitet, men også i kvalitet hva 
angikk trening og utdanning av både 
mannskaper og befal. 

Tysk etterretning var åpenbart raskt ute 
med å få foredraget oversatt. For noen år 
siden gjennomgikk jeg en del dokumenter 
fra Gruppe XXi, general Falkenhorsts stab 
under angrepet på norge i april 1940. Sam-
lingen inneholdt blant annet arkivet til etter-
retningsavdelingen i Gruppe XXi. Blant disse 
papirene dukket også foredraget til ruge 
opp. ruges mest kritiske betraktninger om 
situasjonen i den norske hær var sirlig under-
streket. alle eventuelle antakelser om at 
det stod dårlig til med det norske forsvar 
var nå definitivt bekreftet, av generalstabs-
sjefen personlig! den tyske oversettelsen 
avsluttes med; «dette utmerkede foredra-
get ble belønnet med kraftig bifall fra den 
overfylte salen.» hvordan hendelsene for-
løp to år senere kjenner vi godt til. den 11. 
april 1940 brøt kommanderende general 

fullstendig sammen, og ble sendt hjem. 
oberst ruge måtte overta. han befant seg 
i en forferdelig vanskelig situasjon, og måtte 
forsøke å gjøre det beste ut av noe han selv 
hadde omtalt som nærmest håpløst. otto 
ruge gjorde hva han kunne, men klarte aldri 
å slutte å klandre seg selv for den situasjon 
tusenvis av unge norske soldater var blitt 
kastet inn i. han bar skylden tungt på sine 
skuldre. 

operasjoner via BBC! da royal navy 
satte kursen sydover mot Falklandsøyene 
tirsdag 6. april 1982, var BBC raskt ute med 
å informere verden om dette. hemmelig-
hold av rask britisk respons på den argen-
tinske okkupasjonen av Falklandsøyene var 
dermed ofret av hensyn til å fremstille 
regjeringen som sterk og handlekraftig. 
det hele til stor fortvilelse for de britiske 
admiralene som nettopp hadde igangsatt 
en av de friskeste sjøoperasjoner etter 2. 
verdenskrig. Slik det nå kom til å utvikle 
seg fikk argentinerne full uttelling i tid til 

forberedelser for å møte den britiske ekspe-
disjonsstyrken. 

noen uker senere hadde 3. Comman-
dobrigade sikret seg et fotfeste på stren-
dene i San Carlos Bay, på vestsiden av east 
Falkland. målet var å tvinge de argentinske 
styrkene på øyene til å overgi seg. meste-
parten av de argentinske styrkene var sam-
let rundt Port Stanley i nord øst, men en 
overføring av britiske styrker østover ville 
trues i flanken av de argentinske avdelin-
gene ved darwin og Goose Green i syd. etter 
en del om og men, fikk 2 Para i oppdrag å 
ta Goose Green. mens de var under fremryk-
ning mot målet ble det annonsert på BBC 
at en britisk bataljon skulle angripe Goose 
Green. det store og ubesvarte spørsmålet 
i ettertid er om det hele var en uheldig for-
snakkelse fra det britiske forsvarsdepar-
tementet, eller om det rett og slett ble gjort 
for å narre argentinerne til å tro at hoved-
angrepet kom via Goose Green! Under angre-
pet påfølgende dag mistet 2 Para  17 sol-
dater, mens 38 ble såret. 

Britiske soldater: 2 Para under frammarsj mot Goose Green. 



midt-norge

i den siste perioden har det vært mye 
jobbing med forsikringsproduktene 
våre. Vi har blant annet utvidet loss 
of license til å gjelde jagerflykontrol-
lører i tillegg til personellet som job-
ber i lufta, og vi har innført Vertikal 
helseforsikring som kollektiv ordning 
for alle kadetter som er medlemmer 
i noF. det er godt å vite at noF bidrar 
til å hindre operativ nedetid for 
kadettene. i tillegg gjør vi justeringer 
på andre deler av forsikringsordnin-
gene som i hovedsak treffer de yng-
ste medlemmene. minner nok en 
gang om at det fortsatt er noen 

dager igjen for dere som vil inn på 
noF Singel eller noF Familie uten 
egenerklæring om helse.

i november gjennomførte vi den 
årlige høstkonferansen med valg av 
nye styrer i neon og noFKa, og med 
det fikk vi valgt inn gode represen-
tanter fra luftkrigsskolen som jeg 
er overbevist om vil gjøre en god jobb 
for å fremme «luftkadettenes» saker.

den viktigste saken som jobbes 
med fra noF sin side i denne perio-
den, og i tiden fremover, dreier seg 
om omstillingen i luftforsvaret. det 
vil blant annet i løpet av de neste 

årene bli tilført 400 militære stillinger 
til Ørland, og det er mange flere enn 
det som er berørt. Både blant det 
personellet som tilføres regionen og 
de som skal ta i mot de nye kollegene. 
noF ønsker å bistå der det trengs, 
og vi er alltid klare for innspill og syns-
punkter fra medlemmene som kjen-
ner dette på kroppen.

da gjenstår det bare å ønske  
God Jul til dere alle! og skulle det 
være noe som dukker opp i julestria, 
så er det bare å ta kontakt.

nordland

en av de siste tingene som skjer i 
2013, er offentliggjøring av stillinger 
etter arbeidet med runde-1 2014. 
Forsvarets personelltjenester har et 
meget godt system for ivaretakelse 
av søkerne. de som har bidratt i råds-
behandlingen har blitt kurset ift ver-
diene rettferdighet, tillit og troverdig-
het.  i forsvarssjefens råd sitter det 
syv offiserer (hær, sjø, luft, bfo, nof, 
kol og en rådsformann). Sammen 
kvalitetssikrer de innstillingen fra 
administrasjonen.  dersom du ikke 
har fått stilling, eller du er skeptisk 

til prosessen, skal du vite at den gjen-
nomføres profesjonelt. Utfordringen 
ligger i hvordan stillingsbeskrivelsen 
er utformet og da spesielt med tanke 
på krav til stillingen. er det må-krav 
til stillingen, må søkeren tilfredsstil-
ler disse. i 2014 kan det være en god 
idé å bidra slik at stillingsbeskrivel-
sene blir så riktige som mulig for å 
få rett person på rett plass.

Til slutt er det på sin plass å takke 
alle de tillitsvalgte som har stått på 
for deg som medlem. i nordland har 
hatt det vært utfordrende oppgaver 

for de tillitsvalgte. omstillingen av 
luftforsvaret, med nedleggelsen av 
Bodø hovedflystasjon har vært kre-
vende og vil bli enda mer krevende i 
tiden som kommer. det har vært 
store og små saker som din tillits-
valgt ute ved avdelingene har hånd-
tert. det kan være en prøvelse å stå 
mellom de ansatte og ledelsen, og 
skape de gode premissene for deg 
og Forsvaret. det er på tide å gi ham 
eller henne en klapp på skulderen.

med ønske om en riktig god jul og 
et fredfylt nyttår.

Fra Troms og Finnmark

endelig er Panserbataljonen i gang! 
Partene i hæren har behandlet lau-
gerud-utvalgets innstilling. målet var 
å frigjøre årsverk gjennom å effek-
tivisere stabs- & støttefunksjoner, 
slik at disse kan omsettes i en del-
profesjonalisering av PBn. noF har 
siden den politiske behandlingen av 
langtidsmeldinga, der beslutningen 
ble fattet, vært positiv til denne end-
ringen. Vi fikk berget 2. Bn fra nedleg-
gelse og nå er grunnlaget til stede 
for en delprofesjonalisering av PBn. 

men det skal ikke legges skjul på 
at innveksling av militære stillinger i 
grenaderhjemler, ikke er en sak noF 

tar lett på. Største smellen fikk oPS 
støtte organisasjonen i hæren der 
det regionale nivået legges ned.  de 
lokale plassmajorene i hver garnison 
får tilført litt flere ressurser i sin opp-
gaveløsning. 

nedleggelsen av Forsvarets kjø-
reskole Bardufoss (FKB) og flytting 
til Sessvollmoen var et annet betent 
forslag som lå inne i arbeidsgivers 
innstilling etter laugerud-utvalget. 
Begrunnelsen var å spare inn tre stil-
lingshjemler, dette skulle altså legi-
timere at denne kjøreskolen som har 
ansvar for alle beltevognene, snø-
scooterne og lette terrengkjøretøy i 

Forsvaret, skulle flytte vekk fra sin 
arktiske lokalisering med nærhet til 
hærens bataljoner til området Gar-
dermoen. Forslaget ble stoppet i 
møtet med tjenestemannsorgani-
sasjonene, FKB forblir på Bardufoss, 
vel nok i en slankere utforming. dette 
sikrer at avdelingens kompetente 
instruktører velger å fortsette og 
Forsvaret sparer driftsutgifter. det 
personellet som skulle tatt over 
ledige stillinger etter flyttingen til 
Sessvoll slipper å bo i koffert i 
månedsvis borte fra sitt nærmiljø!

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

Jan helge andersen
Tlf. 928 40 461
e-post: jha@nof.no
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Bjørn Tore Woll
Tlf. 928 40 462
e-post: btw@nof.no

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



omTV/hTV Flo

Gode kolleger – godt arbeid – bedre 
informasjon - riktige verktøy – gode 
forberedelser – det nye året.

det er på sin plass å vie oppmerk-
somhet til våre tillitsvalgte i avdelin-
gene og ønske velkommen til de nye 
– for min del inkluderer jeg også en 
hilsen til ny hTV for BFo som så langt 
har gjort et godt inntrykk. noF ser 
frem til et fortsatt godt samarbeid i 
Flo! dette året har vært et godt år fra 
et hovedtillitsvalgtperspektiv, sett 
opp mot tidligere år.  ikke at alt går på 
skinner og ikke at alt er bra, men i bunn 

ligger det en forståelse mellom par-
tene sentralt som ikke bare er god – 
men som later til å bli bedre.  Samar-
beidet har gitt resultater! 

Sant nok så er det fortsatt behov 
for å konkretisere et arbeid som gir 
felles forståelse av lønnsvirkemiddel 
og handlingsrom. Vi venter fremde-
les på å ferdigstille lønnspolicy, blant 
andre verktøy og avklaringer som 
mangler.

hTV noFs slagord «etterrettelig-
het» er gjenkjennelig som krav og 
effektene av tidligere konstruktive 

prosesser begynner å vises. Kort kan 
man si at det er mer tillit i møtene på 
tvers av bordet – og dette er alle tjent 
med! 

Som et universalønske og til hjelp 
for det nye året – legg vekt på gode 
prosesser i forkant.  For de tillits-
valgte er dette å stille forberedt og 
koordinerte. For alle ansatte er det 
å se litt frem – eksempelvis i forkant 
av lønnsforhandlingene neste år. For 
arbeidsgiver – fortsett med å infor-
mere og inkludere, det er blitt mye 
bedre – men litt gjenstår.  God jul!

Østlandet

1. november 
ble en merke-
dag for noF-
medlemmene 
blant kadet-
tene ved de tre 
krigsskolene. 
denne dagen 

ble for første gang Vertikal helsefor-
sikring inkludert i medlemskapet. 
ifølge tall som Vertikal selv presente-
rer står nordmenn i dag i gjennomsnitt 
105 dager i helsekø for å komme til en 
spesialist. Vertikal garanterer derimot 
kadettene spesialistvurdering innen 
10 dager, og operasjon/behandling 

innen 28 dager. Tiden var nå moden 
for å tilby kadettene denne forsikrin-
gen som får dem raskt tilbake til sko-
lebenken og ut i felt etter nødvendig 
medisinsk behandling. 

Faren ved å bli stående i helsekø for 
nødvendig behandling er at kadetten 
i verste fall må utsette studiene til 
behandlingen er ferdig. Samtaler med 
kadettene viser at denne trusselen for 
flere er reell, og tanken på å måtte 
avbryte studiene for å vente på 
behandling skaper unødig bekymring.

Forsikringen har blitt særdeles 
godt mottatt, og de første henven-
delsene rundt praktisk bruk av ord-

ningen har allerede kommet. Vi i noF 
tolker dette som at forsikringen gjen-
speiler et faktisk behov, og at vi har 
truffet innertier når vi velger å sette 
fokus på kadettene og deres livs- og 
studiesituasjon.

Vi tror at både kadettene og For-
svaret som arbeidsgiver vil være tjent 
med den reduserte nedetiden helse-
forsikringen vil medføre, og setter 
utrolig stor pris på den fantastiske 
responsen vi har fått på forsikringen. 
Vi håper dere aldri får bruk for den, 
men er samtidig veldig stolt over å 
kunne tilby et så bra produkt hvis 
behovet skulle oppstå.

Vestlandet

movember er godt i gang og barten er 
på plass! nå har det gått litt over tre 
måneder siden jeg trådde inn i stil-
lingen som FriTV Vestlandet. dagene 
og ukene har flydd av sted, erfarin-
gene har vært mange, og jeg har kom-
met ganske godt inn i systemet nå. 
Jeg pendler ukentlig mellom Stavan-
ger og Bergen. Planen er lagt opp slik: 
mandager og fredager er jeg i Stavan-
ger, på madlaleiren. Tirsdager, onsda-
ger og torsdager er jeg å treffe i Ber-
gen. det skal dog legges til at det til 
tider er høy aktivitet som gjør at jeg 
må fravike noe fra denne planen, men 
da er det bare for deg å slå på tråden, 

så skal jeg alltids klare å hjelpe deg 
selv om jeg kanskje ikke er i samme 
by som deg. Vil bare minne alle dere 
medlemmer på at jeg har fått jobb 
som tillitsvalgt for å fungere for dere, 
så stikk gjerne innom kontoret, enten 
i Bergen eller Stavanger, dersom det 
skulle være noe. eller enda bedre, 
inviter meg ned til dere! ingenting er 
bedre enn å få treffe dere på hjem-
mebane slik at jeg får økt forståelse 
for hverdagen deres.

Espen Lockert

hverdagslige utfordringer har også 
GiS. Fra hTV Sjøforsvarets ståsted 

registrerer jeg at GiS fortsatt har 
personellutfordringer. nå for tiden 
er dem størst i ubåtvåpenet. Årsaken 
til dette er nok mange, men det vil 
nå være viktig å bruke regelverket 
konstruktivt for å bidra med modige 
incentiver til å bibehold nødvendig 
personell i våpenet. For øvrig får 
også hTVen tilbakemelding at 
fregatt våpenet stort sett nå leve-
rerer tilstedeværelse, både perso-
nellmessig og teknisk. Årsaken til 
dette vil jeg påstå er våpenets fokus 
på en to-pulje løsning. BZ!

Thor Manum

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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FyFo-ForUm

Forsvaret har valgt å etablere 
garnisoner på øde geografiske 
steder i vårt land. Uavhengig 
om navnet på tjenestestedet 
er haakonsvern, rena,  
Setermoen eller GSV, byr  
vinteren på utfordringer. 

SVeiNuNG VOrelANd (tekst og foto)

en ikke-dokumentert påstand er: «Felles 
for alle våre garnisoner er at frivillig egentre-
ning utendørs forvitrer.» Flere fristes til å 
flytte hoveddelen av treningen til et varmere 
og «mer komfortabelt klima», eller rett og 
slett kutte treningen. denne artikkelen tar 
innover seg det faktum at norge er et kaldt 
land å bo i og at vi har vinter tre til syv måne-
der av året. hvilke råd har man for å drive 
militærfysisk trening utendørs?

UtHoldenHetstrening i kaldt vær. 
militærfysisk trening er en blanding av 
utholdenhet og styrke for å skape det For-
svarets Fellesoperative doktrine (FFod) 
definerer som den robuste soldat. Forsva-
ret opererer under vinterforhold. dette bør 
den fysiske treningen også gjenspeile gjen-
nom trening utendørs. For enkelhets skyld 
kan vi si at kaldt vær i denne sammenheng 
er fra -10 og kaldere. Bruk vinteren til å trene 
variert, men skikkelig. dette innebærer jevn 
trening over tid som skiller mellom harde 
og rolige økter. et konkret mål kan være at 
kroppen skal bygges sterkere enn den var 
året før.

Temperatur påvirker en rekke faktorer når 
en trener. Først og fremst bør intensiteten 
begrenses til rolig/moderat (60 %–80 % av 
hFmaks) pga. økt fare for kuldeforgiftning. 
Bakdelen er redusert effekt dersom høyin-
tensiv trening ikke lar seg gjennomføre over 
tid. deretter må riktig bekledning tilpasses 
øktens intensitet og varighet. Særlig gjelder 
dette fellestrening med soldater. et konkret 
råd er bruk av merinoull og ull til fot, underliv 
og overdel i kombinasjon med netting, og 

vindvott/twofingers håndbekledning når det 
virkelig blir kaldt. Konsekvensene ved å 
bomme vinterstid er langt større en som-
merstid. Til slutt skal en være klar over at 
kroppen presterer dårligere ved svært lave 
temperaturer og at dette er med på å defi-
nere varighet, intensitet, veske og ernæring 
ift. økten.

løping er en vektbærende idrett og såle-
des den mest belastende. Ta derfor vare på 
sener, ledd og muskelfester ved å vedlike-
holde løpsmuskulaturen gjennom hele vin-
teren. en langtur og/eller en hardere økt på 
tredemølle i uken vil oppfylle dette. en annen 
aktivitet kan være økt fokus på ski. Gå en 
eller flere lengre langturer i uken på en til tre 
timer. dersom gradestokken tillater det, legg 
inn 20–40 min med høy intensitet, og varier 
mellom fristil og klassisk. Ski muliggjør en 
langt større treningsmengde i form av antall 
km eller antall timer, og er en mer skånsom 
belastning for kroppen sammenlignet med 
løping. 

alternativ trening innendørs. Ønsker 
du fremgang år etter år? da er kontinuitet 
i treningen den viktigste faktoren for din 
måloppnåelse. Trening med høy intensitet 
(82 %–100 % av hFmaks) bør prioriteres. 

For å sikre gjennomføringen av slike økter 
når gradestokken kryper under -10 (person-
lige variasjoner), er intervalltrening innen-
dørs på tredemølle, sykkel eller elipsemas-
kin gode valg. Øktene bygges opp på lik linje 
som utendørs intervalltrening. Fokuser på 
lavterskel og terskeløkter med økende 
varighet gjennom vinteren, kombinert med 
behagelige langturer ute. historiene til lan-
dets fremste langdistanseløpere som bl.a. 
ingrid Kristiansen og marius Bakken skildrer 
begge utstrakt bruk av tredemølle for deres 
kvalitetstrening. Tredemøllen sikrer like 
forhold hver gang, alle nivåer kan trene 
sammen og muligheten for standard 
testøkter (for kontroll av fremgang) er 
meget gode.

oppsummert bør trening om vinteren 
inneha struktur som resten av året, men 
gjør det enkelt. Tren hardt inne og rolig ute. 
et konkret mål kan være: «Jeg skal gjen-
nomføre to harde kvalitetsøkter i uken i snitt 
over de neste tre månedene.» dersom tem-
peraturen muliggjør en hardøkt ute – dra 
ut! Bruk muligheten ski gir for variasjon, 
avlasting og økte treningsmengder, og nyt 
vinteren ute.

vintertrening utendørs



4/2013  NOF  l 45

FyFo-ForUm

ekSempel på ukeplAN 
mot en styrke- og utholdenhetsrettet  
robust fysikk:

mandag: Ute - Styrkesirkel, utholdende: bruk stokker, dekk, 
splintvest, stein, makker, dyp snø.

tirsdag: inne - Utholdenhet: intervall, løp: 6–8 x 4 min,  
p=1 min, i=3 (økes til 45 min over 8 uker).

onsdag: Fri - langtur ski 1–1,5t rolig, staking/perioder med 
staking som øker i varighet over 8 uker.

torsdag: inne - Utholdenhet: intervall: 3–5 x 10min stå, 
sykkel, i=3 (økes mot 45–65 min over 8 uker).

fredag: inne - Styrke: 2 x 300 KB Challenge. (Første rolig/
mod, andre maks innsats/tyngre kule).

lørdag: Fri - rolig løp/ski ute.

søndag: UTe - Utholdenhet - langtur, løp/ski. 1–2 t, i=1.  
en kan øke varigheten opptil 2–4 t dersom det er ski.  
la temperaturen begrense intensiteten dersom det er kaldt..
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magnus Babsvik
verv: nestleder 
SkOle/AVd.: KS 2. avd 
sted: oslo 
mail: magnus.babsvik@gmail.com 
moBil: 91918585

Anders B. Åsheim
verv: Styremedlem 
SkOle/AVd.: lKSK/Sivile skoler (nTnU) 
sted: Trondheim
mail: anders.aasheim@hotmail.com 
moBil: 92401978

martin j. Lockertsen
verv: Styremedlem 
SkOle/AVd.: lKSK 
sted: Trondheim 
mail: martin_j_l_90@hotmail.com 
moBil: 90624033

joachim rodahl
verv: Styremedlem 
SkOle/AVd.: lKSK 
sted: Trondheim 
mail: joachim.rodahl@gmail.com 
moBil: 93839690

dag morten K. Fagerdal
verv: Styremedlem 
SkOle/AVd.: GBU modul ii 
sted: Bergen 
mail: dfagerdal@gmail.com 
moBil: 92251474

Benjamin Ankrah thompson
verv: Styremedlem 
SkOle/AVd.: KS 2. avd 
sted: oslo 
mail: benjamin.athompson@outlook.com 
moBil: 93418297

julie marie Borna Fossem
verv: Styremedlem 
SkOle/AVd.: SKSK/loG 2 
sted: Bergen 
mail: julie_fossem@hotmail.com 
moBil: 48156325

håvard Nåvik rosvold
verv: Styremedlem 
SkOle/AVd.: lKSK kull 63 
sted: Trondheim 
mail: hnrosvold@gmail.com 
moBil: 45255244

henrik røiseland
verv: Styremedlem 
SkOle/AVd.: SKSK/loG 1 
sted: Bergen 
mail: hroiseland@gmail.com 
moBil: 90745796

tore Schartum-hansen
verv: Styremedlem 
SkOle/AVd.: KS/loG 1 
sted: oslo
mail: toreschartum@hotmail.com 
moBil: 99038447

jens petter N. Karlberg
verv: Vara 
SkOle/AVd.: lKSK/Sivile skoler (hiST)
sted: Trondheim 
mail: jeppenk@online.no 
moBil: 99267653

magnus otterlei Fjørtoft
verv: Vara 
SkOle/AVd.: GBU modul ii 
sted: Bergen 
mail: magnusof@gmail.com 
moBil: 98011637

n
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15.-17. november reiste 100 NOFere til København i forbindelse 
med Norges Offisersforbunds årlige elev- og kadettkonfe-
ranse. Det ble holdt gode foredrag av Høyrepolitiker Øystein 
Bø og motivasjonsguru Erik Bertrand. Det ble også jobbet 
frem en ny handlingsplan for 2014 før det ble valgt nye sty-
rer i både NOFKA og NEON. 

«Vi gjør jobben slik at elevene og kadettene skal få en enda 
bedre hverdag. Ikke nøl med å kontakte noen av oss i de nye 
styrene. Vi stiller gladelig opp dersom du trenger hjelp», sier de 
nye lederne i NOFKA og NEON, Thea Andersen og Andrè Salte. 

mArkuS källVik  (tekst og foto)

noFKa/neon

NYe  StYrer 

thea Charlotte Andersen
VerV: Leder  SkOle/AVd.: LKSK/ SKSK  Sted: Bergen
mAil: nofka@nof.no  mObil: 47240292
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n André Salte
VerV: Leder 
SkOle/AVd.: Fih kull 3 
Sted: Lillehammer
mAil: neon@nof.no 
mObil: 40607413

Aslak Fjeld Skorpen
verv: nestleder 
skole/avd.: hBS KPa
sted: rena
mail: aslak.skorpen@gmail.com 
moBil: 97967290

Karl didrik Festvåg
verv: Styremedlem 
skole/avd.: hBS KP C 
sted: Sessvollmoen 
mail: karl.festvag@gmail.com

 moBil: 97033707

Åshild Stavheim
verv: Styremedlem 
skole/avd.: hBS KP C 
sted: Sessvollmoen 
mail: aashild.stavheim@hotmail.com 
moBil: 45485937

ole petter Kronstad
verv: Styremedlem 
skole/avd.: hBS KPa 
sted: rena 
mail: oleunited94@hotmail.com

 moBil: 97418766

Andreas Lucas Wold
verv: Styremedlem 
skole/avd.: Fih Kull 3 
sted: lillehammer 
mail: wold.alucas@gmail.com 
moBil: 48045253

Aleksander martens
verv: Styremedlem 
skole/avd.: UBhh 
sted: madla 
mail: aleksander.martens@lyse.net 
moBil: 45243037

Nicholas Knud tidemann
verv: Styremedlem/infoansvarlig 
skole/avd.:  lBSK 
sted: Kjevik 
mail: nicholas.knud.tidemann@gmail.com 
moBil: 47225459

Andrine Sunde
verv: Styremedlem 
skole/avd.: UBhh 
sted: madla
mail: andrine_sunde@hotmail.no 
moBil: 97522257

torolf Kamrud
verv: Styremedlem 
skole/avd.: lBSK 
sted: Kjevik 
mail: kamrud@kripos.net 
moBil: 99328714

heidi ellingbø Nilsen
verv: Vara 
skole/avd.: hBS KP C
sted: Sessvollmoen 
mail: heidienilsen@hotmail.com 
moBil: 91693506

tor vegard Frøland
verv: Vara 
skole/avd.: lBSK
sted: Kjevik 
mail: tv_froland@hotmail.com 
moBil: 92263611

espen Sønsteby
verv: Vara 
skole/avd.: hBS KPa
sted: rena 
mail: espen.sonsteby@hotmail.no 
moBil: 93647436

Anikken minde
verv: Vara 
skole/avd.: Fih kull 1 
sted: lillehammer
mail: anniken.minde@gmail.com 
moBil: 99355375

noFKa/neon
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line sick day
er det bunnløs pudder du drømmer om? av det sla-
get som «poffer» opp foran ansiktet og gjør det 
vanskelig å puste når du kjører? Sick day 125 er 
en nyutviklet ski med store mål for store skiopp-
levelser – vi snakker rett og slett om lettkjørte 
«flytebrygger» for de dagene du aldri glemmer! 
Sick day 125 har markert taper (smalner inn) i 
frem- og baktupp, og early-rise rocker. dette 
hjelper deg opp på snøen og sikrer presise 
kjøreegenskaper uansett forhold. lav vekt 
gir skiene mye snert og stor oppdrift. 
www.lineskis.com 

Äsmo fish 153
er du en ihuga bølgesurfer, men synes at det er litt 
for kaldt i vannet om vinteren? Powsurfing, eller snø-
brettkjøring uten bindinger, er løsningen. den øster-
rikske frikjøreren Wolle nyvelt har kjørt uten bindinger 
på mange skifilmer, blant annet red Bulls fantastiske 
serie Slideways. han utvikler, produserer og selger 
egne brett gjennom Äsmo. Fish 153 er et fullblods 
surfebrett for løssnø. overraskende lettkjørt og fly-
ter bra selv under mindre gode forhold. med en pow-
surf i bilen kan du nyte pudder på steder du pas-
serer på vei til fjellet. alt du trenger, er et jorde med 
pudder. og fester du brettet til sekken og legger i 
vei, ligger en verden av store surfeopplevelser og 

venter. regn med litt 
leveringstid.
www.aesmo.at

völkl two
er storfjellsjibbing din greie? Two 
er en rykende fersk testvinner i Fri 
Flyt, der den ble kåret til beste pud-
derski 2013/14. Skien debuterte i 
Freeride World Tour sist vinter, da 
marcus eder vant konkurransen i 
Courmayeur. 124 mm bredde under 
foten, en stor fullrocker (tenk 
gyngehest deluxe), og en fasong 
som smalner inn mot tuppene 
slik at den flyter perfekt gjen-
nom puddersnø uten å spore. 
Passer alle kjørere enten du 
skal hoppe, kjøre baklengs, 
breisladde, leke i skogen eller 
bare cruise i pudder.
www.tendenzer.no

intuition innerstøvler
har du et par alpin- eller telemarksstøvler der skallene 
er like bra, men innerstøvlene lukter verre enn restene 
etter en fiskemiddag? eller har du fleska til med dyre 
støvler som ikke sitter perfekt? da kan intuition inner-
støvler være løsningen. modellen Pro Tour passer for 
topptur og telemarkskjøring mens modellen Powerwrap 
er stivere og laget for deg som kjører hardt 
med alpinstøvler. det finnes
 også innerstøvler 
som passer snø-
brettstøvler. 
www.xcsports.com

technica Cochise light pro dyn
driver du både med frikjøring og topptur og vil ha en støvel 
til alt? Cochise light Pro dyn er en alpinstøvel med 100 
mm bred lest, 120 fleks i skaftet, gåfunksjon samt gum-
miert såle med Tech-innfestning. Støvelen har en ekstra 
lett Palau innerstøvel, og er beregnet på de som skal gå 
mye, men som samtidig trenger maksimal stabilitet ved 
hard kjøring. demping i sålen og justerbar kanting av 
skaftet. Sålen kan skiftes ut til vanlig 
alpin-din. www.ramo.no

dalbello panterra 120 i.d.
allmountainstøvelen Panterra er den første støvelen som er 
konstruert fra grunnen av for å passe perfekt til ski med 
rocker. Ski med rocker gir mindre støtte mot underlaget, 
derfor er det helt avgjørende at du står i balanse over skiene. 
med intuition i.d. innerstøvel får du både noe av det varmeste 
du kan ha på beina, og en innerstøvel som blir formet perfekt 
rundt foten din. i tillegg er den ultralett og tørker raskt hvis 

den blir fuktig under bruk. Panterra er den perfekte stø-
velen for deg som søker den deilige surfefølelsen 

man får på moderne allmountainski med rocker. 
www.tendenzer.no

salomon prophet C
aldri på ski eller brett uten hjelm! Salomon Prophet 
C er lett, superkomfortabel og nesten mer behagelig 
enn en lue. Prophet C har Salomons Custom air Fit 
System, innebygget brem og TCS Thermo Control 
System for varmeregulering. Polstringene kan tas ut 
for vask. Ce-en1077 / aSTm F-2040 godkjent. 
www.salomon.com

1599,- 
for powerwrap

1699,- 
for pro tour 6999,-

6499,- 

5499,-

7397,- 

1500,-

4499,- med i.d. liner

AV hArAld riShOVd



k2 annex 118
annex 118 er en rendyrket storfjellski 
for teknisk kjøring i bratte fjellsider og 
for cruising i pudder. 118 mm midt-
bredde og solid konstruksjon gir ski-
ene stor stabilitet og kontroll på 
hardpakka snø, og god flyt i løsere 
forhold. Skia har en stor tupprocker 
for å være så lettsvingt som mulig 
kombinert med maksimal flyt og 
kontroll. en liten tailrocker gjør 
skien snill og tilgivende. Kommer 
med fester for ferdigkuttet K2 
fell. www.k2skis.com 

evoC Cp Camera pack 26 l 
har du et mer lidenskapelig forhold til skifoto enn folk 
flest? liker du å ta med deg speilrefleksen, to-tre 
objektiver, skredutstyr, mat, drikke og litt ekstra klær 
når du kjører på ski? eVoC har nå produsert en 
skikkelig fotosekk med alle detaljene fra ski-
sekkene som de er kjent for. her får du en 
funksjonell fotosekk med bæresystem for 
ski, snowboard og isøks i tillegg til alle de 
funksjonene man forventer av en profesjonell 
fotosekk. ergonomisk tilpassede bærestropper 
med behagelig polstring og ventilasjon. Stor 
åpning på framsiden og i siden for rask tilgang 
til kamera og objektiver. www.vpg.no 

g3 Zen oxide C3 
etablert toppturfavoritt som nå har blitt 600 gram lettere. Skia 
kombinerer solide kjøreegenskaper og rockertupp med svært lav 
vekt. dette gjøres med en ny, lett CarbonUltralight™ karbonkon-
struksjon og en trekjerne av Poppel og Paulownia. earlyrise™ 
spenn, rocker i tuppen og redusert spenn under foten. lettest i 
klassen. Passer for kjørere som vil ha ei brei toppturski med solide 
kjøreegenskaper, men som likevel er superlett for lange oppturer.
www.vpg.no

Blizzard gunsmoke
allsidig twintip som både er stabil og leken! 
Passer for deg som er på jakt etter en ski 
som kan ta deg med på frisk skogskjøring 
i bunnløs pudder den ene dagen, for så 
å overraske med god stabilitet i åpent 
storfjellskjøring den neste dagen. 114 
mm bredde på midten, 140 mm 
bredde i tuppen og Flipcore 3d tip-tail 
rocker gjør skia lettkjørte i alle for-
hold fjellet byr på. www.ramo.no

salomon flexcell
du skal ikke tryne hardt før du forstår ver-
dien av en god ryggplate. Flexcell sitter godt, 
er lett og er laget i et 
materiale som venti-
lerer bort så mye 
overskuddsvarme 
og fukt som mulig. 
www.salomon.com

ca 2650,-

7999,-

2499,-
6999,-

1400,-
6999,-

9999,-

mtn approach deep winter kit
Synes du truger blir for treige å gå på, samti-
dig som du helst vil bruke favorittbrettet over 
alt? mTn approach er et komplett sett med 
148 cm lange og sammenleggbare ski, bindin-
ger som passer softboots, ryggsekk, teleskop-
staver, søkestang og spade. alt du trenger i 
tillegg er favorittbrettet ditt og et par kom-
fortable støvler. www.scando.no

garmin virb  – nytt actionkamera
Få ting matcher det å se en kjapp edit fra skiferien 
sammen med kompisene på verandaen en varm som-
merkveld. Garmin VirB filmer i True hd 1080p, og leveres 
i et robust og vanntett (iPX-7) kabinett. 1.4” Chroma™ 
fargedisplay gjør avspilling enkelt. Filmer i True hd (1080p) 
i mer enn tre timer på en ladning. digital bildestabilisator, 
automatisk linsekorrigering og mulighet til å ta høyopp-
løselige stillbilder samtidig som videokameraet gjør 
opptak. Som tilleggsfunksjoner i VirB elite får du også 
innebygget Wi-fi, datasensorer og høyfølsom GPS. Både 
VirB og VirB elite leveres med anT+ teknologi, som gjør 
at actionkameraene kommuniserer med andre Garmin 
produkter. Klar for Chamonix?  www.garmin.no
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mammut pro protection 35 l
en skredsekk er en viktig del av skredutstyret. dersom 
du blir tatt av et skred utløser du ballongen ved å dra 
i håndtaket som er festet på skulderstroppen. Bal-
longen vil raskt blåses opp og gi deg oppdrift i skredet 
slik at du vil flyte opp mot overflaten. hovedfunksjo-
nen er å hindre at du synker nedover og nedover i 
snømassene, men i stedet holder deg flytende oppå 
skredet. Pro Protection passer for deg som er opp-
tatt av tekniske detaljer. her får du med deg alt du 
trenger, i tillegg til det de andre ikke orker å bære 
… Feste for ski og snowboard. eget
 rom til spade og sonde. 
Klargjort for drikke-
system, diagonalt 
skifeste samt 
feste for snøbrett.  
www.mammut.com

7500,-

849,-

1499,-

4499,-

gÅ pÅ KurS!
det arrangeres skredkurs over hele landet, 
f.eks hos dnT, sjekk turistforeningen.no. 
i tillegg er det varsel for skredfare på 
varsom.no. 

All bratt ferdsel i vinterfjell innebærer en risiko for å bli tatt av snø-
skred. Det finnes etter hvert mye bra sikkerhetsutstyr, men ikke noe 
produkt i verden kan erstatte sunn fornuft og kunnskap! Gå på kurs, kjøp elek-
tronisk skredsøker samt en solid spade og søkestang – og tren mye på å bruke  
utstyret og ferdighetene du lærte på kurset – ikke stol på luftsekken!
Her er noen forslag til produkter du bør ha – det finnes flere leverandører, sjekk at 
utstyret du velger er laget for norske forhold, tåler hard bruk og er enkelt å bruke.

pieps dsp pro
dSP Pro er en ny og forbedret versjon av toppmodel-
len dSP. Brukervennlig søkefunksjon som også lar det 
markere flere funn i samme søk. har tre antenner, 
rekkevidde på 60 med radius, 
batterilevetid inntil 400 timer, 
veier kun 200 gram inkludert 
batterier og har integrert 
helningsmåler.  
www.xcsports.com

voile extreme t6 telepro
redningsaksjoner i snøskred stiller store krav 
til spaden – kjøp kvalitet! extreme T6 TelePro 
har teleskopskaft, blad i T6 herdet aluminium 
og godt grep. laget for søk og 
profesjonelt redningsarbeid!
www.uhrweder.no

grivel Haute route 
Stegjern utviklet spesielt med tanke på de tekniske 
behovene som skialpinisme og bratte toppturer med 
ski fører med seg. Perfekt tilpasset moderne topp-
turstøvler med Ski-matic binding. Bombesikker fram-
del i stål kombinert med superlett bakdel i alumini-
umslegering. Fast ”anti-kladdeplate” på bakdelen, 
avtakbar på framdelen. Tar liten plass i sekken.
www.vpg.no

arva pro 240
240 cm lang søkestang i solid 7075 T6 aluminium. 
markering for hver 5 cm. Gjennomgående vaier gjør 
  det enkelt å sette sammen stanga.
  www.uhrweder.no 599,-

AV hArAld riShOVd
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tOpptur

völkl v-werks katana 
er ny for kommende vinter, men har allerede høstet stor 
oppmerksomhet. den letteste renspikka storfjellskien på 
markedet! Fungerer på alle underlag, er kvikk og morsom 
i preparert bakke, stabil på skikkelig sliteføre og flyter 
samtidig godt i pudder. Karbonkonstruksjon gir lav vekt 
og stor styrke kombinert med vridningsstivhet. det mest 
unike med skia er svingvekten. lav vekt foran og bak 
gjør at energien du bruker til å kjøre den er minimal. 
leveres med integrert feste til 
limfrie Vacuum skifeller.
www.tendenzer.no

marker f12 epf bindinger 
passer perfekt i denne pakken. en lett frikjøringsbin-
ding med veldig gode gåegenskaper, passer til alle 
støvler, og løser ut og kjører som en fullverdig alpin-
binding. Skarejern i mange bredder finnes for deg 
som vil gå selv. www.tendenzer.no

dalbello lupo s.p. i.d. 
byr på høy komfort og effektiv 
støtabsorbering, og fungerer like 
bra på vei opp som på vei ned. Kan 
justeres i stivhet, har bra gå-
utslag for oppturer, og en lett og 
varm innerstøvel som formes 
perfekt til fot og skall. nøytral 
ståposisjon passer perfekt til ski 
med rocker. www.tendenzer.no

dynafit grand teton 
er en bred topptur-/frikjøringsski. Tupp-rocker og sand-
wichkonstruksjon gir gode kjøreegenskaper i pudder og 
på mer krevende snø. er lett i forhold til bredden, men 
har allikevel gode kjøreegenskaper takket være kjerne av 
Bøk, Bambus og Paulownia. Skien for toppturentusiaster 
som jakter på usporet snø og de beste nedkjøringene.  
www.vpg.no

dynafit Beast 16 – 135 mm
Kraftig frikjøringsbinding som går helt til din 16, og 
som også er en rammeløs toppturbinding på kun 935 gram. i tillegg 
til en kraftigere fjær, får du en mer dynamisk binding og større presisjon 
i utløsermekanismen. Står ikke noe tilbake for kraftoverføringa og utlø-
sersystemet i en kraftig alpinbinding. Utviklet av Fredrik andersson og 
eric hjorleifson. www.vpg.no

dynafit tl t6 mountain Cr
ny toppturstøvel for deg som vil utfordre lange 
distanser og mange høydemeter. lav vekt gjør 
støvelen komfortabel å klatre med, og den korte 
sålen er kompatibel med stegjern. de to avtak-
bare downhill Booster-plasttungene (stiv eller 
myk) gir god støtte og gjør støvelen godt egnet 
til vanskelige, bratte nedkjøringer på brede ski. 
mountain-versjonen har Pebax i skaftet og Gri-

lamid i foten. www.vpg.no

8999,-

3799,-

6999,-

7499.-

Er du på jakt etter den ultimate skipakken for urørte linjer i Chamonix?  
Eller har du planer om å tilbakelegge mange mil underveis mot hjemlige  
fjelltopper i vinter? Her er to sett med ski, støvler og bindinger som kan få  
pulsen til å slå raskere hos enhver entusiast.

For heisbaserte frikjørere som 
ikke er redd for å gå til toppen: For toppturentusiastene:

5999,-
5999,-

AV hArAld riShOVd
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Innmeldingsblankett   For deg som vil melde deg inn i NOF
Januar 2013

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

Etternavn Fornavn Fødselsnummer (11 siffer)

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

E-postadresse  Mobilnummer

Personopplysninger

NOF Gruppeforsikringer med reservasjonsrett

  Grad

Garnison 

Avdeling/Skole

Jobbopplysninger

H S L
Yrkesbefal 

Avdelingsbefal/spesialist

Engasjert befal til mnd/år:

Kadett til mnd/år:

Gjennomgående KS til mnd/år:

BS/UB/GBK til mnd/år     

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

Sted:  Dato:  Underskrift:     

Tidligere medlemskap og signatur

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

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

Ververs Navn:

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

✁

SV
Ar

: 

10. Hvilket internasjonalt anerkjent motehus med hovedsete i 
Tyskland produserte naziuniformer under 2. verdenskrig?

11. Hva er Afrikasnest største land?
12. Hvilken arabisk TV-kanal har et navn som betyr Øya?
13. Hva må en sjømann i den amerikanske marinen krysse for 

å gå fra å være «pollywog» til å bli «shellback»?
14. Hvilken animert serie hadde gått lengst på amerikansk TV 

innen The Simpsons overgikk den i 1997?
15. Hva slags skarp gjenstand ga navn til William av Ockhams 

tanker om at de enkleste forklaringene ofte er de beste?
16. Hvor mange hester deltar på hvert lag i vannpolo?
17. Hvor mange kamre har menneskehjertet?
18. Hvem er født i Morgedal, noe som gjør at vi kaller stedet 

for «skisportens vugge»?
19. Hvilken planet er oppkalt etter den romerske havguden?

1. geirangerfjorden. 2. Coca-Cola. 3. Lille venezia. 4. Fire. 5. Adenbukta. 6. osama Bin Laden. 7. tyskland, 82 millioner. 8. Fortøye luft-
skip. 9. international Standard Book Number. 10. hugo Boss. 11. Algerie. 12. Al jazeera. 13. ekvator. 14. the Flintstones. 15. Barberbladet. 
16. ingen! 17. Fire. 18. Sondre Norheim. 19. Neptun.

1. I hvilken fjord på Sunnmøre finner du fossene De sju  
søstre, Friaren og Brudesløret?

2. Hvilket selskap har fått «æren» for å ha skapt den  
rødkledde joviale utgaven av julenissen, gjennom en 
reklamekampanje på 30-tallet?

3. Hva betyr Venezuela på norsk?
4. Hvor mange tær har en gris på hver fot – to, tre eller fire?
5. Hva heter bukta som forbinder Rødehavet med Arabiahavet?
6. Hvem kom med følgende melding i 1996: Declaration of 

War Against the Americans Occupying the Land of the 
Two Holy Places?

7. Hvilket land har nest flest innbyggere i Europa, etter 
Russland?

8. Hva ble toppen til Empire State Building egentlig laget for?

9. Hva står ISBN for?

nof-qUiZ



Tegningsblankett forsikringer  For deg som allerede er medlem av NOF

Sted/dato: Signatur:

Mer informasjon på www.nof.no eller forsikringsbrosjyren.

Sted/dato: Signatur:

Mer informasjon på www.nof.no eller forsikringsbrosjyren.

Sted/dato: Signatur:

Mer informasjon på www.nof.no eller forsikringsbrosjyren.

❏ Jeg ønsker å tegne Vertikal Helseforsikring 

Jeg ønsker å tegne:

❏ Conteinerforsikring utenfor Norden

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

❏ Jeg ønsker NOF SINGEL      ❏ Jeg ønsker NOF FAMILIE

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

NOF Gruppeforsikringer

Helseforsikring med 20 dagers behandlingsgaranti

Spesialforsikringer, utland

 N
Or

ges
 offisersforbund

Etternavn Fornavn Fødselsnummer (6 siffer)

Adresse  Postnummer Poststed

E-postadresse  Mobilnummer

Fra dato: Til dato:

VerVepremier
verv 1 medlem og velg mellom:
• Primus thermos • Pelicase 1065 Ipad 
• Pelicase 1015 Iphone 
• Camelbak Thermobak 3L Antidote Long 

verv 2 medlemer og velg mellom:
• Apple TV  • iPod Nano 16 gb  
• 5.11 Ryggsekk • Primus eta solo 

verv 3 medlemer og velg mellom:
• Peltor Ops-core ARC Conversion kit • Peliur-
ban  backpack  u-100  •  Primus  omnilite  Ti  
• Camelbak Linchpin Ryggsekk Coyote 3 L 
antidote reservoir 

verv 5 medlemer og velg mellom:
• iPad mini • Arcteryx Ryggsekk Axios 50L sort 
• Oakley kit SI Ball M-frame 2.0 • Fjellreven 
abisko lightweight 1

verv 10 medlemer og velg mellom:
• iPad 3 • iPhone 5 • Contour Pluss 2 Action-
kamera  • Suunto Ambit Black (HR) klokke

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

Du kan spare opp vervepoeng til senere.  
For full oversikt over gjeldende vervepremier,  
gå inn på www.nof.no
NOF tar forbehold om evt. trykkfeil.  
Har du spørsmål eller ønsker å ta ut vervepremie,  
send mail til lv@nof.no

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

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

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

nB! Har du noen forslag til nye medlemsfordeler? Gå inn på medlemsfordelstaben på Facebook og kom med ditt forslag. 
For en total oversikt over alle våre medlemsfordeler og hvordan du kan benytte deg av de ulike rabattene går du inn på 
www.nof.no under fanen medlemsfordeler.

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

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

15%

20%

35%

7-9%

15%

15%

25%

20%
20%
20%

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

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

gjelder kjøp av nybil. 

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

Lo medlemmer får rabatt på den til 
enhver tid beste tilgjengelige prisen. 
må forhåndsbestilles.

Fordelen gjelder alle produkter på  
www.fjellrevenshop.no

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

Fordelen gjelder alle veiledende priser i butikk 
og på nett.

Fordelen gjelder alle veiledende priser på vpg.no 

medlemSFOrdeler  2013

hVem  hVA hVOr mYe

medlemSFordeler



Aktørnr: 3896560

Returadresse:

NOF

Møllergata 10

0179 Oslo

Tilbake til framtiden

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

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

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

srammer. Nå går vi tilbake.

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

dyrket fram med metoder for 
ansvarlig skogsdrift. Treet er laminert 

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

med linolje.

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

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

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

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

aluminiumsrammen. Den nye Kajka har 
også tålt hard behandling og  

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

1
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90 % lavere utslipp av CO2 
Karbonfotavtrykket til den nye tre- 

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

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

har gjort med originalen siden 2008.


