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Se hele Keb-kolleksjonen på

www.fjallraven.no

TØFFE
TAK I KEB 
keb er en serie tekniske friluftsplagg som er 
utviklet for krevende vandring i ulendt terreng. 
 Da Keb Trousers kom i 2011, ble den raskt 
kåret til ”Beste friluftsbukse” i Outdoor  
Industry Awards, og Keb Jacket har mottatt den  
prestisjetunge soa Sustainability Award for 
holdbarhet og gode miljøegenskaper.
 Nå går vi videre og utvider serien med Keb 
Gaiter Trousers med smart gamasjefunksjon, 
og vi lanserer i tillegg en rekke funksjonelle 
mellomlagsplagg.
 I likhet med de populære forgjengerne er 
de nye plaggene utviklet for bevegelsesfrihet, 
optimalisert materialfunksjon og slitestyrke.
Og i likhet med dem er nyhetene inspirert 
av terrenget rundt Sveriges høyeste fjell, 
Kebnekaise.

En nyhet i sommer er Keb Gaiter Trousers med langbukse, shorts og gamasjer i ett og samme plagg. Perfekt for
vandring i vekslende temperaturer og gjennom busk og kratt.

Keb Jacket Keb Trousers

Product of the Year

Novel 
Awards 
2012
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MEDLEMMER AV NORGES OFFISERFORBUND FÅR MEDLEMSRABATT
*  Veil pris inkl. frakt-, leverings- og adm. kostnader levert Oslo. Tilbudet gjelder ved bestilling av ny 2014-model ut april 2014 eller så langt lageret rekker. Gj.sn. forbruk 5,3–10,6 l/100 km, cO2-utslipp 139–248 g/km 
(Xc70 D4 man. – Xc70 T6 AWD aut.). Alle Volvos dieselmodeller har partikkelfilter som standard. Forbehold om trykkfeil. Avbildet bil kan ha ekstrautstyr. Treff Volvo på facebook.com/volvocarsno og volvocars.no. 

Designet for komfort,  
sikkerhet og fremkommelighet
Volvo XC70 

Teknikkpakke kr 0,- 
Kundefordel kr 8 900,- (Utstyrsverdi kr 11 400,-)

Oppgradert lydanlegg til High Performance og 7’’ skjerm. Automatisk tilkobling 
av handsfree til mobil. Bluetooth, USB, MP3/WMA kompatibel. Audiostreaming og 
internettbrowser. 80 000 radiokanaler via internett. Heldigitalt TFT instrumentpanel 
hvor du selv bestemmer farge og utseende. Ryggesensor m.m.

Volvo On Call pakke kr 0,- 
Kundefordel kr. 9 900,- (Utstyrsverdi kr 14 300,-)

Appen som gjør at du og bilen snakker sammen. F.eks. kan du stille eller 
starte motor- og kupévarmeren fra nattbordet eller feriestedet og komme 
til en oppvarmet bil. VOc er full av funksjoner som gjør hverdagen enklere. 
I tillegg har du sikkerhetsfunksjoner hvor f.eks. alarmsentralen automatisk 
varsles om du har vært i en ulykke hvor airbagen utløses.

Driver Support pakke kr 8 950,- 
Veil. pakkepris kr 17 900,- (Utstyrsverdi kr 30 600,-)

En komfort- og sikkerhetspakke du vil elske. Adaptive cruise control gasser og 
bremser for deg – selv ved køkjøring. Autobrems redder deg fra kollisjoner eller 
reduserer kollisjonsomfanget. Adaptivt fjernlys gir deg full sikt uten å blende med-
trafikanter. Pluss en rekke andre geniale funksjoner.

Volvo XC70 D4 AWD 163 hk, man.  Fra veil 552 800,-*

Total kundefordel kr 29 750 (utstyrsverdi kr 56 300,-)

Veil. pris før avgiftslette og medlemsrabatt

VolvoXC70_Befalsbladet_Q2_2014_220x285_utf5.indd   1 2014-03-03   13:42
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ledeR

Vi i uniform har en spesiell oppgave og vi i 
Forsvaret et særlig stort ansvar: For å sikre 
samfunnet, for å skape trygghet. Vi skal 
bidra til å verne demokratiet og til å verge 
den enkelte. Folk skal kunne stole på at vi 
– og særlig vi i Forsvaret og Politiet, som 
er gitt myndighet og makt til å skape trygg-
het – lever opp til forventningene. at vi 
leverer det vi skal: Sikkerhet og trygghet.

mange av oss husker en annen tid – den 
kalde krigen og trusselen fra øst. etter den 
russiske maktutøvelsen i Ukraina snakker 
en del om at en ny kald krig er i emning. ny 
frykt er skapt i europa. Vi må ikke bidra til 
at denne situasjonen eskalerer. Samtidig 
har vi smertelig erfart hva terror er og vi får 
stadig nye påminnelser om et nytt digitalt 
trusselbilde. Vi ser også hyppige natur-
skapte kriser utenfor stuedøra.

Under den kalde krigen bygde vi i norge 
opp et fenomenalt system – et totalforsvar. 
derigjennom kunne vi trekke på hele sam-
funnets samlede ressurser – når nasjonen 
sto på krigsfot. Framtidas sammensatte 
trusselbilde krever nok ikke det, men en 
fornyet og forsterket ressursmobilisering: 
en totalberedskap. Under den kalde krigen 

bygde vi lyngenlinja til forsvar mot militært 
overfall østfra. Vi trenger fortsatt forsvars-
linjer. nYe FoRSVaRSlinJeR.

norges offisersforbund er landets største 
og mest innflytelsesrike organisasjon for 
militært personell. derfor, som en engasjert 
og ansvarlig samfunnsaktør – og helt i tråd 
med vårt prinsipp- og handlingsprogram – er 
det naturlig at nettopp vi starter et offentlig 
ordskifte om trygghet; om nye forsvarslinjer. 
om trygghet i vid forstand for samfunnet.

det er tross alt vi i uniform som skal stå 
for den tyngste del av dette forsvaret, fra 
den innerste til den ytterste forsvarslinje. 
Som befal påligger det oss å forsvare sam-
funnet, demokratiet og trygge borgerne. Som 
fagforbund påligger det oss å stå opp for 
samfunnets og medlemmenes interesser. 

Ved å reise debatten om en forbedret og 
ny forsvars- og trygghetsordning ønsker vi 
å peke på nødvendigheten av at vi som 
nasjon har en sterk militærmakt. at vi har 
et militært forsvar med tilstrekkelig styrke, 
evne og kompetanse. at vi i uniform blir gjort 
i stand til å løse oppdraget vårt – gjøre job-
ben vår. Ved å bidra til utviklingen av et 
troverdig militært forsvar styrker vi som 

forbund medlemmene interesser. og utfø-
rer vårt samfunnsoppdrag.

noF skal engasjere seg i samfunnsutvik-
lingen, vi skal være tydelig i samfunnsdebat-
ten. når vi nå starter en stor debatt med en 
lang horisont – mot morgendagens forsvar 
– har vi også et kortsiktig perspektiv. Vi tren-
ger å ruste oss selv fram mot neste store 
sverdslag: Kampen om Forsvarets utvikling, 
om neste langtidsplan. Gjennom ordskiftet 
ønsker vi å ta fram alle interesser og gode 
krefter til å drøfte framtidens for-
svars- og sikkerhetsordninger til 
det beste for samfunnet. Vi vil 
befeste vår posisjon som den 
toneangivende befalsorganisa-
sjonen. Som påvirker politikken 
– som skaper framtid for For-
svaret, landets befal – og for-
bundets medlemmer.

endringer kommer ikke av 
seg selv. Bli med og diskuter 
fremtiden på forsvarslinjer.no! 
debatten lanseres 9. april

Vær beredt –skap framtid

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

Kursplan uKe 14-24

Påmelding: www.nof.no/akademiet

Kurstype Tidspunkt sted ansvarlig søknadsfrist
Lønnsseminar m/skatteinfo 01.04 Madla NOF
Lover og avtaler 03.04 Haakonsvern NOF
Basiskurs 03.04-0404 Ørland NOF
Lover og avtaler 03.06 Haakonsvern NOF
Arbeidsmiljøskolen - Trinn 2 A 21.09-10.10 Sørmarka AOF    8. juni
Arbeidsmiljøskolen - Trinn 2 B 16.11-21.11 Sørmarka AOF    8. juni
Arbeidsrett - Arbeidsrettens rettskilder 31.08-05.09 Sørmarka AOF 13. juni
Arbeidsmiljø i endring 24.08-05.09 Sørmarka AOF 30. mai
Forvaltningspolitikk - Medvirkning, styring og autonomi (15 sp) Samling 1 13.08-15.08 Univ Bergen LO Stat 23. mai
Forvaltningspolitikk - Medvirkning, styring og autonomi (15 sp) Samling 2 22.09-24.09 Univ Bergen LO Stat 23. mai
Forvaltningspolitikk - Medvirkning, styring og autonomi (15 sp) Samling 3 03.11-05.11 Univ Bergen LO Stat 23. mai
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aTm/aTF

Supertilbud  
porselenskniver

NOF har inngått samarbeid med 
Porsgrunds Porselænsfabrik og 
Hadeland Glassverk.  
Det vil komme flere gode tilbud 
på Facebook og www.nof.no 

Grønnsaks-og kokkekniv:  ord. pris 699,-  NÅ 349,- 

Skreller/Rot/Grønnsak/Brødkniv: ord. pris 1 049,- NÅ 525,-

Grønnsakskniv 13 cm:  ord.pris 299,-  NÅ 149,- 

Rotkniv og skreller 7,6 cm: ord. pris 249,-  NÅ 125,-

Kokkekniv 21 cm:  ord. pris 499,-   NÅ 249,-

Kokkekniv 16 cm:  ord. pris 399,-  NÅ 199,-

Brødkniv 21 cm:  ord. pris 499,-    NÅ 249,-

Norges Offisersforbund

1

2

3

4

5

6

7

50%
En unik sjansE til å invEstErE i En bEstsElgEr.Tilbudet varer frem til  15. juni 2014

Alt du trenger å gjøre: 
•  skrive hvilke produkter du ønsker

• hvor mange du vil ha 

•  navn, adresse og telefonnummer

• ditt NOF-medlemskapsnummer

•  sende på mail til: 

ta@porsgrund.com
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ORDSKIFTE OM TRYGGHET

hvorfor?
norges offisersforbund, som fagforening 
for alle kategorier og nivåer befal i Forsva-
ret, har forenklet sagt to hovedoppgaver. 
den første, og kanskje viktigste, fremkom-
mer i forbundets formålsparagraf punkt 
én, som «å fremme felles økonomiske, 
sosiale og faglige rettigheter». Under dette 
hører alle spørsmål om lønn, pensjon, risiko 
og ulempetillegg, regler om ansettelse og 
oppsigelse, boligtildeling og mye mer.  altså 
de oppgavene som tradisjonelt oppfattes 
som en fagforenings oppgaver.

den andre viktige oppgaven som forbun-
dets øverste organ, landsmøtet, har pålagt 
forbundets ledelse å jobbe for, er slått fast 
i formålsparagrafens punkt to: «Forbundet 
skal arbeide for å styrke Forsvaret og dets 
rolle i det norske samfunn.» 

Bakgrunnen for at medlemmene har 
pålagt forbundet å arbeide med et slikt 
oppdrag, er delt. hvor den trolig viktigste er 
at de fleste av forsvarets ansatte er opp-
riktig opptatt av at forsvaret kan levere den 
viktige tjenesten til samfunnet som vi gjør. 
og på en slik måte at vi føler vi kan stå inne 
for kvaliteten på det vi gjør.  dette er videre 
i tråd med tradisjonene til norsk fagbeve-
gelse om å arbeide for mer enn å bare kreve 
lønn og tillegg, og i tillegg bidra til et helhet-
lig samfunnsansvar basert på samarbeid 
med både arbeidsgiver og politisk nivå. 

hva?
Skal man styrke Forsvaret og dets rolle i 
samfunnet, må man delta i debatten og på 
de arenaer hvor beslutningene faktisk fat-

tes. Forbundet har tradisjon for å aktivt 
bidra på disse arenaer, og har ofte hatt god 
hjelp av tyngden vi får gjennom lo. Senest 
så vi det i arbeidet med langtidsplan for 
Forsvaret i 2011 og 2012, hvor forbundets 
standpunkter fikk gehør politisk i mange 
av de viktige sakene som da var til vurde-
ring. 

Gjeldende langtidsplan løper ut 2016. det 
er derfor all grunn til å tro at vi allerede om 
et år er i gang med det forberedende arbei-
det som skal legge grunnlaget for neste 
langtidsplan. Forbundet kan da velge å vente 
og se hvilke saker forsvarssjefens utvalgte 
har utredet og hvilke forslag de kommer 
opp med. eller, vi kan starte debatten nå, 
med de temaer som vi mener er viktige, og 
ha som ambisjon om å påvirke hvilke temaer 
og løsningsmodeller forsvarssjefen skal 
utrede når arbeidet starter. 

dette er grunnlaget for at noF har star-
tet opp prosjektet «nye forsvarslinjer», hvor 
vi inviterer medlemmer, Forsvarets ansatte 
og engasjerte samfunnsborgere til å være 
med i debatten om fremtidens trygghet og 
nye forsvarslinjer.

hvordan?
Skal det bli en debatt, må det skapes en 
arena hvor debatten kan foregå. den vik-
tigste arenaen for debatt i «nye forsvars-
linjer» vil bli en egen nettside. her vil pro-
filerte samfunnsborgere og meningsytrere 
bli utfordret til å gi sitt syn, sin vurdering 
på de temaene som prosjektet velger ut. 
Samtidig vil det være mulighet for den 
enkelte selv å være med og delta i debatten 
med disse, og utfordre dem på det som 

opptar nettopp deg.  denne nettsiden vil 
bli lansert i nær fremtid. 

Videre har prosjektet som ambisjon å 
gjennomføre flere større og mindre konfe-
ranser og møter, hvor debattantene og den 
enkelte skal kunne ha en fysisk debatt 
innenfor aktuelle temaer. Videre vil noF 
lokalavdelingers innspill og forberedelser 
til høsten landsmøte være enda en arena 
hvor de aktuelle temaene vil bli diskutert. 

Resultatet?
man skal ikke gå av veien for en god debatt 
i seg selv. men kan det komme noe konkret 
og resultater ut av en debatt, så er verdien 
enda bedre. Forbundet har nettopp dette 
som ambisjon. debatten om «nye forsvars-
linjer» skal bidra til forbundets standpunkt, 
vedtak og innspill. og her står mulighetene 
i kø fremover; kompetansemelding skal 
følges opp og gi konkrete vedtak, det skal 
legges grunnlag for at Stortinget kan vedta 
en ny langtidsplan for Forsvaret, lo og lo 
Stat skal vedta nye handlingsprogram, og 
de politiske partier skal gjøre det samme.  
din deltakelse i debatten kan bidra til at 
kursen blir slik du mener er rett. 

hva er «nye forsvarslinjer?
norges offisersforbund (noF) har tatt initiati-
vet til et bredt anlagt nasjonalt ordskifte om 
trygghet: en dialog om behovet for nYe FoR-
SVaRSlinJeR – en diskusjon om hvilken sik-
kerhet og beredskap, hvilke systemer og meka-
nismer vi trenger for å møte nye trusler og for 
å mestre fremtidens utfordringer.

nYe FoRSVaRSlinJeR

hvis du har som oppdrag å «arbeide for å styrke Forsvaret og dets rolle i det norske samfunn», 
ønsker du da å ha som ambisjon å starte og definere debatten, eller vil du løpe etter  

alle dem som allerede mener noe? norges offisersforbund vil gjerne starte og  
lede an i debatten om, med og i Forsvaret. 

TORbjøRn bOnGO (tekst)
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nYe FoRSVaRSlinJeR

illUsTrasjoN øversT: Truslene, som i ulikt  
omfang kan true din, familiens og samfunnets trygghet.

illUsTrasjoN Til høYre: Forsvarslinjene som må  
finnes for å håndtere disse truslene. 

debatten starter  
9. april på

www.forsvarslinjer.no
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nYe FoRSVaRSlinJeR

Forsvarets oppgaver og oppdrag strekker 
seg over flere dimensjoner, over flere for-
svarslinjer. Fra å bidra til fredfylte oppdrag 
som gjennomføring av Grunnlovsjubileum, 
til mer utfordrende oppgaver som skog-
brann og flom, til mer alvorlige sikker-
hetspolitiske trusler og terror, til krevende 
bidrag i internasjonale operasjoner og til 
syvende og sist, vårt tidløse ansvar for å 
ivareta nasjonens selvstendighet og 
trygghet.

nye forsvarslinjer er delt inn i fem ulike 
faser.  Vi starter med å se på Forsvarets 
rolle innenfor alle de ulike sirklene, vi ønsker 
å utfordre om vi samlet sett har en god 
nok, og ikke minst, godt nok koordinert og 
ledet beredskap. er det på denne bakgrunn 
grunnlag for å revurdere Forsvarets stå-
ende oppgaver? 

den neste utfordringen når oppgavene er 
debattert, er å stille oss spørsmålet om 
hvilket forsvar vi trenger for å løse disse 
oppgavene, og hvordan fordelingen mot 

det sivile samfunn er. Vi vet hva vi har, men 
hva trenger vi i morgen, og enda vanske-
ligere, hva kan vi unnvære i morgen? der-

etter retter vi søkelyset mot hvilke rammer 
vi vil arbeide under i fremtiden. hvilket 
fokus vil naTo ha post-afghanistan? hvor 
vil fremtidens øvelser foregå, i nord-norge 
eller på USas vestkyst? 

når vi har en formening om disse forhol-
dene, kan vi stille oss spørsmålet om hvor-
dan vi skal bemanne, drifte, trene og øve 
for å bli i stand til å løse oppdragene under 
de forutsetningene som vi kjenner. og til 
slutt: hvordan skal vi skaffe menneskene 
som trengs for å få systemet til å gå rundt? 
hva krever du og jeg av Forsvaret og sam-
funnet for å bidra til å løse oppdraget? 

når debatten er ferdig, og vi har debattert 
oss gjennom alle fasene og har den røde 
tråden fra hva vi skal løse og til hvem som 
skal bidra til å løse oppdragene, er målset-
ningen at vi skal ha en klarere formening 
om hvordan Forsvaret, og samfunnet som 
helhet, bedre kan bidra til trygghet i hver-
dagen for deg, familien og vårt felles sam-
funn. 

Fakta
ForsvarsliNjer – et ordskifte om trygghet 
er en bredt anlagt offentlig debatt om vitale 
sider ved det norske samfunnets sikkerhet, om 
borgernes trygghet.

ForsvarsliNjer stiller spørsmål om vi har 
den totalberedskap som fremtidige utfordrin-
ger krever, om samfunnet er fysisk og mentalt 
forberedt i en usikker tid.

ForsvarsliNjer reiser debatt om hvilket 
militært forsvar vi har og må ha, hvordan mili-
tærmakten skal utvikles, anvendes og styres 
– og samspillet med andre aktører.

ForsvarsliNjer er initiert av norges offi-
sersforbund (noF) som en aktiv medlemsor-
ganisasjon, ansvarlig forsvarsaktør og engasjert 
samfunnsdebattant.

TrYggheT
for  deg, familien  og   

samfunnet  vårt
når du har en oversikt over hva du skal løse og 

hva trusselen er, da kan du starte arbeidet med planen for å løse oppdraget.  
løsningen har gjerne flere faser. det samme har prosjektet vårt  

– nye forsvarslinjer. 

TORbjøRn bOnGO (tekst)
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nYe FoRSVaRSlinJeR

hovedTeMa 1:  NY ToTalBeredskap 

hovedTeMa 3:  NY sTYriNg 

hovedTeMa 4:  NY prodUksjoN 

hovedTeMa 5:  MeNNeskeNe 

er vi godt nok forberedt på – samlet – å 
møte fremtidens trygghetsutfordringer? 
Samfunnet endrer seg dramatisk: Globale 
og lokale forhold skaper nye trusler. men 

ivaretaking av sikkerheten vår – og ansvars-
delingen mellom Forsvaret, politiet, sivil 
beredskap og andre aktører – er tegnet etter 
fortiden.

hovedTeMa 2:  NY sTYrke 
har vi de riktige operative virkemidler 
for å skape sikkerhet og trygghet i 
fremtiden? 
Sikkerhetsaktørene er ikke à jour: hele sik-
kerhetssystemet vårt, inkl. Forsvaret og 
politiet, er grunnleggende konstruert og 

dimensjonert for å håndtere fortidens trus-
selbilde. overfor nye aktører og metoder 
må vi se på en ny operativ evne – uten for-
dommer ift. tradisjonelle virkemidler – med 
utvikling av helt nye trygghetskapasiteter.

hvordan skal fremtidens sikkerhets- og 
trygghetskapasiteter styres og brukes?
Styringen er helt avgjørende: en fragmen-
tert trygghetssektor med uklart politisk 
ansvar og utydelige operative kommando-

linjer er hva vi har. Sammensatte trusler på 
forskjellige områder, med flere aktører, i 
nye grenseland, nasjonalt og internasjonalt, 
krever en langt mer avklart, samlet og tyde-
lig prioritering, styring og ledelse. 

kan vi produsere riktig styrke og evne på 
en smartere måte enn til nå?
Grunnlaget er det samme: alle aktører pro-
duserer i prinsippet til samlet total nasjonal 
beredskap for trygghet, men på svært ulikt 

vis – med vernepliktsordningen som det 
mest omfattende systemet. Behovet for 
ny totalberedskap fordrer nye modeller for 
helhetlig produksjon – også på tvers av sek-
torer og aktører; uten gjerder og hellige kyr! 

Hvordan skal vi tilrettelegge for dem som 
profesjonelt vil sikre vår trygghet?
mennesker bærer det hele: enkeltpersoner 
tar et ansvar for samfunnets sikkerhet og 
befolkningens trygghet ved å gå inn i et 

yrke, en profesjon, en organisasjon – innen-
for en bred trygghetssektor. de trenger, på 
hvert sitt område, best mulig utdanning og 
utrustning, forutsigbarhet og oppfølging 
– og samfunnets respekt og støtte. 
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Forsvarsstabens nye sjef, 
erik Gustavson fremstår som 
rakrygget, positiv og med en 
enorm trygghet.

ALF TORE bERGsLi (tekst)
MARkus käLLvik (foto)

over steinmurene til akershus festning har 
et tynt snølag lagt seg som en siste hilsen 
fra en vinter på retrett. Bak vinduene i det 
tilstøtende Forsvarsdepartementets øvre 
gemakker, byr generalløytnant erik Gus-
tavson oss plass.

For den tidligere luftvernartilleristen 
innebar vinteren et betydelig sceneskifte. 
i desember overtok han tømmene som sjef 
for Forsvarsstaben. 

Forfremmelse som forventet? han trek-
ker på smilebåndet:

– For å være ærlig: at jeg skulle komme 
i en slik posisjon var ikke i mine tanker bare 
for noen år siden. Jeg har gjennom hele kar-
rieren fokusert på det jeg er og ikke hva jeg 
skal bli, så dette har ikke vært noe jeg har 
regnet med. men tid, sted og det at noen 
anerkjente mine leveranser og hadde troen 
på meg, sto i et gunstig forhold, sier Gus-
tavson.

ennå er det litt tidlig å spørre etter erfa-
ringer som det nye kontoret har bragt med 
seg.

– Faglig sett er det en del likheter med 
min tid som stabssjef i luftforsvaret. men 
det er jo en helt annen bredde i mine opp-

gaver nå. og antallet saker jeg må sette 
meg inn i og ha en mening om er jo blitt 
langt flere, konstaterer han.

FaMilieliNjer. at han i de unge år skulle 
vende øynene mot Forsvaret generelt – og 
luftvernartilleriet spesielt – kom nok ikke helt 
som lyn fra klar himmel. hans far var også 
yrkesmilitær innen samme forsvarsgren.

at farens levevei skulle gi direkte innfly-
telse på sønnens karrierevalg, vil ikke Gus-
tavson gå helt med på.

– Å svare på det er nesten umulig. men 
at det påvirket meg – jo, det er klart, kon-
kretiserer han rutinemessige på det som 
åpenbart er et velkjent spørsmål. 

Så var det heller ikke bare faren som var 
kontaktpunkt til militæret i barndommen. 
etter noen få år i Trondheim, flyttet familien 
Gustavson til et boligfelt på Jessheim hvor 
også mange av farens kolleger bodde. For-
svaret var en levende del av nærmiljøet.

med totalt fem søsken under samme tak, 
skulle da kanskje heller ikke det kommende 
brakkelivet fremstå som en fremmed ver-
den for den unge erik. de tre brødrene delte 
nemlig rom gjennom hele oppveksten.

– Først da vi var ute av huset, flyttet mine 
foreldre i enebolig, humrer Gustavson.

så seg ikke TilBake. Som mange andre 
på den tiden, søkte han seg til Befalsskolen 
da han skulle avtjene verneplikten.

det avgjørende valget ble imidlertid tatt 
i løpet av tiden som sersjant. han søkte 
luftkrigsskolen.

– Jeg hadde ingen større plan enn som 

så. men jeg trivdes fra dag én. og har egent-
lig aldri siden vurdert andre yrker utenom 
Forsvaret, forteller Gustavson.

Forsvarets appell er mangslungen etter 
hans erfaring. 

– For meg har det vært en kombinasjon 
av flere ting: Å jobbe sammen med men-
nesker, å jobbe med «operative» oppgaver, 
og alle de mangeartede utfordringene man 
stilles overfor.

 eT Forsvar i BalaNse. Som sjef for For-
svarsstaben mangler det heller ikke på nye 
nøtter å knekke. Én av Forsvarets større 
utfordringer i dag, mener han er å fortsette 
arbeidet med å tilpasse personellsituasjo-
nen til de aktivitetskrav og ambisjoner som 
stilles.

– På enkelte områder ser vi at personel-
let strekkes langt. det kan bety behov for 
flere på noen hold, andre steder kan det 
være å få plassert folk på riktig sted og til-
passe leveransene til dette, forklarer han.

når det gjelder totalberedskapen i sam-
funnet, mener Gustavson at samarbeidet 
på tvers av beredskapsetatene har blitt 
bedre og mer smidig i kjølvannet av terror-
handlingene 22. juli 2011. 

debatten om på hvilke nivåer og sam-
funnsområder totalforsvaret skal spille en 
rolle, bør man ikke ta lett på, understreker 
generalløytnanten.

– Forsvaret har jo mye å tilby: ledelse, 
kompetanse, godt trente mannskaper og 
materiell. men avgjørelser om hvor og når 
disse ressursene skal brukes må tas først 
etter en dypere analyse. Slike avgjørelser 

definisjonen på jovial

Erik Gustavson
alder: 54 år
sivilsTaTUs: Gift, 2 barn
FødT: Født 1959 i Trondheim,  

oppvokst på Jessheim. 

MiliTær UTdaNNelse: Befalssko-
len luftvern (1978–79), luftkrigssko-
len (80–83), luftforsvarets stabs-
skole i (90), Forsvarets stabsskole ii 

(93–94), Forsvarets høgskole – sjefskurs (2001). 
Ble utnevnt til generalmajor 9. august 2010.

TjeNesTegjøriNg: nk øvingsbatteri – luft-
vernbataljon Ørland (1988–90), Sjef noah-
batteri – luftvernbataljon Bardufoss (90–92), 
maritim luftoperativ offiser Knm Tordenskjold 
(89–91), operasjonsoffiser luftkontrollinspek-
toratet (92–93), ass hovedlærer luftoperasjo-
ner Forsvarets skolesenter akershus Festning 
(95–98), Sjef luftverngruppe Ørland (98–00), 

Prosjektleder naSamS ii (2000–01), Stabsof-
fiser luftstyrker Forvarets overkommando 
(01–02), luftverninspektør (02–04), Sjef trans-
formasjonsinspektorat (04–05) og Stabssjef 
luftforsvarsstaben (05–10), Senior norsk Repre-
sentant ved USCenTCom (09-10). Fra 9. august 
2010 til desember 2013 tjenestegjorde han som 
sjef operasjonsavdelingen ved Forsvarsstaben. 
Ble i desember utpekt som ny sjef for Forsvars-
staben, og på samme tid forfremmet til general-
løytnant.
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Generalløytnant erik Gustavson tok oss i mot med åpne armer. han understreket viktigheten av å holde fokus på personellet i tiden som kommer med så mye 
anskaffelser av nytt utstyr. 

må tas på grunnlag av bevisste og ikke til-
feldige valg.

soldaTeN og UTsTYreT. Forsvaret er godt 
i gang med en betydelig opprustning av 
materiell. Kampfly, fregatter og cyberfor-
svar, for å nevne noe. nyinnkjøp innebærer 
både gleder og hodebry, understreker 
stabssjefen. 

at soldatene har de mest oppdaterte 
stridsmidler og annet utstyr, mener han i 
seg selv sikrer god rekruttering og stolte 
soldater. 

Samtidig legger han vekt på at man ikke 
skal ta menneskene for gitt i iveren etter 
dette. 

– en ny tid krever nytt materiell. men det 
hjelper ikke med nytt utstyr, hvis du ikke 
har kompetente folk til å bruke det. Vi må 
aldri glemme personellet, sier han.

NYe rekrUTTer. når uniformen med gull-
stjernene er av, er det – kanskje ikke så 
overraskende – friluftsliv og trening som 
preger Gustavsons hverdager. hoppskiene 
er for lengst lagt på hylla, men han sykler, 
løper og går på ski. noen Birkebeiner-type 
er han imidlertid ikke – i hvert fall ikke ennå, 
som han sier – og deltakelsen i et par halv-
maraton føyser han bort.

ellers har fritidens mer organiserte sider 
bestått av å være fotballtrener og leder for 

et lokalt idrettslag. Begge verv som en følge 
av barnas sportsligheter. 

Ja, barna, ja. hvorvidt slekter følger slek-
ters gang skal man ikke pirke mer borti. men 
at Gustavson-familien fortsetter å være en 
stødig rekrutteringsbase for Forsvaret er 
iallfall korrekt på papiret.

–Jo, begge to har valgt å gå inn i Forsva-
ret. de har jo fått et godt innblikk gjennom 
å være med meg på jobb, men om jeg har 
preget dem, det vet jeg ikke. men jeg har 
iallfall aldri sagt «nei, nå må du se å søke 
Befalsskolen». Valget om å gå den veien 
tok de selv. Så får vi se.
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nYe FoRSVaRSlinJeR - Tema 1

hovedrasjonale for at staten norge skal 
ha et militært forsvar, er det tidløse ansva-
ret for å sikre nasjonens sikkerhet og suve-
renitet. dette er senest slått fast i gjel-
dende langtidsplan for Forsvaret. ansva-
ret for å stå opp for, og kjempe for, våre 
felles verdier og demokrati, stopper ikke 
ved våre egne landegrenser. Gjennom vårt 
medlemskap i organisasjoner som naTo 
og Fn, har vi forpliktet oss til å bidra også 
utenfor landets grenser. 

når et relativt lite land som norge  gjør en 
såpass stor investering som det å skaffe og 
holde et kvalitativt godt forsvar, så er det helt 
naturlig å stille spørsmål om denne kapasi-
teten kan bidra og ha ansvar på flere områder, 
utover det som er det klare hovedoppdraget. 

dette har våre politikere vurdert, og kom-
met frem til det meget naturlige svaret. 
Åpenbart bør Forsvaret både bidra og ha 
ansvar på flere av samfunnets områder. 
det er blant annet beskrevet i Forsvarets 
9 hovedoppgaver. 

med så omfattende oppgaver og oppdrags-
portefølje er det naturlig at vi som er fag-
personer på våre områder, bidrar i debatten 
om hvordan samfunnet vårt samlet sett 
kan og bør løse utfordringene i alle tryg-
gingsdimensjoner. 

det er noen åpenbare spørsmål som bør 
stilles: når Forsvaret skal ha kapasitet og 
kompetanse til å operere helikopter og 
fly, trenger vi å duplisere kapasiteten 
innenfor politi og redningsvesen? når 
Forsvaret kan gjennomføre og gjennom-
fører antiterroroppdrag i utlandet, behø-
ver vi å bruke noen andre til det samme 

oppdrag hjemme? når en av Forsvarets 
kjernekompetanser er å lede, koordinere 
og understøtte store og komplekse ope-
rasjoner, er det naturlig at andre skal gjøre 
oppgaven, fordi det ikke er krig? når hei-
mevernet er trenet for å sikre trygghet 
og sikkerhet, når trusselen er definert som 
kuler og krutt, hvorfor har de ikke det 
samme ansvaret hvis trusselen ikke med-
fører en fare for å bli skutt?

Spørsmålene er mange, og svarene ikke all-
tid selvsagte. Vår ambisjon er å utfordre både 
det som er dagens sannheter, og særlig de 
områder som fremstår uavklart, eller hvor 
det er grunn til å anta at status er dårlig. 

Vi vil gjerne hør din mening – hvilke oppgaver 
mener du at Forsvaret skal bidra til å løse? På 
hvilke områder mener du at Forsvaret skal ha 
hovedansvaret? og hvordan skal dette vektes 
opp mot det som er vårt hovedoppdrag?

vær klar – debatten starter snart. 

1. Blomsterhavet vokste seg uendelig stort etter 
22. juli-tragedien. Foto: Torbjørn Kjosvold.
2. Brannen i Flatanger satte samspillet mellom de 
ulike etatene på prøve. Foto: Thor anders Sognli
3. Flommen i Gudbrandsdalen våren 2013 gjorde 
enorme ødeleggelser på infrastrukturen. Foto: Pe-
der Torp mathisen

ny  totalBeredskap
Forsvaret har oppgaver, og til dels ansvar, innenfor alle forsvarslinjene et samfunn bør  

ha for å sikre både din og min trygghet, og tryggheten til samfunnet som helhet.  
er Forsvaret klar til sin del av innsatsen? og viktigere: er den totale beredskapen god nok,  
og har vi en organisering og ledelse av denne som gir optimal utnyttelse av ressursene? 

hva bør Forsvaret ha ansvar for?

TORbjøRn bOnGO (tekst) 

Forsvarets hovedoppgaver
1.  Utgjøre en krigsforebyggende terskel med 

basis i naTo-medlemskapet
2.  Forsvare norge og allierte mot alvorlige 

trusler, anslag og angrep, innenfor rammen 
av naTos kollektive forsvar

3.  avverge og håndtere episoder og sikker-
hetspolitiske kriser med nasjonale ressurser, 
herunder legge til rette for alliert engasje-
ment om nødvendig

4.  Sikre et nasjonalt beslutningsgrunnlag gjen-
nom tidsmessig overvåkning og etterretning

5.  hevde norsk suverenitet og suverene ret-
tigheter

6.  ivareta myndighetsutøvelse på avgrensede 
områder

7.  delta i flernasjonal krisehåndtering, herunder 
fredsstøttende operasjoner

8.  Bidra til internasjonalt samarbeid på det 
forsvars- og sikkerhetspolitiske området

9.  Bidra til ivaretakelse av samfunnssikkerhet 
og andre sentrale samfunnsoppgaver
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nYe FoRSVaRSlinJeR - Tema 2

UTvikliNg. Verden er i konstant utvikling. 
det samme er Forsvaret. og ved å ta et 
blikk bakover i historien vil man se at de 
militære kapasitetene har endret seg 
markant; ute er hest og vogn, og de kom-
binerte seil- og motorskipene levert på 
midten av 1800-tallet, var umoderne før 
de ble tatt i bruk. det samme opplevde vi 
med de siste generasjonene av kystfort 
i norge, som bare minutter etter at de ble 
erklært operative, ble nedlagt. Propellfly-
ene ble erstattet av jagerfly. de fortifi-
serte og stasjonære styrkene er erstattet 
med materiell for å slå motstanderen med 
bevegelse. 

ny teknologi gir nye muligheter. droner 
er på vei inn i Forsvaret, ingen vet ennå 
hvor langt og i hvilket omfang dette vil bli 
gjennomført. det meste av artilleri og 
raketter kan nå styres hele veien frem til 
målet. 

Samtidig er det enkelte redskaper som 
funker like godt i dag som det gjorde for 
200 år siden. en pistol og et gevær har i 
prinsippet samme funksjonsmåte nå som 
da, selv om utviklingen også har moderni-
sert denne. 

BehoveT. det som alltid er lurt, før du drar 
i butikken for å kjøpe utstyr, er å ha et klart 
bilde av hvilket oppdrag du skal løse. Samt 

at det er greit å sjekke hva du allerede har 
i verktøyskapet, du trenger kanskje ikke en 
spikeruttrekker, hvis brekkjernet kan gjøre 
samme jobb. det er også greit å ha klart 
for deg hvilke rammevilkår du skal arbeide 
under. Skal du jobbe ute om vinteren, tren-
ger du åpenbart også en varm kjeledress, 
noe du ikke trenger til en innendørsjobb om 
sommeren. 

den samme metodikken må vi bruke når 
vi skal vurdere hvilke militære kapasiteter 
vi skal ha i fremtidens forsvar. Vi vet hva vi 
har, men hva vil være behovet i morgen, og 
hvilken retning vil den tekniske utviklingen 
gå de neste tiårene?  

Forhåpentligvis vil debatten i tema 1 
bringe mer klarhet i behovsbeskrivelsen. 
og kanskje vil det være fornuftig å vurdere 
om Forsvaret skal ha et utvidet ansvar både 
for deltakelse og ledelse i flere av tryggings 
sirklene. 

FlerBrUksModelleN. Sentralt i vår til-
nærming, er flerbruksmodellen. når landet 
vårt åpenbart skal anskaffe og holde mili-
tære kapasiteter, hvordan kan vi best 
utnytte de i en flerbruks tilnærming, på de 
øvrige tryggingsområdene? hvordan kan 
vi bruke dagens kapasiteter, og ikke minst 
fremtidens kapasitet til det beste for sam-
funnet på flere felt? og når vi har kompe-

tansen og ekspertisen på et felt, kan vi 
utnytte dette på nærliggende områder, slik 
at samfunnet slipper å betale to ganger for 
samme jobb? 

å se FreMover. Å spå om fremtiden, er 
alltid vanskelig. men når du skal planlegge, 
og bruke betydelige andeler av fellesska-
pets ressurser, kan du ikke la være. og på 
dette feltet, er vi av den oppfatning at de 
som faktisk har skoen på, har viktige bidrag 
og synspunkter som bør fremmes og 
høres. 

FreMTideNs Forsvar – NY sTYrke. Gjen-
nom tema to – ny styrke – ønsker vi å løfte 
blikket, og invitere til debatten om hvilke 
kapasiteter og styrker vi trenger i fremti-
dens forsvar. Vi kjenner dagens oppgaver 
for Forsvaret, og muligens har tema 1 løftet 
frem nye områder, nye oppgaver for For-
svaret. Vi har en idé om hvor den tekniske 
utvikling fører oss. hvilke styrker trenger 
vi i morgendagen?

FraMTideNs sTYrker: hva slags redskap,  
materiell og kompetanse trenger samfunnet i 
framtiden?

ny  styrke
når du har klart for deg hvilket oppdrag du skal løse, så kan du gjøre en vurdering  

av hvilke redskaper du trenger. Trenger du en slegge eller en hammer?  
Skal du kanskje investere i en spikerpistol? og kan du endelig kvitte deg med det  

gammeldagse vateret, og kjøpe en laseroppmåler?  

TORbjøRn bOnGO (tekst) 
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miliTæRTeKniKK

Samfunnssikkerhet og beredskap har virkelig kommet  
på dagsordenen de senere år. Ikke minst etter  

22. juli-terroren har politiske miljøer satt samfunnssikkerhet  
og beredskap på dagsordenen.

MiLiTæRTEknikk (tekst)

SamfuNNSSIkkerhet  
Og beredSkap

FO
TO
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i nesten alle land har fokus på samfunns-
sikkerhet og beredskap økt kraftig de 
senere år. Særlig i de landene som har vært 
utsatt for større hendelser som har kostet 
et større antall menneskeliv eller skadet 
viktige deler av samfunnet, er fokuset 
sterkt. Typisk kom samfunnssikkerhet og 
beredskap veldig i fokus i USa etter 11. sep-
tember 2001 og i norge etter 22. juli 2011.  
Begge disse hendelsene var bevisste ter-
roranslag, og fokuset i både USa og norge 
har naturlig nok vært på terrorsiden av 
samfunnssikkerhet.

men brannene i lærdal og på trønderlags-
kysten i vinter illustrerer hvordan begrepet 
samfunnssikkerhet favner mye mer enn bare 
terroranslag. Samtidig ser vi også at begre-
pet samfunnssikkerhet ikke nødvendigvis 
stopper ved norskegrensen. Tsunamien i 
Thailand i 2004 og terroraksjonene mot 
Statoils anlegg i algerie for et års tid siden 
viser at nordmenn kan rammes av hendelser 
langt utenfor norges grenser. dette medfø-
rer særlige utfordringer for de etater som 
har ansvar for samfunnssikkerhet.

i norge ligger den øverste samordnende 
myndighet for samfunnssikkerhet og bered-
skap hos Justis- og beredskapsdeparte-
mentet. men rundt om i landet er det en 
rekke etater som har ulike ansvarsområder 
innen samfunnssikkerhet og beredskap, 
slik som eksempelvis politiet, sivilforsvaret, 
brannvesenet, Forsvaret, redningstjenes-
ten, helsevesenet, kommuner, fylker samt 
en rekke andre offentlige etater. i tillegg har 
Utenriksdepartementet en særlig rolle ved 
hendelser utenfor norges grenser.

Beredskapen i norge er blitt karakterisert 
som et stort og komplekst puslespill med 
en usikker ramme og mange små brikker. 
hver for seg kan de ulike brikkene fungere 
godt innenfor sitt lokale område, slik som 
eksempelvis det lokale lensmannskontoret 
eller det lokale brannvesenet. men når 
omfanget av hendelsen blir for stor til å 
kunne håndteres lokalt og hendelsen krever 
innsats fra flere ulike beredskapsaktører, 
har det vært påpekt svakheter ved dagens 
organisering.

Som eksempel har det vært nevnt at vi 
har 429 kommuner med et selvstendig 
beredskapsansvar. mange av disse kom-
munene er små, med begrensede ressurser 
til krisehåndtering. Samtidig har vi 325 
brannvesen og et relativt desentralisert 
helsevesen. i tillegg har vi 27 politidistrikt 

og 68 nødmeldesentraler (Sverige har 18 
nødmeldesentraler).

det er heller ikke samsvar mellom de 
geografiske områdene beredskapsaktørene 
skal dekke.

På regionalt nivå er det for eksempel ulike 
geografiske ansvarsområder for politidis-
trikt, helseregioner, vegregioner, norges 
vassdrags- og elektrisitetsvesens (nVe) 
regioner og fylkesmenn. dette kan åpenbart 
skape samhandlingsproblemer i en krise-
situasjon, selv om den geografiske innde-
lingen kan være hensiktsmessig for hver 
enkelt aktør.

ikke minst etter 22. juli ble det klarlagt 
betydelige svakheter ved norsk beredskap, 
og særlig ble det påpekt at det ikke manglet 
ressurser, men at samvirke mellom de ulike 
aktørene ikke fungerte.

i 22. juli-kommisjonens rapport ble det 
konkludert med at nettopp samvirket ikke 
fungerte og at «ressursene ikke fant hver-
andre».  et godt samvirke mellom de ulike 
beredskapsaktørene er en forutsetning for 
en god krisehåndtering, og fra flere hold er 
det blitt påpekt at norge trenger en total 
gjennomgang av hvordan vår beredskap er 
organisert.

ForsvareT og saMFUNNssikkerheT.  
i utgangspunktet er det selvfølgelig sivile 
myndigheter, som eksempelvis politi, 

brannvesen og helsevesen, som har  sam-
funnssikkerhet som sine primære oppga-
ver, mens Forsvarets oppgave er å hevde 
landets suverenitet og forsvare landet mot 
ytre fiender.

imidlertid er det lang tradisjon for at For-
svaret yter bistand til sivile myndigheters 
krisehåndtering. Forsvaret har alltid stilt 
opp med mannskap og utstyr ved større 
katastrofer, som flom, ras, leteaksjoner 
osv.

Fra Forsvarets side er det flere ganger 
blitt påpekt at Forsvaret kan bidra ved 
akutte krisesituasjoner, men at Forsvarets 
ressurser ikke skal brukes på en slik måte 
at de kommer i konflikt eller konkurranse 
med eksempelvis private aktører.  et typisk 
eksempel kan være at Forsvaret bygger en 
midlertidig flomsikring ved en storflom,  
men når flommen er over vil det være opp 
til  sivile entreprenører å konkurrere om 
anbudet på en permanent flomsikring.

ForsvareTs BisTaNd Til poliTieT. 
Bekjempelse av terror er politiets ansvar, 
selv om det er glidende overgang mellom 
terrorisme som en form for kriminalitet og 
terrorisme som er å anse som et væpnet 
angrep på nasjonen. i praksis vil det være 
opp til regjeringen å fatte beslutningen om 
et terroranslag er å anse som kriminalitet 
eller er et væpnet angrep.

saMFUNNssikkerheT er et relativt nytt begrep, 
og ble første gang tatt i bruk i offentlige doku-
menter i 2001. Samfunnssikkerhet er et svært 
vidtfavnende begrep og innebefatter vern av 
samfunnet mot hendelser som truer grunnleg-
gende verdier og funksjoner og setter liv og helse 
i fare. dette innebærer at samfunnssikkerhet 
betyr alt fra vern mot naturkatastrofer, pande-
mier, store ulykker forårsaket av teknisk svikt 
eller menneskelige feil eller bevisste terroranslag.
Risiko- og trusselbildet innen begrepet sam-
funnssikkerhet er dermed svært omfattende og 
sammensatt.  og på samme måte vil arbeidet 
med å bedre samfunnssikkerheten naturlig også 
innebære en lang rekke tiltak innen hovedområ-
dene forebyggende tiltak, utbygging av en effek-
tiv beredskap med evne til å håndtere alvorlig 
kriminalitet, ulykker og kriser. i tillegg vil et av 
hovedområdene være planlegging og styrking av  
samfunnskritiske funksjoner slik at de raskt kan 
gjenopprettes dersom de er blitt rammet.

Beredskap betyr i utgangspunktet «å være 
beredt», altså å være forberedt på en situasjon. 
det brukes spesielt om å være forberedt på å 
møte kritiske situasjoner, dvs. å håndtere og 
redusere skadevirkninger av uønskede hendelser 
som kan føre til skade på eller tap av verdier eller 
personskade/dødsfall. Beredskap omfatter tek-
niske, operasjonelle og organisatoriske tiltak som 
planlegges iverksatt under ledelse av beredskaps-
organisasjonen ved en hendelse, for å beskytte 
personell, materiell og verdier.

Beredskap i sammenheng med samfunnssik-
kerhet vil derfor være et svært vidtfavnende 
område, som omfatter alt fra brannberedskap, 
politiberedskap, beredskap mot pandemier, 
beredskap mot ulike naturkatastrofer, miljø-
katastrofer etc.

«
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imidlertid kan politiet anmode om Forsva-
rets bistand både ved krisehåndtering og 
i forbindelse med kriminelle aksjoner. noen 
av Forsvarets kapasiteter er det naturlig 
mer nærliggende å tenke seg er aktuell for 
slik bistand, som eksempelvis Forsvarets 
helikoptre, transportfly, terrengkjøretøy, 
marinefartøy samt spesialstyrker.

Selv om politiet ber om Forsvarets 
bistand i forbindelse med en aksjon rettet 
mot kriminelle, er det fortsatt politiet som 
har ledelsesansvaret for aksjonen. 22. juli-
kommisjonen peker imidlertid på at sam-
handlingen mellom politi og forsvar ikke 
fungerte tilfredsstillende ved terroren på 
Utøya. Kommisjonen gir også uttrykk for at 
det bør vurderes om Forsvarets støtteopp-
gaver til politiet ved terrorangrep bør økes. 
dette er imidlertid spørsmål som ikke er 
endelig avklart. 

Nødnett, gigantisk beredskapssatsning
nytt digitalt nødnett (offisielt navn: nødnett) er 
et kommunikasjonsnett for nød- og beredskaps-
tjenester i norge. det skal sikre effektiv og sikker 
kommunikasjon internt i nødetatene politi, brann 
og helsetjenester, som tidligere har hatt hver sine 
kommunikasjonsnett.

Beslutningen om å bygge det nye nødnettet 
ble fattet av Stortinget i 2004. Kontrakten for 
utbyggingen av det nye, digitale nødnettet ble 
tildelt nokia Siemens networks i 2007, men ble 
overtatt av motorola Solutions i 2012. Kontrakten 
er europas til nå største nødnettkontrakt. et eget 
direktorat, direktoratet for nødkommunikasjon 
(dnK), ble opprettet i 2007 for å styre utbyggingen 
av det nye digitale kommunikasjonsnettet. direk-
toratet er underlagt Justisdepartementet og skal 
forvalte nettet når det er ferdig.

målet med det digitale nødnettet er først og 
fremst å tilrettelegge for mer effektiv og sikker 
kommunikasjon internt i og mellom politi-, brann- 
og helsetjenesten. innføring av nettet vil gi nøde-
tatene et felles kommunikasjonsnett, i motset-
ning til dagens samband hvor hver enkelt etat har 
separate, analoge radionett.

i tillegg til de tre nødetatene (politi, helseve-
sen og brannvesen) vil potensielle brukere av 
nødnettet være Forsvaret, sivilforsvaret, feng-
selsvesenet og frivillige organisasjoner.

i henhold til planen satt opp av dnK skal nød-
nett være operativt på landsbasis innen 2015.

nødnett baseres på den såkalte TeTRa-
teknologien. TeTRa-standarden er utviklet spe-
sielt for nødkommunikasjon, og er brukt av flere 
andre land i europa.

BisTår ved kriser: Forsvaret har lang tradisjon 
for å bistå sivile beredskapsetater ved kriser. her 
vokter politi og heimevernsoldater Stortinget un-
der øvelse Tyr i 2010. Foto: FmS.

sTore ødeleggelser: Brannene i lærdal og på trøndelagskysten medførte heldigvis ikke tap av men-
neskeliv, men rundt om i verden finnes det altfor mange eksempler på at storbranner har fått svært tra-
giske konsekvenser. Bildet viser storbrannen i sørlige California høsten 2007. i alt omkom 14 mennesker i 
brannen, og mer enn 1500 boliger ble ødelagt. Foto: david S. Roberts.

Operative spesifikasjoner: kostnadsvekst og kritikk
da Stortinget i 2004 vedtok utbyggingen av 
nødnett, var kostnadsrammen vurdert til 3,6 
milliarder kroner og planlagt ferdigstilling i 2012. 
i 2012, da prosjektet ble overført til motorola, 
var utbyggingen tre år forsinket, og vil ikke stå 
ferdig før i 2015. Kostnadsrammen er nå oppe 
i 6 milliarder kroner. Samtidig er TeTRa-tek-
nologien, som er i bruk i en rekke europeiske 
land, blitt kritisert for å være utdatert og gi 
dårlig innendørsdekning. i tillegg er nødnett 
blitt kritisert for å få for store driftskostnader.

 z nødnett får god dekning innendørs og utendørs. 
Ferdig utbygd vil det dekke 80 prosent av landets 
areal og nær 100 prosent av befolkningen.

 z Brukerne kan kommunisere i grupper, der én kan 
snakke om gangen, eller individuelt som ved van-
lig telefoni. i tillegg kan brukerne kommunisere 
direkte mellom radioer, som ved walkie-talkie.

 z mulighet for sammenkobling av grupper fra 
ulike etater for effektiv samhandling.

 z avlyttingssikkert samband for å sikre at per-

sonopplysninger og annen sensitiv informasjon 
ikke kommer på avveie.

 z helikopter og fly kan bruke nødnett i opptil 
8000 fot over havet.

 z Flyttbare basestasjoner kan brukes der det ikke 
kan etableres fast dekning.

 z Kommunikasjon med andre nett, for eksempel 
offentlige telenett, Kystradioen, jernbanens 
nett, Forsvarets telenett og nødnett i Sverige og 
Finland.
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Ubåtfregatt
Franske dCnS har 
utviklet SmX-25, et 
konsept for en 
«undervannsfregatt». 
i overflateposisjon 
drives SmX-25 av fire 
vannjetturbiner.

Vel fremme i ope-
rasjonsområdet, vil SmX-25 kunne dykke og operere som en 
vanlig ubåt, med de samme sensorene og de samme kapasitetene.

Fartøyet kan også operere i halvveis neddykket modus, dvs. 
at bare det såkalte seilet på fartøyet stikker opp av havflata, 
noe som gjør fartøyet vanskelig å oppdage på radar. imidlertid 
kan alle fartøyets overflatesystemer opereres, slik som lufto-
vervåkningsradar, samt anti-skip missiler, landmålsmissiler og 
luftvernmissiler.

lengde: 109 m
hastighet neddykket: 10 knop (18 km/t)
hastighet i overflateposisjon: 38 knop (70 km/t)

i november i fjor ble det første av en ny 
serie amerikanske hangarskip døpt. Skipet 
fikk navnet USS Gerald R. Ford, og skal etter 
planen overtas av den amerikanske mari-
nen i 2016.

i 2008 var budsjettet for bygging av 
Gerald R. Ford estimert til ca. 10,5 milliarder 
USd. Siden den gang har kostnadene økt 
med ca. 2,3 milliarder USd (14,5 mrd. norske 
kroner) og i dag forventes byggekostnaden 
å ende opp på ca. 12,8 milliarder USd (ca. 
80 mrd. norske kroner). i tillegg til bygge-

kostnadene kommer også en forsknings- og 
utviklingskostnad på ca. 4,7 milliarder USd.

imidlertid opplyser den amerikanske 
marinen at driftskostnadene med Gerald 
R. Ford vil bli vesentlig lavere enn for dagens 
nimitz-klasse-fartøyer. mannskapsantallet 
vil reduseres med 25 prosent, noe som over 
en levetid på 50 år vil gi en total besparelse 
på 4 mrd. USd. i tillegg vil maks antall fly-
avganger per dag fra Gerald R. Ford være 
25 høyere enn det nimitz-klassen kunne 
klare.

det kinesiske forsvaret offent-
liggjorde at de hadde gjennom-
ført en testflyging med et nytt, 
hypersonisk ubemannet luft-
fartøy.

det nye luftfartøyet, som har 
fått navnet WU-14, skal kunne 
utstyres med stridshode og er 
designet for å trenge gjennom 
amerikanske missilforsvar.

Testen med WU-14 ble gjen-
nomført i januar i år. WU-14 er 
designet for å ta av fra ryggen 
på et av Kinas interkontinentale 
ballistiske missiler, og skal 
ifølge kinesiske kilder kunne 
oppnå en hastighet på opp over 
mach 10, dvs. mer enn ti ganger 
lydens hastighet (opp mot  
12 000 km/t)

nytt amerikansk hangarskip døpt

USS Gerald R. Ford vil erstatte det 50 år gamle hangarskipet USS enterprise, som allerede er tatt ut av tjeneste. Foto: US navy.

hoveddata
Vekt: 112 000 tonn 
lengde: 337 m 
Bredde 78 m
høyde 76 m
hovedmaskineri: atomdrevet 
maks fart: 30+ knop
mannskap: 4,660 
antall fly: mer enn 75

hTv-2: men amerikanerne har fort-
satt fartsrekorden med sitt fors-
knings- og testfly hTV-2, som under 
testflyging oppnådde en hastighet 
på mach 20 (23 700 km/t). i tillegg til 
Kina og USa, arbeider også Russland 
med å utvikle hypersonisk flytekno-
logi. illustrasjon: lockheed martin.

Kina med hypersonisk fly
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Vi var stolte av det vi oppnådde, enten det 
var 3 mil langs landeveien eller sluttet orden 
rundt adminbrakka til det andre kompaniet. 
Så å si 90 prosent maktet å fullføre 3-mila 
før vi dro videre til annen tjeneste. Siden 
fikk vi en identitet som operativ offiser 
luftvern. Selv etter nedbyggingen av bran-
sjen er nok de fleste der fortsatt stolte av 
å se seg som operative.

i 2013 fullførte gjennomsnittlig 10 prosent 
av alt uniformert personell de omtalte 3 
milene, fordelt med 3 prosent på befal og 
14 prosent på personell i ordinær tjeneste. 
aftenpostens oppslag om en mulig reduk-
sjon fra 3 mil til 2 mil fikk dessverre en skjev 
vinkling. Verken hensynet til det behov vi 
kan kalle «tjenesten tarv» eller «krigerens 
profesjonsidentitet» ble behørig belyst. la 
oss se litt på dette. US air Force har en 
«Basic doctrine for Character Guidance». 
i en illustrasjon tas problemstillingen opp; 
«det hele menneske» – hva kjennetegner 
«den hele offiser»? Vi får en analyse av 
begrepet «individual sense of responsi-
blity» fordelt på prinsipper (man is a moral 
being) og teknikker (Self-discipline). la oss 
se litt på det siste prinsippet. her presise-
res definisjoner på befalets plikter overfor 
samfunnet på den ene side og plikter over-
for seg selv som menneske på den andre. 
Temaer er mellom andre «self-reliance», 
«courage» og «desire for self-improve-
ment».

Både når det gjelder befal og mannskaper 
må vi akseptere at tjenestens tarv er en 
viktig utfordring; de fysiske og psykiske 
krav som stilles til fjernoppklaringssoldater 
i etterretningsbataljonen ligger nok langt 
over det som kan settes som et gjennom-
snittgrunnlag for forventet «soldat- og 
befalsidentitet». men det er ikke bare tje-
nestens tarv per i dag som må legge grunn-
laget for de fysiske og psykiske kravene. 
hver og en av oss skal stille seg spørsmålet 
om vår selvdisiplin, vårt mot, og hvilken vilje 
vi der og da har til å møte ukjente utfordrin-
ger og situasjoner hvor vi enn måtte være. 

i dag er sesjonsgrunnlaget ca. 30 000 - av 
disse kommer ca. 8000–9000 inn til ulik 
tjeneste. Fra og med 2015 blir det kjønns-
nøytral verneplikt. Grunnlaget for første 
seleksjon vil vel da være rundt 60 000. 
mannskapsbehovet vil muligens være det 
samme. hvilke krav skal vi stille ved selek-
sjon og uttak til de ulike tjenestene? Uan-
sett må vi være med på å skape både en 
«soldatidentitet» og en «befalsidentitet» 
som det står respekt av i samfunnet. Vi 
kan derfor ikke komme i en framtidssitua-
sjon hvor «tjenestens tarv» bare krever 
gode datamennesker som har levd med sin 
PC, og der støttetroppen har vært cola og 
potetgull.

Jeg har en sønn som har gjennomført 
operativ linje ved Sjøkrigsskolen. da han 

gikk på SKSK kom han en gang til å si da 
et befal gikk forbi: «Knut, han er Ka-offi-
ser, de har en egen måte å gå på!» det var 
tydelig at vedkommende var stolt av «Tor-
denkilen» sin. det gjaldt også for den 
gruppen å skape og vise sin identitet. 
identitet er vesentlig innad i Forsvaret og 
utad overfor samfunnet. hvilke utfordrin-
ger har vi og hvordan løser vi dem? når 
det gjelder fysiske krav, er det nok klart 
at antallet som tar de forskjellige fysiske 
utfordringene – etter at vi fikk general 
diesens «klipp-bort-direktiv»  – er sunket 
vesentlig. innføringen av en serie nye 
striper er nok ikke løsningen. men noe må 
gjøres, avdelingssjefene må ha en plikt 
til å være med på identifikasjonsbyggin-
gen. ellers er visst – hvis mine etterret-
ninger er korrekte – lKSKs krav 23 km, 
avstanden fra Kuhaugen til Gråkallen!

sTøTTer hveraNdre: To gode soldatkame-
rater holder sammen hele veien fra start til mål. 
3-mila ble innstiftet i 1915, og den har man gjen-
nomført som vårens vakreste eventyr hvert år si-
den – hva har endret seg? 

refleksjoner 
rundt 3-mila

Rekruttskolen/Øyanmoen på Værnes var mitt første møte med Forsvaret.  
i vel tre måneder skulle det skapes en basis for videreutvikling av oss som soldater.  

Kaptein Berg i Kpa og kaptein Raaen i KpB konkurrerte fortløpende om  
å gjøre oss til soldater i all sin bredde.

knuT nORMAnn EGELAnd (tekst)   ARnE FLAATEn (foto)



TemaTiTTel

1/2014  nOF  l 23



24 l  nOF  1/2014

noF eVenT 2014 – ChamoniX 

  dYP PuddER – MAX FRiHET 
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  dYP PuddER – MAX FRiHET 

BesTe FerieN: 32 noFere samlet på ca. 3000 meters 
høyde under den episke 80-tallsdagen. «dette er uten tvil 
den beste skiferien jeg har hatt,» sier en smilende Wayne 

Fowkes (lengst til venstre i bildet).
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EGiL AndRé AAs og bjøRn-TORE WOLL (tekst) 
MarkUs källvik (foto) 

norges offisersforbund skal ivare ta med-
lemmene faglig og økonomisk, men også 
innenfor den sosiale dimensjonen. dette 
er nedfelt i vedtektene til forbundet. en 
måte å gjøre dette på, er å føre sammen 
medlemmer med felles interesser og 
ønsker. en idé vokste fram i forbundet: 
hvorfor ikke skape en arena hvor medlem-
met alene, sammen med en makker, laget 
eller andre kollegaer kan utfolde seg uten-
for jobbrammen, men sammen med likesin-
nede. «noF eventen» ble skapt. Selvsagt 
skulle den enkelte betale alt selv, men med 
en felles ramme, kunne vi organisere og 

framforhandle bedre priser og gode pak-
ketilbud. Forbundsleder i noF var ikke i tvil, 
dette gjør vi. Første gang var i 2013, da var 
det 15 som deltok … «word of mouth» slo 
til og informasjon om eventen og sukses-
sen spredte seg. i år var det kamp om plas-
sene, og 32 deltakere betalte pakkeprisen 
på 11 000 kroner. Påmeldingen var allerede 
i slutten av november med betaling i 
desember. mange tenkte nok … dette er 
min julegave! det ble opprettet Facebook-
gruppe for å dele informasjon, forventnin-
ger, værrapporter og pudderstatus. det 
kunne ikke bli fort nok 15. februar.

Fjell og høYde i eN NY diMeNsjoN. lør-
dag 15. februar var alle deltakerne ferdig-

pakket og klar for avreise til Chamonix i 
Frankrike, for å utforske dette kjente vin-
tersportstedet med alle dets herligheter. 
Turen gikk med fly til Genève i Sveits og 
deretter videre med buss til hovedbasen 
under oppholdet, hotell Gustavia midt i 

Chamonix
By med ca. 10 000 innbyggere. Byen ligger ved 
foten av mont Blanc i departementet haute-
Savoie i regionen Rhône-alpes, sør-øst i Frank-
rike. Chamonix er et populært vintersportsted 
og regnes som «ekstremsportens» hovedstad 
i europa. de første olympiske vinterlekene ble 
avholdt her i 1924.

de Tre MUskeTerer: Forbundslederen i noF, egil andré aas (midten), Knut 
nilsen (v) og Bjørn Tore Woll (h) sitter og nyter en velfortjent kald en sammen 
med litt medbrakt «tørrfesk».

eNTUsiasTer: leif olav Stokkan, som eneste telemarkkjører, tar her bak-
troppen og sørger for at alle kommer seg opp. 

80s Flip: Sigurd Strand setter en nydelig backflip iført tidenes grilldress fra 1983. FloTT(eN): Øyvind setter en nydelig linje og dropper en fin skrent.
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hjertet av Chamonix. Byen ligger på vel 1000 
meter og har ca. 10 000 innbyggere. Vi kom 
fram seint om kvelden og var således ikke 
helt forberedt på de fantastiske omgivel-
sene rundt byen da vi stod opp neste mor-
gen. Svimlende, sylskarpe alpetinder rundt 
oss på alle kanter med aiguille du midi på 
3842 meter kneisende ca. 2800 meter rett 
over hodene våre! Bak der igjen troner mont 
Blanc på 4810 m, hvor gigantiske isbreer 
henger i fjellsidene nesten helt ned til byen.

verTikal kaBelBaNe. alt mellom 3800 
og 1000 meters høyde ble oppkjørt av ivrige 
skikjørere. For de fleste var ikke de vanlige 
heisene nok, så da ble det kabelbane helt 
opp til aiguille du midi på 3842; ny person-

lig bestenotering hva høyde over havet 
angår for de fleste. Kabelbanen til toppen 
av fjellet, Téléphérique de l'aiguille du midi, 
som ble bygd i 1955, var i tjue år den kabel-
banen som nådde høyest i verden. Kabel-
banen innehar fortsatt rekorden som den 
høyeste vertikale stigningen til en kabel-
bane, fra 1035 m.o.h. til 3842 m. Turen fra 
Chamonix til toppen av aiguille du midi, en 
stigning på 2800 meter, tar omtrent 20 
minutter. På toppen er det flere utkikks-
plattformer med spektakulært utsyn i alle 
retninger. her var også det nye populære 
turistmålet «Glassverandaen», hvor følel-
sen av å stå i luften kan oppleves, med 1000 
meter loddrett ned til avgrunnen! den popu-
lære skiløypen Vallée Blanche begynner 

også her. herfra var det guidet tur ned en 
isbre, og helt ned til byen igjen; altså en 
nedkjøring på drøye 2800 meter. meste-
parten i løssnø.

aFTer-ski. i tillegg til skikjøring og et lite 
innsmett av shopping- og spamuligheter 
bestod hovedaktivitet nummer to (etter 
skikjøring) av after-ski. after-skien i Cha-
monix er en opplevelse i seg selv. det er vel 
bare en ting å si om det: Camonix «Cham-
bre neuf» – ingen over, ingen ved siden. Fra 
klokka fire og utover, stort sett hver dag, 
var representanter fra gruppa å finne på 
Chambre neuf, en populær skandinavisk 
bar på hotellet, hvor vi hadde basen. her 
var det et fantastisk bra band, no limit, 

MoNT BlaNc: det var muligheter for å melde seg på femdagers ekspedisjon for å bestige Vest-europas 
høyeste fjell på 4810 m.o.h. Kanskje neste år?

der kor iNgeN skUlle TrU: … at nokon skulle ta ei flip. mange prøvde, men ingen greide. Tor Grindvold 
tok fart fra toppen av bakken og dro en fet backflip til forlystelse for de 30 andre noFerne i solveggen.

skills: Reisefølgets eldste, Knut Wilhelm nil-
sen (48) satte sitt preg på turen både i og utenfor 
løypene. det skal sies at Knut koste seg på en slik 
måte at det smittet over på alle. Fantastisk!

hUMaN BowliNg: Redaktør og reiseleder mar-
kus Källvik droppet en fin skrent iført trikot og pa-
rykk – noe som endte i dyp landing og menneskelig 
bowling ut i  skiløypa.

«
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som stod for det kulturelle musikkinnslaget.  
de spilte som om det var deres siste kon-
sert, hver dag. de skapte fantastisk stem-
ning og hadde et frieri til publikum av en 
annen verden. det må oppleves! For å si 
det sånn, ble det heller ikke noe dårligere 
stemning når et 20-talls venner kom 
togende inn i fullt 80-talls outfit.

kaNoN MaT, pUddersNø og NYe veNNer. 
det er underlig det der med tilhørighet. Rei-
sen starter alene eller med noen venner, og 
vips: i løpet av første døgn er det en homogen 
gruppe som er i ferd med å etableres. Venn-
skap, samhold og erfaringene skaper en 

uforglemmelig opplevelse. Suksessen for 
dette var nok at alle middagsmåltider ble 
gjennomført samlet med en tre-retters, 
inkludert underholdning og video fra pudder, 
hopp, bakke, isbre, heiser … – alt med rammen 
fra mont Blanc og fellesopplevelser gruppen 
hadde hatt. i tillegg ble neste dags plan gjen-
nomgått med motivering og påmelding.  

i løpet av de seks dagene med sol, pud-
derkjøring og -jakt ble det knyttet mange 
bånd, på tvers av kjønn, skibindinger, snow-
board og bredde på ski. Både veteranene i 
gruppa og de som var med for første gang 
fikk stort utbytte av turen, enten i form av 
bedre skiteknikk, nye vennskap, mye sosi-

alisering, eller en kombinasjon. Felles for 
alle deltagerne er mange gode minner, og 
enighet om at det var en «awesome tur», 
og garantert sitter det en gjeng klar når 
påmeldingen for neste års event legges ut! 

UT på TUr: alltid blid! ottilia og Jon edvard Grimsbo på vei opp til en liten pudderperle.

(ikke kasT) sTeiN i glasshUs: Thor Kolden og 
henrik Rønningen listet seg forsiktig ut i glassbu-
ret 3842 m.o.h. – «her vart de høgt ne gut,» hum-
rer Thor aka Freddie mercury.

sparkliNg: Stemningen var til å ta og føle på – her 
poserer noen fra reisefølget velvillig for fotografen. 

parTYsveNsk: henning Fredriksen dro i gang litt 
gladleker i solveggen sammen med vår svenske 
skiguide, ottilia, som for øvrig fulgte noF gjennom 
hele uken. Fantastisk jente!

Takk for denne gang!
norges offisersforbund ønsker å takke hotell-
direktør Benedicte Guslund for et fantastisk 
opphold på hotell Gustavia – og guiden ottilia 
for noen fantastiske dager i bakken. ikke minst 
så takker noF alle deltagerne for noen uforglem-
melige minner. På gjensyn – vi ses neste år!
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l`aigUille dU Midi: Syv av deltagerne ved gondolen til den anerkjente toppen. God stemning før den 25 km lange nedfarten ventet helt der oppe. Fra venstre: 
markus Källvik, henning Fredriksen, henrik Rønningen, Thomas løken, Gustav hartvigsen, Thor Kolden og anders horten.

Magisk sTeMNiNg: Torsdag var det knallvær – og 80-tallskostymene satte sitt preg på dagen. her poserer henning, Gina, Sigurd, Tor, henrik, markus, ottilia, 
Øyvind, aleksander og Wayne foran en av de mange trolske toppene i Brevent/Chamonix.
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i år er det igjen tid for noFs landsmøte, og 
dette gjennomføres i perioden 14.–17. okto-
ber på Rica hotel hamar. landsmøtet er 
forbundets øverste organ, og består av 
delegater fra alle forbundets lokalavdelin-
ger og ulike styrer, og det gjennomføres 
hvert 4. år. Årets landsmøte vil bli det 42. 
ordinære i rekken siden det første ordinære 
landsmøtet i Trondheim i 1898. 

i forbindelse med landsmøtet vil det sam-
les nærmere 200 tillitsvalgte, deriblant 
rundt 150 delegater i tre dager, for å fast-
sette retningslinjene for forbundets arbeid 
de neste fire årene. i denne forbindelse er 
forsvarsminister, forsvarssjef og lo-leder 
også invitert, og vi håper at de alle vil møte 
for å dele sine tanker om Forsvaret frem-
over.

i disse dager går det ut informasjon til alle 
våre lokalavdelinger om arrangementet, og 
lokalavdelingene gis anledning til å melde 
inn viktige saker og bidra til å påvirke arbei-
det som skal skje de neste fire årene. i 
denne sammenheng er målsettingen at 
alle lokalavdelingene gjennomfører med-
lemsmøter i sin lokalavdeling. her oppfor-
dres du som medlem til å delta for å påvirke 
de ambisjoner som legges for arbeidet 
fremover. dette er alles mulighet til å være 
med å bestemme hva forbundet skal jobbe 

med og hvilket fokus vi skal ha i vårt arbeid 
de neste årene. dette vil igjen kunne være 
med å definere Forsvarets retning i frem-
tiden.

Tradisjonelt består et landsmøte av flere 
faste punkter, og utgangspunkt for agenda 
er følgende:

1. Åpning
2.  Konstituering med: Godkjenning av full-

makter. Vedtak av dagsorden og for-
retningsorden.  

     Valg av dirigenter. Valg av referenter. 
Valg av protokollunderskrivere. Valg av 
redaksjonskomité. Valg av handlings-
programkomité.

3. Beretning
4.  Regnskap og rapport fra revisjon og 

kontrollkomité for årene 2010–2013
5. innkomne saker
6. Vedtektsendringer 
7.  norges offisersforbunds handlingspro-

gram for perioden 2015–2018.
8. Kontingent
9. Valg

Ved pkt. 3 vil dagens sekretariat oppsum-
mere det arbeidet som er gjort i innevæ-
rende landsmøteperiode: hvilke saker er 
det jobbet med, og hvordan er disse sakene 
løst.

Som pkt. 5 angir, er det fullt mulig å sende 
inn saker til behandling. Slike saker skal 
først være behandlet i en lokalavdeling, slik 
at det er en fastsatt prosess for kvalitets-
sikring av saker, før de kommer til lands-
møtet. Fristen for å fremme saker til for-
bundet er 15. april.

deretter vil landsmøtet behandle eventu-
elle endringer til dagens vedtekter og for-
slag til handlingsprogram for neste periode. 
Grunnlaget for disse sakene vil bli sendt 
lokalavdelingene i forkant av landsmøtet, 
slik at delegatene skal være godt forberedt.
avslutningsvis fastsettes kontingent for 
neste periode og det velges heltidstillits-
valgte som skal representere noF sentralt. 
dette inkluderer valg av forbundsleder og 
nestleder. i forbindelse med valget er det 
etablert en egen valgkomité.

Ønsker man å engasjere seg fulltid, er det 
bare å melde sin interesse. Valgkomiteen 
vil nok sikkert også ta kontakt med aktuelle 
kandidater.

Vi håper flest mulig medlemmer involverer 
seg i arbeidet lokalt og eventuelt sentralt, 
slik at vi stiller godt forberedt og har en klar 
målsetting for neste fireårsperiode.

tid  for  landsmøte
noFs 42. ordinære landsmøte avholdes  
14.–17. oktober 2014 på Rica hotel hamar. 

CHRis LindsETH (tekst)
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LaNdsmøTE 2014
14.-17. oktober – Rica hotell hamar

Vær med og sett dagsorden  
gjennom din lokalavdeling!



Valgkomiteen hadde sitt første 
møte 17/1 i arbeidet med en inn-
stilling til landsmøtet på kandi-
dater til noFs sekretariat, lands-
styre, forbundsstyre og kontroll-
komité for perioden 2014–2018.

i arbeidet med å finne egnede 
kandidater vil vi sjekke hvordan 
de som har verv i dag stiller seg 
til eventuelle nye verv. alle vil bli 
bedt om å komme med en skrift-
lig tilbakemelding om hvordan 
motivasjon er for en ny periode 
og hvorfor nettopp de er egnet 
til det. Vi vil også be dem som 
ikke ønsker å fortsette som til-
litsvalgt si noe om hvorfor de er 
kommet til det standpunktet. 
Spesielt viktig er det å fange opp 
eventuelle signaler på ting som 
ikke fungerer. i tillegg vil vi be 
lokalavdelingene komme med 
forslag på kandidater til verv.

målet vårt er å legge frem et best 
mulig forslag på kandidater til 
landsmøtet. Vi vil derfor sette 
tidsfrister på tilbakemeldingene 
og innspillene. dette vil gi oss 
god tid til å sammenfatte resul-

tatet og begynne et konkret arbeid 
med listene. Samtidig vil det være 
mulig å komme med forslag helt 
frem til valget skjer på landsmøtet. 

informasjonen vi ønsker om kandi-
datene er erfaring fra lokalt arbeid, 
verv, skoler og kurs (militært og 
sivilt) som er relevant. det må også 
fremgå hvilken motivasjon kandi-
daten har for å stille til valg.
 
i tillegg til kandidater, ønsker vi 
også å få tilbakemelding på hvor-
dan verv er blit t ivaretatt. dette 
vil bli tatt med i vurderingen av vår 
innstilling. Fornying og kontinuitet 
skal ivaretas, men vi kan ende i en 
situasjon der noen som ønsker å 
fortsette ikke blir innstilt til fort-
satt verv. Vårt mål er å klargjøre 
dette så tidlig som mulig. 

valgkomitéen 2014 består av:
leder hilde nystad
nestleder Thor manum
medlem Trond Viggo opdal
medlem Per William Bertelsen
medlem Charles Blålid
medlem John Vie

nof til nye høyder
noFs valgkomité har startet jobben med å finne tillitsvalgte som skal  

ta forbundet mot nye høyder i neste periode. Vi trenger gode innspill for å gi et best  
mulig forslag til landsmøtet i oktober.

HiLdE nYsTAd (tekst)
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leder av valgkomiteen, hilde nystad, ønsker å sende noF til 
nye høyder. Foto: Tove a. olsen
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N Y H E T: 
O P S - CO R E
R AC - 1 H E A D S E T

• Kan integreres med Ops-Core 
Maritime, FAST, High Cut og    
Sentry hjelmer

• Utstyrt med «3D Hearing          
Technology» som gir korrekt       
retnings og avstandsbedømmelse 
av lyd

• Ergonomisk design og lavpro-
fil sammen med god  passform 
gir fri og uhindret bevegelse av 
hodet 

• Festes til nedre del av av FAST 
side rails for å etterlate rom til 
festing av lys, kamera osv.

• Fungerer med alle typer radioer 
og intercomsystemer

• Quick-release system for rask og 
enkel fjerning

• Øretelefonene kan roteres til 
bakre del av hjelmen når de ikke 
er i bruk for å bevare en lav profil

• Vanntett ned til 3 meter

• Vekt: 453.592gm som sett på 
bilde

www.equipnor.no

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

Ta kontakt for mer info!
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Informasjon fra nof om Lofavør
annonse

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

Lofavør
Postboks 778 sentrum, 0106 oslo

Drømmefabrikken
I Glommengata 21 på Kongsvinger blir drømmer  
oppfylt. Her jobber nemlig Berit edwarda Hammer 
romenstad (til venstre i bildet) og ann Kristin 
Tronsmo michaelsen med å sy sammen drømme- 
feriene for medlemmer av Los forbund og deres 
familier. 

Både ann Kristin og Berit er reisekonsulenter i 
Lofavør feriereiser, og kan slå i bordet med mer 
ferieerfaring enn de fleste. Ann-Kristin har jobbet 
for Lofavør feriereiser siden 1998 men har reise-
livserfaring siden 1991. Berit har jobbet der siden 
1999 og reiselivserfaring fra 1986. Til sammen 
har de nesten 50 års erfaring i å planlegge folks 
ferier.

-Det er ikke alle som vet hvor gode tilbud vi  
kan gi dem, sier ann Kristin. vi er et helt vanlig 
reisebyrå, men har utvidet åpningstid og store 
rabatter for medlemmer av Lo-forbundene.  
vi hjelper folk å få en større opplevelse ut av 
ferien, sier hun.

mye har skjedd i reiselivsbransjen siden de 
begynte.

-folk reiser mye mer enn de gjorde for eksempel 
på 80-tallet. De tar seg både 1 og 2 charterturer, 
en weekend tur med gubben og en syklubbtur i 
løpet av året, sier Berit. –Det skyldes selvfølgelig  
både at det er blitt mye billigere å reise og vi nord- 
menn har fått bedre råd, supplerer ann Kristin.

Lofavør feriereiser tilbyr 5 prosent rabatt på  
alle de store charteroperatørene de har i stallen. 
Det er blant annet ving, starTour, apollo, solia 
og Detur.

- Charter er fortsatt det store. vi gjør det enkelt 
for folk - så mye ferie som mulig for minst mulig 
penger, sier ann Kristin.

-Hurtigruta er populær. vi gir 5 prosent rabatt på 
den også, forteller ann-Kristin.

-men noen vil ha det lille ekstra, røper Berit.  
-vi lager for eksempel en del roadtrips i Usa med 
cruise inkludert. Dette skreddersyes for enkelt- 
kunder. De får rabatt både på hotell og leiebil og 
feriehus og cruise. Det er kun ruteflybilletter man 
ikke får Lo-rabatt på, forteller hun.

-fra i høst gjelder rabatten for hele slekta.  
nå kan man for eksempel arrangere 60-årsfest 
og få rabatt for hele familien, frister Berit.

Hva gjør dere når dere selv har fri?
-jeg går i skog og mark og plukker sopp når  
jeg ikke er ute og reiser, sier Berit. ann Kristin 
benytter seg av tilgjengelige studieturer og er ofte 
på farten, sist med ving til rhodos.

en av Berits mest spennende turer gikk til 
Buenos aires og videre til Ushuhaia. Hurtigruta 
fram tok om bord gjester og gikk over Drake-
passasjen til antarktis, inn langs kysten. Det var 
et 13-dagers cruise. Pingviner, seler, hvaler og 
gourmetmiddag. Fy flate! Får du sjans en gang 
så gjør det, anbefaler Berit.

Berit og ann Kristin stiller gjerne opp i forbunds-
sammenheng og informerer om mulighetene 
medlemmer i Lo-forbund har gjennom Lofavør 
feriereiser. for ikke lenge siden var hun i verdal. 
at de er serviceinnstilte skal ingen tvile på.  
Berit stilte nemlig opp i badehette og hula-hula- 
krans  
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Norges Offisersforbund
www.nof.no

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

Noen ganger er det tryggest å betale med kredittkort

Opplev Orlando med familien!
Orlando ligger i Orange County i Florida, og er en av de største og 
mest berømte turistmagnetene for eventyrlystne fra hele verden. 
Den mest berømte attraksjonen er Disney World, som er den mest 
populære fornøyelsesparken i hele verden 

13 dager for 2 voksne og 2 barn
LOfavør pris fra 37 975,-
For mer informasjon eller for å se alle våre reiser sjekk ut lofavør.no

Benytt medlemsfordelene dine innen ferie og opplevelse!
Gjennom LOfavør får du rabatt på reiser hos de beste og mest anerkjente turoperatørene. 
I tillegg får du eksklusive pakketilbud på reiser til spennende reisemål. 
Her fi nnes alt fra familieferie til Florida til elvecruise i de russiske kanaler.
Se alle våre reiser på lofavør.no

Det er lurt å benytte kredittkort på reise. Da vil ingen ha tilgang til brukskontoen din, og du unngår å bli 
frastjålet store kontantbeløp eller å få reisekontoen tømt.
ved bestilling av reiser, leiebil og hotell reserveres ofte et beløp som garanti for betalingen. ved å benytte 
kredittkort unngår du at penger blir bundet opp på brukskontoen.
velger du å bruke Lofavør masterCard får du inntil 45 dagers rentefri betalingsutsettelse og full kontroll via 
nettbanken. et fornuftig kredittkort, til fornuftig kortbruk 

søk om Lofavør masterCard eller les mer på lofavor.no/kredittkort

effektiv rente er 21,49 % (Basert på et eksempel på kr 15 000 nedbetalt over 12 måneder. samlet kredittbeløp er på kr 16 311,51).

Husk reiseforsikringsbeviset 
når du skal ut og reise!
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1. mars lanserte NoF en helt ny 
grunnpakke til våre yngre med-
lemmer – NoF U27. dette er en 
helt unik forsikringspakke med 
topp dekningsgrad og ingen 
egenandel. For godt til å være 
sant? Nei, faktisk ikke. 

TEksT: kEnnETH AskjEM

«et helt rått produkt!» forteller forsikrings-
ansvarlig, Christer Lindseth.

enkelt forklart er u27 en forsikringsord-
ning fra NOf til alle våre medlemmer under 
27 år. dette er en erstatning for grunnpak-
ken dere tidligere hadde. Siden forsikringen 
baserer seg på LOfavørs studentpakke, får 
også alle befalselever og kadetter denne i 
sitt medlemskap, uansett alder!

NoF U27 består av følgende forsikringer:
  kollektiv hjemforsikring med ubegren-

set dekning ved brann og tyveri.
  reiseforsikring med toppdekning på 

både fritidsreiser og tjenestereiser.
  ulykkesforsikring med utbetaling ved 

dødsfall, ulykke også ved utøvelse av 
ekstremsport.

Og på disse forsikringene er det ingen 
egenandel ved skade på dine eiendeler!

Vilkårene i forsikringspakken er helt unike 
i kraft av å ha solid dekningsgrad, med 
andre ord, en forsikringsordning i særklasse 
som du ikke finner noe annet sted. 

NOf u27 er innført med virkning fra 1. 
mars 2014. dere som er i de gjeldende 
kategoriene trenger ikke å foreta dere noe, 
da endringen er gjort automatisk. dere som 
er berørt vil også motta nye reiseforsi-
kringsbevis.

Les mer om NOf u27 og resten av NOfs 
forsikringer i forsikringsbrosjyren vår, som 
du også finner på nof.no.

enda fetere 
forsikrings-
pakke
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hiSToRie  
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knuT WERnER-HAGEn (tekst)

iNspirerT av TaNker  
Fra deN FraNske revolUsjoN

den 10. april 1814 møttes 112 edsvorne menn 
i Carsten ankers hjem på eidsvoll for å utfer-
dige en grunnlov for norge. en grunnlov inspi-
rert av den franske menneskerettighetser-
klæringen skrevet ned i 1789, og fra den 
amerikanske uavhengighetserklæringen av 
1776. en grunnlov formet av en periode hvor 
europa stod på hodet etter et kvart århundre 
med krig og kaos. «og når vi først får blod på 
tann – vi søtt om frihet drømmer,» skrev 
Johan nordahal Brun i drikkevisen «norges 
skål» fra 1771. Visen var blitt sunget, nærmest 
som en nasjonalsang, i tiårene før 1814. 

TUseNvis døde av sUlT og hUNgersNød
ideen om at det ville være bedre for norge 
å bryte de gamle lenkene som bandt oss til 
danmark hadde fått dype røtter i norge, 
spesielt under nødsårene etter 1807. Titu-
sener av nordmenn sultet i hjel på grunn av 
den britiske blokaden. i dag er vi vant til å 
se bilder av sultrammede fra afrika eller 
andre fjerntliggende områder, men for 200 
år siden rammet dette norge. Befolkningen 
ble redusert med nesten 20 prosent i årene 
fra 1801 til 1815. amtmannen i Bratberg amt 
(«fylkesmann i Telemark»), Severin løven-
skiold, skrev i 1808 følgende: «daglig, hvert 
øieblikk paa dagen fremstiller sig hungrende 
og udhungrede almuesmænd, snart enkelte, 
snart i masse og bede om brød. Suplikan-

tenes udseende bærer alle de rædsomme 
og ynkelige kjendemærker af den fortæ-
rende hunger.» det var ikke rart at man som 
et resultat av dette fikk tanker om at norge 
ville være bedre tjent med å stå på egne 
ben, enn å følge den danske kongen i hans 
allianse med napoleon. 

spilleT oM Norge
Gjennom Kielfreden i januar var kong Fred-
rik Vi blitt tvunget til å avstå norge til Sve-
rige. historikeren halvdan Koht skrev i 1914 
følgende om dette: «Uten at vi selv blev 
spurt, blev landet vort git over til en frem-
med konge, det var det greieste uttrykk for 
nasjonal uselvstændighet.» imidlertid 
hadde den norske stattholderen, kronprins 
Christian Fredrik, andre planer. Christian 
Fredrik hadde vært stattholder i norge siden 
mai 1813, og da Kieltraktaten var et faktum, 
var han raskt på banen for å unngå en union 
med Sverige. den 27 år gamle prinsen var 
jo dansk tronfølger, og så mulighetene for 
en dansk-norsk gjenforening på et senere 
tidspunkt hvis han ble norsk konge. (Chris-
tian Fredrik ble dansk konge under navnet 
Christian Viii, i 1839.)

i Sverige var den franske feltmarskalken 
Jean Baptiste Bernadotte (Carl Johan) 
valgt som kronprins i 1810. Fra svensk 
side med den baktanke at en allianse med 
napoleon ville gi mulighet til for å få Fin-
land tilbake. Finland gikk tapt til Russland 
i 1809. Carl Johan hadde andre planer. 
han allierte seg isteden med Russland, 
og siktet etter norge som erstatning for 
tapet av Finland. 

17. Mai  – grUNNloveN
Carl Johans engasjement på krigsskueplas-
sen i europa ga våre forfedre akkurat nok 
tid til å etablere en norsk stat og utferdige 
en egen grunnlov. allerede noen dager etter 
at han var informert om avståelsen skrev 
Christian Fredrik følgende i et brev til lan-
dets amtmenn, de høyere offiserer i hæren 
og en rekke andre innflytelsesrike personer: 
«Uvidende om Traktatens ord, haaber jeg, 
at norge skal kunde bestaae ved egen kraft, 
og jeg skal vist ikke skille mig fra dette her-
lige folk.» Christian Fredrik mente han 
hadde rett til den norske tronen, men ble 
overtalt til å la folket velge han. med dette 
var kongens  arverett til den norske trone 

Norge blir myndig - 1814
For Norge, kjæmpers Fødeland,
vi denne skaal vil tømme,
Og naar vi først faae blod paa Tand,
vi sødt om Frihed drømme;
dog vaagne vi vel op engang
Og bryde Lænker, baand og Tvang;
For Norge, kjæmpers Fødeland,
vi denne skaal udtømme!

(norges skaal – Johan nordahl Brun – 1771)

Christian Fredrik (1786–1848), norsk konge i 1814. Karl Johan (1763–1844), norsk konge fra 1818 til 1844. 
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historie.  man kom også til enighet om at 
det måtte forfattes en egen norsk grunn-
lov. den 10. april 1814 var alle de 112 utvalgte 
representanter samlet på eidsvoll, og i løpet 
av den neste måneden utformet de en 
grunnlov for den nye nasjonen. entusias-
men var enorm, og enighet og troskap ble 
sverget til dovres fall. 
 Grunnloven av 17. mai 1814 var 
imidlertid langt fra en demokratisk grunn-
lov i dagens forstand. en viktig kampsak 
på eidsvoll gjaldt kongens makt i forhold 
til regjeringen. Grev Wedel Jarlsberg frem-
met regjeringens makt, men Christian 
Fredriks støttespillere vant frem, og resul-
tatet ble at kongens makt ble betraktelig 
styrket. eneveldet ble videreført. «Radi-
kale» tanker, som for eksempel at regje-
ringen burde velges av Stortinget, slik 
representanten Wulfsberg fra moss foreslo, 
fikk ingen tilslutning, og parlamentarismen 
ble, som vi vet, ikke innført før i 1884. like 
fullt hadde den unge nasjonen nå fått en 
grunnlov, utformet av folkevalgte repre-
sentanter. 

krig Med sverige
da Carl Johan ble klar over at nordmennene 
ikke ville gi seg inn under den svenske trone 

frivillig, startet han tilbakeføring av sven-
ske tropper fra kontinentet til Sverige. en 
hær på 45 000 mann ble i løpet av juni og 
juli samlet i Bohuslän og dalsland. i 
månedsskiftet juli–august startet opera-
sjonene med fremrykning gjennom det 
sydlige Østfold, samtidig som en svensk 
brigade ble landsatt på Kråkerøy. Fredrik-
stad falt allerede den 4. august. den norske 
hæren gjennomførte en tannløs tilbake-
trekning nord-vestover, og samlet seg etter 
hvert bak Glomma. Situasjonen ble ikke 
bedre av at Christian Fredrik var mer eller 
mindre uten innsikt i militære spørsmål. 
like fullt tok han ganske egenrådig alle 
operative beslutninger. mye taler dog for 
at kongen på dette tidspunkt allerede 
hadde innsett at spillet var tapt, og at det 
beste han nå kunne gjøre var å legge for-
holdene til rette for unionsforhandlinger 
med Carl Johan. Blant de norske offiserer 
og mannskaper skapte situasjonen mye 
frustrasjon og vondt blod. den korte krigen 
skulle få flere dramatiske etterspill da jak-
ten på syndebukker startet. alt i alt var det 
egentlig bare kampene på Kongsvinger-
avsnittet og det faktum at Fredriksten 
festning aldri overga seg, som gjorde at 
man i det minste hadde noe å se tilbake 

på med en viss stolthet da krigen var over 
den 14. august. 

NoveMBer-grUNNloveN
det viktigste resultat av den korte krigen 
var tross alt at Carl Johan gikk med på at 
det norske Storting skulle velge Christian 
Fredriks etterfølger. dette var i seg selv en 
seier for norges selvstendige suverenitet. 
Sverige gikk med på en fredstraktat med 
norge, og med dette var Kieltraktaten satt 
til side. det store stridsspørsmålet høsten 
1814 var om Stortinget først skulle foreta 
de nødvendige grunnlovsforandringer, og 
deretter velge kongen, eller omvendt. Carl 
Johan ønsket kongevalget først, for å kunne 
ha direkte innvirkning på grunnlovsendrin-
gene. Resultatet ble imidlertid slik de fol-
kevalgte ønsket det. Grunnloven ble endret 
først, dernest valgte man ny konge. halvdan 
Koht skriver: «Slik som dette spørsmål ble 
besvart i 1814, slik vil det bli staaende i lange 
tider efter. og det er det store som vi har 
at glæ os over, at folket den gang i slag 
efter slag kjæmpet fram sin ukrænkelige 
husbundsrett i landet. nordmenn blev i 1814 
et myndig folk.»

Riksforsamlingen på eidsvoll etter maleri av Wergeland. 



midt-norge

det er vanskelig å komme utenom 
aTF når jeg skal si noe om hva som 
rører seg i region midt-norge.  Jeg 
opplever at vi er i en situasjon der 
praktiseringen av avtaleteksten 
endres fra hvert eneste drøftings-
møte til det neste, slik at avtalen 
passer etter hva som gir flest mulig 
arbeidstimer for personellet til en 
lavest mulig kompensasjon fra 
arbeidsgiver. noF er dømt inn i en 
avtale som er så rundt formulert at 
kun partene som satt i forhandlin-
gene og ble enige, skjønner hva som 
egentlig var intensjonen. når avtalen, 

sammen med iverksettingsskrivet, 
treffer brukerne, er intensjonene fra 
forhandlingene verdt en slikk og 
ingenting. det å undertegne avtaler 
som er basert på intensjoner er ingen 
god idé, og aTF er et kroneksempel 
på dette. dessverre må befalet og 
offiserene som bedriver mest unn-
taksaktivitet betale prisen nå som 
kreativiteten hos arbeidsgiver (for-
håpentligvis) har nådd toppen. 

noF har lansert en ny forsikrings-
grunnpakke for elever, kadetter og alt 
befal under 27 år. denne kalles noF U27. 
det har allerede vært gjennomført flere 

informasjonsmøter i regionen, men ta 
gjerne kontakt dersom du ønsker at 
noF skal komme til din avdeling og 
informere om forsikringene våre.

det har vært avholdt to årsmøter 
i region midt-norge i første kvartal 
2014. noF avd. møre og Romsdal 
holdt sitt møte i januar, hvor andré 
hatlelid ble gjenvalgt som leder.

noF avd luftforsvarets musikkorps 
hadde sitt møte i slutten av februar. 
Øystein herfindal ble valgt som lokal-
avdelingsleder for kommende periode. 
noF gratulerer og ønsker begge de nye 
styrene lykke til i kommende styreår.

Fra Troms og Finnmark

hærens ammunisjonstildelinger ut 
til avdelingene er strammet til de 
siste to årene. i en periode over  år 
der man tærte ned på lagerbehold-
ningen, samtidig som mye av årlig 
trening kunne belastes int ops bud-
sjettet (1792) ift store kontingenter 
under oppøving og deployert  til 
afghanistan, er nå dette snudd til 
at man må sette «tæring etter 
næring». 

Uansett årsak og sammenheng, 

så oppleves  stramme tildelinger 
ikke særlig motiverende for tjenes-
ten. Bekymringen fra våre medlem-
mer på avdelingsnivå går først og 
fremst på at man står i fare for ikke 
å få gjennomført skyterekkene som 
skal ende opp i «godkjent soldat». 

hærens Våpenskole har fått i 
oppdrag å evaluere dagens skyte-
rekker og komme med forslag  
til endringer som krever mindre 
ammunisjonsinnsats. 

her vil hurtiganskaffelse av 
simulatorsystemer være en slik 
faktor som på sikt reduserer bruk 
av kostbar ammunisjon. noF har 
bragt disse spørsmålene opp i våre 
møter med hærstaben, og fremført 
vår bekymring. det vi registrerer er 
at arbeidsgiver deler  bekymringen, 
if t utdanningsstandard og hva 
dette kan bety for motiverende 
tjeneste. 

Vestlandet

Personellsituasjonen i fregattvåpe-
net er en utfordring for Sjøforsvaret. 
oppdragene står i kø for fregattvå-
penet (FFV) og gir personellmessige 
utfordringer. FFV har gjort gode 
erfaringene fra oppdrag i adenbukta, 
med skifte av besetning hver andre 
mnd., både fra et teknisk og perso-
nellmessig ståsted. Syria-oppdraget 
(oPReCSYR), var et ad hoc-oppdrag 
hvor daværende besetning hev seg 
rundt og klargjorde fartøyet på 
meget kort tid. her reiste de fra både 
planlagt julefeiring og andre ferie-
planer og lot familien være igjen. den 
største belastningen har vært uviss-
heten om oppdragets lengde. dette 
er nå avklart for første besetning, 

og de får i skrivende stund avløsning. 
men, med hvilket treningsnivå sender 
vi ned erstatningsbesetning? oPUS-
konseptet, som er det sentrale verk-
tøyet for sikkerhetsstyring og intern-
revisjon i FFV, fravikes nå konse-
kvent. er det riktig? 

noF er kjent med at GiS har mot-
tatt en bekymringsmelding fra ver-
netjenesten om bord som stiller 
spørsmål om avløsningsbesetningen 
har det nødvendige treningsnivået. 
Gir vi det etablerte styringsverktøyet 
for oppsving troverdighet når det til 
stadig fravikes? Besetningen oppfat-
ter oppdraget som meget menings-
fylt og ønsker å bidra. noF forutset-
ter at bekymringen tas på alvor og 

at styrkeprodusenten gir Forsvarets 
øverste ledelse korrekt informasjon 
om status på tilgjengelige kapasite-
ter. Skal fartøyene engasjeres i opp-
drag med den hyppighet som nå 
utvises, må fartøyene i første 
omgang tilføres mer robuste beset-
ninger. FRiTV vil da vise til noFs 
handlingsprogram om at det må 
utredes en innføring av to-bestnings-
modell i marinen. innføringen av to-
besetningsløsning er ikke gjort over 
natten, men arbeidet må starte nÅ. 
Blir ingenting gjort, tror jeg at fre-
gattvåpenet snart må fortelle for-
svarsledelsen at vi ikke har noen 
fregatt å sende fordi vi ikke har per-
sonell. det hadde vært trist.

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

espen lockert
Tlf: 979 92 211
epost: elo@nof.no

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

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

Kristian espenes
Tlf. 928 40 456
e-post: ke@nof.no
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omTV/hTV Flo

Sjef Flo har ved flere anledninger 
uttrykt stor glede over at Forsvarets 
største prosjekt, og dermed fokus 
fra de store samfunnsaktørene, 
treffer Flo og aktivitet som driftes 
her. ledere anmodes følgelig fort-
satt om å sørge for at aktivitet er 
korrekt reflektert i stilling og opp-
gavebeskrivelser. 

Større omstillingsprosesser, alle-
rede underveis, er en vurdering av 
hvor iF-avd i Flo/Felleskapasiteter 
skal plasseres. et større prosjekt 
angående modernisering av Forsy-
ning er iverksatt og vil pågå de neste 

tre årene. organisasjonene er her 
med i referansegruppe. Større end-
ringer vil følge av luftforsvarets 
endringer de kommende årene.  her 
har noF på flere nivåer uttrykt 
bekymring for å endre raskere enn 
basestruktur som skal støttes, og 
er nå fornøyd med signaler om en 
harmonisert omstillingstakt. 

Partene har tidligere sett på en 
revidert lønnspolitikk. arbeidsgiver 
har varslet et fortsatt arbeid snarlig 
som vil danne basis for gjennomfø-
ring av lønnsoppgjøret vår/høst 
2014.

2014 er et tariff-år, og med store 
omveltninger er det naturlig med 
vurderinger knyttet opp til lønnsnivå.  
når høsten kommer vil det sannsyn-
ligvis være midler som partene skal 
kjempe om, som i 2012. her henstil-
ler jeg til å begynne å tenke på sta-
tus allerede i dag. er det behov for 
innspill til prosess eller konstruktive 
samtaler om temaene, bør man så 
tidlig som mulig ta kontakt. her kan 
både lokale og sentrale tillitsmanns-
ledd være til god nytte.

Østlandet

innføringen av 
ny aTF har så 
langt gitt oss 
mange nye 
problemstil-
linger og i alle 
fall et nytt 
begrep.  Jeg 

ønsker å dvele litt ved uttrykket «oa-
øvelse» er det virkelig mulig å drive 
øvelse på ordinært arbeid? det korte 
svaret på dette spørsmålet er nei. og 
jeg skal nå argumentere for hvorfor. 

la oss først gå til selve kjernen og 
se på hvordan man har definert øvelse.  
Feltmessig øvingsvirksomhet som 
har til hensikt på en realistisk måte å 

dyktiggjøre og forberede den enkelte 
eller enhet/avdeling av enhver stør-
relse under forhold hvor målet er rea-
listisk tilvenning til det miljø man vil 
møte i en krise eller krigssituasjon(…)

Videre står det om øvelser i 
aTFens punkt 14. «Øvelser kan pro-
grammeres som timebaserte eller 
døgnbaserte øvelser.»

den første vurderingen er altså 
om aktiviteten man skal gjennomføre 
er en øvelse eller ikke. hvis svaret på 
det er ja, har man to mulige kompen-
sasjonsformer. enten øvelsesdøgn 
eller øvelsestimer. er svaret derimot 
nei, aktiviteten er ikke en øvelse, så 
må man kompensere som bestem-

melsene i hovedtariffavtalen. dette 
kan innebære en utvidelse av ordi-
nært arbeid (oa) inntil 10 timer, og 
evt. overtid hvis det skulle skje noe.  

det går med andre ord ikke an å 
være «litt gravid», og bruke oa og 
øvelse etter innfallsmetoden, gjerne 
på samme aktivitet. hvis det er van-
skelig ute å definere aktiviteter som 
skal gjennomføres, så står det meget 
tydelig at avtalen forutsettes forval-
tet på diF-nivå i iverksettingsskrivet. 

lykke til! Vi vil gjerne høre fra deg 
om du opplever problemstillinger 
rundt dette.

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

nordland

i nordland har vi mange lokalavde-
linger av forbundet. de har jevnlige 
møter og tar opp saker som er av 
interesse for medlemmene. i de 
siste månedene og framover er det 
spesielt fokus på å forme framtiden 
til offisersforbundet. Bakgrunnen 
er at noF har sitt landsmøte i okto-
ber i år. der skal alle lokalavdelinger 
være representert, og innspill til hva 
noF skal arbeide med, skal beslut-
tes. du kan stille krav til lokalavde-
lingen og lederen i forhold til invol-

vering og aktivitet, her kan du bli gitt 
muligheten til å fremme saker og 
områder som opptar deg. Gjør det!

handlingsprogrammet er opp-
draget fra alle medlemmene og 
landsmøtet til forbundet for perio-
den 2014–2018. lunsjdiskusjonene 
må formaliseres og gis som opp-
drag gjennom vårt handlingspro-
gram. alle lokalavdelingene skal 
holde medlemsmøter og styremø-
ter med nettopp handlingsprogram-
met på dagsordenen. ikke brenn 

inne med meninger om utdannings-
ordninger, tilsettingsordninger, 
tariff, familiepolitikk eller lignende. 
Å bidra i utviklingen av forbundets 
meninger og satsninger er en mulig-
het som du ikke vil gå glipp av. ofte 
kan formaliteter og formelle fora 
virke skremmende, men bryt den 
grensen og kom med dine syns-
punkter. dersom du ikke kommer 
til skudd med meningene dine, ta 
dem direkte med meg så skal jeg 
bringe dem inn i debatten. 

Bjørn Tore Woll
Tlf. 928 40 462
e-post: btw@nof.no
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langkjøring, eller langtur, gjennomføres van-
ligvis på rolig intensitet (sone 1) og unntaks-
vis i moderat intensitet (sone 2). langtur med 
høyere intensitet kalles gjerne for hurtig 
langtur eller distansetrening. Varigheten kan 
variere fra 20-30 minutter til flere timer.

det er ikke avgjørende for treningseffekten 
om du løper eller driver annen utholdenhets-
preget aktivitet. husk at dersom du for 
eksempel sykler, vil ikke musklene påvirkes 
på samme måte. For noen kan det være en 
fordel (avlastning og variasjon), mens andre 
trenger all den løpetreningen de kan få.

grUNNlageT For å løpe ForT! langtu-
rene er viktige fordi mange av de fysiolo-
giske faktorene som er avgjørende for 
prestasjonen blir forbedret ved å trene rolig. 
det er ikke bare gjennom å løpe så fort man 
kan at evnen til å løpe fort forbedres! Krop-
pens evne til oksygentransport er en avgjø-
rende faktor for prestasjonen i all uthol-
denhetsidrett. Trening med rolig intensitet 
påvirker mange av de faktorene som 
bestemmer kroppens evne til oksygentran-
sport, blant annet kapillærtettheten og 
hjertets pumpeevne.

eNergiFrigjøriNg Må være eFFekTiv. 
For å kunne prestere over lang tid vil du 

også være avhengig av at energifrigjøringen 
er så effektiv som mulig. hvis man analy-
serer muskelfibrene til en sprinter og en 
maratonløper, vil man finne mange forskjel-
ler. en av forskjellene er at maratonløperen 
vil ha lettere tilgang til energi fra fett enn 
det sprinteren vil ha.

en sprinter og en maratonløper stiller vidt 
forskjellige krav til kroppen sin i forhold til 
tempoet på energifrigjøringen. en sprinter 
vil aldri komme i en situasjon der de normale 
energilagrene eller glykogenlagrene tømmes 
i løpet av konkurransen. For en maratonløper 
derimot, er det svært viktig å forbygge at 
akkurat dette skjer i løpet av en konkurranse.

laNgTUr lærer kroppeN å BrUke FeTT. 
mesteparten av denne forebyggingen vil 
være den treningen han eller hun legger 
ned i forkant av konkurransen. en mara-
tonløper som er godt trent vil ha en viss 
fettlagring lett tilgjengelig i de arbeidenede 
musklene, og vil derfor ha bedre tilgang på 
energi enn en som ikke har trent nok uthol-
denhet til å bygge opp slike depoter rundt 
i musklene. For å opprettholde kroppens 
evne til å skaffe seg energi fra fett selv om 
intensiteten er relativt høy, kreves det at 
kroppen belastes på en måte som minner 
om det som skjer i et maratonløp.

hold iNTeNsiTeTeN Nede! omtrent 70 % 
av treningen foregår i sone 1 og er rolig tre-
ning i form av langkjøring. derfor er det 
viktig at denne treningen forgår med riktig 
intensitet og ikke blir for hard. dersom en 
rolig langtur blir moderat til intensiv i stedet 
for rolig, vil belastningen på kroppen bli en 
helt annen og tilpasningen som skjer i krop-
pen være en helt annen.

skadeForeBYggeNde. langkjøring er 
også gunstig med tanke på å styrke mus-
kelskjelettapparatets evne til å tåle høyere 
intensitet. høyere fart stiller høyere krav 
til de stabiliserende strukturene i kroppen 
og det er viktig å gi disse strukturene 
næring (økt blodsirkulasjon) som skjer ved 
rolig trening.

variér UNderlag, leNgde og løYpe. 
løp langturer på grus, asfalt, mykt under-
lag, jevnt underlag og i skogen. Varier lengde 
og løype, det er godt for hodet og beina. 
Tenk først og fremst støtdemping og riktig 
støtte når du velger sko som skal brukes 
til langkjøring.

skal du bli god til å løpe – må du 
løpe mye! just do it!

Man skal altså ikke gjennomføre 3-mila i Forsvaret lenger?

langkjøringene legger grunnlaget i all utholdenhetstrening.  
det er det rolige, kontinuerlige arbeidet som legger grunnlaget for intervalltreningen,  

eller kvalitetstreningen, som den også kalles. 

GusTAv HARTviGsEn (tekst) 
(ansatt i niKe - tidligere minedykker)
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For å «tracke» egen løping og for å utfordre 
venner og bekjente har nike en egen løpe-app 
til smarttelefoner som er gratis å laste ned og 
bruke. appen er klar til å brukes fra det sekundet 
du har lastet den ned og opprettet en brukerpro-
fil. det kreves ingen form for ekstrautstyr for å 
logge dine løp.

etter hver økt har du mulighet til å se ruten du 

valgte og få en fargeanvisning ut i fra farten du 
holdt. Fartsavvisningen vil vises fra mørk rød for 
sakte hastighet til lys grønn for høyest hastighet 
på den loggede løpeturen.

 appen logger all din løping. For å gjøre det  
mer interesant kan du holde kontroll på dine kilo-
meter i forhold til venner og kollegaer.

For å få enda større treningsutbytte, trene riktige-
re og få maksimal progresjon, fikk niKe+ nylig en 
oppdatering hvor programmet Coach er inkludert. 
dette programmet gir deg muligheten til å velge 
mellom 5, 10, 21,1 eller 42,2 km som treningsmål. 
når målsettingen er valgt – anbefaler program-
met hvilket nivå du skal legge deg på – basert 
på dine tidligere treningsmengder, distanser og 
hastigheter. deretter får du et anbefalt trenings-
program på 8 – 16 uker. 

appen er også smart – dvs. at den tilpasser hele 
treningsprogrammet fortløpende dersom du går 
utenfor anbefalt distanse eller mengde.
For å trigge vinnerinstinktet har du muligheten til 
å utfordre vennene dine med å sette opp en Chal-
lenge. dette kan være en stor motivasjonsdriver. 
eks: 100 km på 30 dager. 

Last ned appen, snør på deg løpeskoene og ha 
en fantastisk løpesesong. 

nike+ running app 



MAGnus bAbsvik (tekst)

medlemsavgiften ble riktignok hevet med 
69 kroner pr. mnd, men man har mulighet 
til å reservere seg for ordningen. de eneste 
to forskjellene mellom ordningen vi har som 
noF-kadetter og ordningen man får dersom 
man tegner denne forsikringen privat, er 
pris og behandlingsgaranti. om man tegner 
forsikringen privat, har man en behand-
lingsgaranti på 20 dager fremfor 28, men 
må da betale kr 298,- pr. mnd. 

denne artikkelen vil søke å forklare hva 
som menes med en helseforsikring, hvorfor 
det finnes et behov for privat helseforsikring 
som kadett, og kort fortelle om bruken av 
forsikringen blant kadetter så langt.

i 2013 hadde over 380 000 nordmenn 
helseforsikring, et tall som er tolv ganger 
høyere enn i 2003. Bare fra 2012 til 2013 
var det en økning i helseforsikringer på 15 
prosent (VG, 2014). helseforsikringer er altså 
i vinden som aldri før, men hva er egentlig 
en helseforsikring? med helseforsikring, 
omtalt i dagligtale, menes den finansierings-
formen av helsetjenester der man betaler 
en privat aktør for å forsikre seg mot kost-
nader relatert til helsetjenester.

da det finnes et offentlig tilbud for tilnær-
met alle potensielle skader forsvarsansatte 
er i risikogruppen for, kan man spørre seg 
hvor behovet for en privat helseforsikring 
melder seg. Jeg anser tidsaspektet og 
operative hensyn å være de mest tungtvei-
ende argumentene for likevel å gå inn i en 
slik ordning, spesielt som kadett. Som 
kadett er det ikke gitt at konsekvensene 
av å stå i helsekø begrenser seg til aktiv 
sykemelding, alternativ trening og at man 
uteblir fra belastende aktiviteter, som øvel-
ser. Som kadett kan det å stå i helsekø i 
verste fall innebære at man må utsette 
skoleplassen, eller ta opp skoleløpet på et 
senere tidspunkt. 

det er lett å forstå at Forsvaret, som en 
statsetat, ikke kan finansiere privat helse-
forsikring for alle sine arbeidstakere, men 

da dette argumentet ikke treffer meg på 
individnivå står jeg igjen med økonomiske 
hensyn som eneste motforestilling – og 69 
kroner pr. mnd utgjør heller ikke noe argu-
ment.

det finnes mange eksempler på skade-
problematikk med lange behandlingstider 
blant kadetter på alle krigsskolene. dette 
gjelder alt fra en kronisk bihulebetennelse, 
som forårsaker nedsatt allmenntilstand 
med vedvarende hodepine, til ubehandlede 
brudd i ankelen. Både erfaringer med bruk 
av forsikringen og historier fra kadetter som 
har følt behovet for en slik forsikring da de 
har havnet i en offentlig helsekø i en hektisk 
skolehverdag, kan leses i fullutgaven av 
artikkelen på noFs hjemmesider. 

Pr. 6. mars 2014 har 17 kadetter benyttet 
seg av forsikringen, og erfaringene som er 
videreformidlet noFKa har så langt uteluk-
kende vært positive. 

i dag står nordmenn i gjennomsnitt 105 
dager i helsekø for å komme til legespesia-
list. med helseforsikring fra Vertikal helse 
er du som kadett sikret behandling innen 
28 virkedager ved sykdom eller skade. Tør 
du vente?

vertikal helseforsikring 
– finnes behovet ved krigsskolene?

Referanseliste
VG (2014). 380 000 nordmenn har privat hel-
seforsikring. hentet 12. februar 2014. 
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artik-
kel.php?artid=10129078

1. november 2013 ble helseforsikring fra Vertikal helse innført som en  
del av medlemskapet for kadetter organisert i noF. 
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neon er, som de fleste forhåpentligvis vet, 
noFs elevorganisasjon. den består av 
elever som jobber med saker som omhand-
ler elever, egentlig ikke så avansert?

men hvorfor ønsker egentlig noF å ha en 
elevorganisasjon? hensikten bak enhver fag-
forening er et mål om å ivareta sine medlem-
mers interesser og rettigheter. og når noF 
som organisasjon har valgt å la oss som elever 
være medlemmer, er det også viktig at vi som 
elever får den representasjonen og de tale-
rørene vi trenger for å bli hørt i organisasjonen. 
det er vi som elever som vet hvor skoen tryk-
ker, og oftere enn vi tror det, er vi selv i en 
posisjon hvor vi kan gjøre noe med det.

måten styrearbeidet i neon blir løst på et 
praktisk nivå, er at vi møtes fem ganger i året 
og jobber med de sakene dere som medlem-
mer i noF, og da en del av den elevmassen 
som neon representerer, har sendt inn. På 
styremøtene forsøker vi å løse innsendte 

utfordringer på lavest mulig nivå. det vil si at 
styret på tvers av skoler utveksler erfaringer 
og forsøker å diskutere seg frem til mest hen-
siktsmessig handlemåte for problemløsning. 

i tillegg til styret har vi et veldrevet appa-
rat av drevne FRiTVer og tillitsvalgte ansatt 
i noF sentralt til vår disposisjon. i de fleste 
tilfeller kan de peke oss i riktig retning, slik 
at vi klarer å løse problemene på lavest 
mulig nivå, og om alt annet feiler, er de også 
der for å videreføre de sakene som må løf-
tes opp på et nivå hvor unge befalselever 
som meg selv med glede mottar den støt-
ten som de mer garvede tillitsvalgte sitter 
på. da vil styret formulere et saksdokument 
med neons synspunkter, meninger og anbe-
falinger, slik at de tillitsvalgte i noF sentralt 
har et best mulig utgangspunkt for å repre-
sentere elevene og deres interesser videre. 

nå er det slik at vi i stor grad og vanligvis 
jobber ut ifra de sakene vi blir opplyst om og 

som de deltakende skolerepresentantene 
på høstkonferansen fastsetter i handlings-
programmet. men vi har alltid rom for de 
oppkommende sakene dere som elever 
eventuelt kommer over i løpet av året. Årets 
styremedlemmer er generelt godt represen-
tert rundt på de forskjellige skolene, og bør 
ha et godt utgangspunkt for å kjenne hvor 
skoen trykker. erfaring tilsier dog at flere 
hoder tenker bedre enn ett, så hjelp deg selv 
ved å hjelpe dem, spill dem gode lokalt slik 
at de kan møte forberedt for å representere 
deres interesser på styremøtene! 

avslutningsvis! Årets styremedlemmer 
har vist et engasjement utover det som 
forventes av befalselever, og sagt seg vil-
lige til å legge ned en ekstra innsats for 
dem rundt seg. Jeg har tiltro til at de kom-
mer til å løse utfordringene de får på en 
meget god måte, så er det opp til dere å gi 
oss saker å jobbe med. 

neon  slåss  for  deg!
i skrivende stund har undertegnede relativt dårlig tid og er på vei  

ut på øvelse! men tidsfrister er tidsfrister og artikler skal produseres!  
hvem er nå egentlig neon og hva driver vi egentlig med?

AndRè sALTE (tekst)

neon tar den tøffe kampen på vegne av Befalselevene. Foto: ole-Sverre haugli, FmS.
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Til begge konferansene 
fikk vi god faglig hjelp 
fra Statens Pensjons-
kasse (SPK) ved senior-
rådgiver Tone West-
gaard, som velvillig 
stilte opp med sin 
ekspertise innenfor 
fagfeltet. Basert på det 
store oppmøtet og 
interessen for pensjon, 
vil noF måtte gjen-
nomføre mange flere 
slike kurs/konferanser.

Som pensjonist på 
tredje året, og kanskje 
litt mer enn gjennomsnittlig interessert i 
emnet, kan jeg med tilfredshet konstatere 
at jeg fremdeles er rimelig godt oppdatert 
med hensyn til hva som har skjedd, og vil 
skje videre med egen pensjon. men etter 
endt konferanse sitter jeg igjen med en del 
uavklarte spørsmål om hva som skjer med 
pensjonen til de som er født etter 1958. Får 
de en pensjon til å leve av?

hvordaN vil FreMTideNs  
FolkeTrYgd slå UT For oss BeFal?
dagens befal vil omfattes av en samordning 
mellom folketrygd og tjenestepensjon fra 
SPK ved oppnådd alder på 67 år. dere med-
lemmer i årskullene 1954–1958 har en indi-
viduell garanti på 66 prosent av lønn på 
avgangstidspunktet (jfr.tariffoppgjør 2009). 
dvs.at SPK skjøter på alderspensjonsnivået, 
slik at du er garantert en pensjon på 66 
prosent. hva skjer etter at denne garantien 
er ute? hva skjer for dere medlemmer som 
er født etter 1958 og som da ikke omfattes 
av denne garantien livet ut? det skal pen-
sjonspartene sentralt ta opp til diskusjon 

og forhandling i 2017. her vil nok noF følge 
opp med ytterligere informasjon når bildet 
begynner å bli klart. 

hveM skal være Med å UTForMe  
FreMTideNs alders peNsjoN? 
Våren 2014 forventes det at Banklovkom-
misjonen fremlegger sin utredning om 
ytelsespensjonens fremtid. Skal vi sitte 
stille og vente på Banklovkommisjonenes 
innstilling, og overlate til de folkevalgte å 
fastsette fremtidens pensjoner? eller er 
det et tema for avtalepartene i arbeidsli-
vet? Slik jeg har forstått det, har nho bas-
tant avvist alle innspill som dreier seg om 
pensjon. 

Pensjon er etter mitt syn en så viktig del 
av de ansattes arbeidsvilkår at det absolutt 
bør gjøres til et av hovedtemaene i årets 
hovedtariffoppgjør.

hva skjer Med særaldersgreNseNe? 
det finnes sterke krefter som jobber for 
fjerning av særaldersgrenser generelt. 
dette bygger på at alle i samfunnets skal 

gis anledning til  
å jobbe så lenge  
en ønsker. Gjennom-
gangstemaet er at 
alder ikke skal kunne 
brukes som oppsigel-
sesgrunn. Generelt 
kan en nok si at bibe-
hold av dagens særal-
dersgrenser i et sam-
funn som generelt ikke 
har noen aldersgren-
ser, kan bli svært 
utfordrende.

noF vil her støtte 
seg til hva Forsvars-

departementet skrev i 2008, og som fak-
tisk understreker et fortsatt sterkt behov 
for en særaldersgrense i Forsvaret. Sitat: 
«Personellets tilgjengelighet må ses i lys 
av alders- og gradssammensetningen. i 
militære operasjoner er det stort behov 
for yngre personell med lavere grad og 
tilstrekkelig erfaringskompetanse. de 
fysiske krav, den militærfaglige relevante 
operative erfaring og kompetanse, samt 
tilgjengelighet for deployering, særlig til 
utenlandsoperasjoner er av en slik karak-
ter at det er et stort behov for disse per-
sonellkategoriene. endring eller opphevelse 
av særaldersgrensene som tilfører flere 
eldre årganger militært personell, vil kunne 
få konsekvenser for produksjon av yngre 
befal, og påvirke Forsvarets operative 
evne» Fjerning av særaldersgrensen vil 
også bidra til at årsverkrammen må økes 
betraktelig i Forsvaret. 

dagens tilsettingsvilkår og særalders-
grense for yrkesoffiserer må videreføres.

pensjon  nok  en  gang
i den senere tid har pensjonistutvalget i norges offisersforbund stått som arrangør av  
pensjonskonferanser hvor målgruppen har vært forbundets kommende pensjonister.  

16. og 21. januar ble det gjennomført to vellykkede pensjonskonferanser for nær  
60 medlemmer under temaene: alderspensjon, tjenestepensjon og deres fremtid. 

TROnd jøRGEnsEn (tekst)
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Visste du dette?

Forsvarets Personellservice

Forsvarets Personellservice kan tilby sine medlemmer 
usikrede forbrukslån inntil kr. 250.000,- og lån til bolig 
og fritidshus.

Trenger du en økonomisk buffer, kan du søke på  
FPs kontokreditt – inntil kr. 50.000,- 
(for de som er i tjeneste og har nettbank).

FP kan tilby FPs American Express kort  
med gunstig rente.

For mer informasjon og vilkår – se vår hjemmeside: 
www.fp.no eller kontakt oss på: Tlf. 21 07 57 00,
faks 21 07 57 25, e-post: fp@fp.no



PROdukTnY TT

salomon carbon skate lab
Jepp, Birken går i klassisk. men du synes kanskje 
fristil er veldig mye morsommere? da får du ikke 
råere støvler enn Salomons nye Carbon Skate lab. 
Støvelen slippes offisielt til høsten, men har allerede 
blitt brukt av flere toppløpere i  vinter. den har full-
karbon skall, og er støpt rundt en 3d-formet og 
tilpasset lab innersokk for maksimal komfort og 
energioverføring. Veier kun 860 g (par) og har utbytt-
bar innersokk og yttersåle.
pris: lanseres i begrenset antall til høsten
www.salomonsports.com

atomic world cup classic Fl sds
Trenger du nye klassiskski til Birken neste år? da bør 
du sjekke ut atomics nye WC Classic Fl SdS. Skiene 
er hardtestet av aukland-brødrene, to av verdens 
beste langdistanseløpere, og er basert på aller siste 
teknologi innen superlette materialer og raske såler. 
Konstruert med to karbonlaminat i trykksonene og 
aBS plastinnlegg i festesonen. Tørrsnøskien har 
sidevegger i tre som gjør at skien har en statisk 
og lav smørelomme – med andre ord at den 
er lett å gå på selv når du nærmer deg Sju-
sjøen med sure lår. Våtsnøskien (klis-
terski) har på sin side Ultra high 
densolite sidevegger som er mer 
fleksible og gir kjappere retur 
opp fra snøen. 
www.atomic.com

5500,-

gregory Targhee 32
Topptursekk og skøyteski? hvorfor ikke – vårsnøen kan nytes på mange 
måter, enten du foretrekker skøyteski, fjellski, toppturutstyr eller 
splitboard. Targhee 32 er en avansert ski- og dagstursekk for krevende 
bruk. den har bæresystem for ski og brett, er klargjort for 3 l drikkepose 
med slange og har feste for to isøkser og hjelm. innvendig er det rom 
til skredutstyr samt god plass til mat, drikke, ekstra lue og votter samt 
en skalljakke og -bukse. Volum 32 liter, vekt 1530 g.  
www.xcsports.com

spy screw 
Ta vare på øynene! Gode sportssolbriller er viktig, enten 
du går på ski eller trener på sykkelen. Screw er en 
sportsbrille med meget gode lufteegenskaper som 
minsker mulighet for dugg – viktig i lange motbakker. 
Finnes med tre forskjellige linsestørrelser. har gummi 
i nesebroen og på stengene, noe som gjør at brillen 
sitter bedre jo våtere de blir. Kommer i flere fargeva-
rianter på ramme og linser. Fåes fra 1299,- og opp til 
1699,- www.browncouch.no

atomic world cup classic
det er lett å glemme støvlene i jakten på drømmeskia, men 
husk at selv verdens beste ski mister magien hvis støvlene 
er vonde når det er tre mil igjen til mål… atomics WC Clas-
sic har nordisk lest og høy tåboks, og materialet i skoen 
kan varmes opp og tilpasses foten for perfekt passform. 
en egen hæljustering og et snøresystem som atomic 
kaller «wrapping lace» rundt vristen gir optimal blodgjen-
nomstrømning. lett og torsjonsstiv karbonsåle øker 
stabiliteten og kraftoverføringen til binding og ski. Vann-
avstøtende polstring og membran. Veier kun 810 g (par).
www.atomic.com

Av HARALd RisHOvd

kommer

til høsten!

3000,-

1299,-

Fra

1299,-
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swenor Fibreglass cap
har du ambisjoner om å klare merket i Birken? eller holder det å gruse 
kollegaene i leiren? da er rulleski (nesten) like viktig som snø og langrennsski. Swenor brukes av 
mange toppløpere, og finnes både for klassisk teknikk og skøyting. hjulene finnes med forskjellige 
hardheter, mens stammen er av trelaminat og glassfiber. meget god vibrasjonsdemping på dårlig 
asfalt. 70 mm hjuldiameter og 45 mm bredde sørger for at skia ruller godt og er ganske stabil. 
Vekten er 2150 g (par) og lengden er 730 mm. www.swenor.com 

gT gTr pro carbon 
GT er en legendarisk sykkelprodusent som 
startet med BmX, gikk videre til terrengsykler 
og lager i dag et bredt utvalg av de fleste syk-
keltyper. GTR Pro Carbon er et godt eksempel 
på hvor bra selv relativt rimelige karbonracere 
er nå. Rammen er GTs egen F.o.C. Speed Blend 
Carbon monocoque (støpt i et stykke), har bredt 
BB30 kranklager for ekstra god kraftutnyttelse 
når du gir alt du har. er satt opp med Shimano 
Ultegra drivverk. 
www.beach-mountain.no

Merida reacto pro carbon Team
lampre-meridas nyeste våpen i kampen om 
seieren i Giro d italia! meridas nye Reacto er en 
videreutvikling av den tidligere toppmodellen, 
men med kraftig forbedret aerodynamiske 
egenskaper, forbedret stivhet og høy kvalitet 
på selve laminatet. er satt opp med full Shimano 
dura-ace utstyrsgruppe og veier ca. 7,3 kg uten 
pedaler. www.merida.no

ralston standard snowskate
Jo da, tema for dette nummeret er langrenn og lande-
veissykling. men det går an å leike litt også? Ralston 
Snowskates brukes av mange brettkjørere som f.eks 
Terje håkonsen, og trenger kun en liten bakke for at du 
kan finne på mye moro. Brettene har plate og «trucks» 
akkurat som et vanlig skateboard, men har en bred, kort 
ski i stedet for hjul. duger i bakken (husk sikkerhetssnor), 
men trives best på litt bløtere snø. www.scando.no

Topeak prepbox 
er du av dem som kjenner pulsen slå litt raskere når du 
får lagt labbene på gromt verktøy? noen timer med 
sykkelmekking, et par flasker godt øl og ikke minst bra 
verktøy gjør underverker i en stressa hverdag. Prepbox 
er en komplett verktøykasse med 18 verktøy for profe-
sjonelt bruk – perfekt 
for mekanikere eller 
entusiaster. Verktøy-
kassen inneholder alt 
det du trenger for å få 
jobben gjort. 
 www.topeak.com 
(stians sport)

garmin edge 810
liker du å ha full kontroll på treningen? loggføre dis-
tanse, antall høydemeter og puls? da er edge 810 noe 
for deg, les bare: integrert GPS for hastighet, avstand, 
tidtaker, sporlogg. Pulsmåler. Barometrisk høydemåler. 
Kan settes opp for intervalltrening. har livetrack hvor 
du kan sende info til telefonen mens du sykler. Kom-
patibel med eksterne sensorer som wattmåler og 
kadensmålere (anT+). Ved å sette inn et microSdkort 
med kart f.eks City navigator europa så kan man bruke 
computeren til navigasjon. lurer du på noe mer? inklu-
dert brakett, pulsbelte, frekvensmåler (kadens) og 
city Navigator europa kart. www.garmin.no

Foto: S
ykkel.no/h

orten S
ykkelsport

3300,-
3299,-

5250,-

3499,-

24999,- 

59999,-

scott addict Team issue 
er du fasinert av det råeste innen teknologi på 
to hjul? Scott kan karbon, noe addict Team 
issue er et godt eksempel på. eller hva sier du 
til en vekt på 6,17 kg uten pedaler? Ramme og 
gaffel er laget med imX Superlight karbontek-
nologi og er sykkelen som gutta på Team 
oRiCa GreenedGe bruker når det går mye og 
bratt oppover. Sykkelen er satt opp med Shi-
mano dura-ace gruppe og har hjul, setepinne, 
styre osv fra Syncros – Scotts eget merke.  
(regn med leveringstid…)  www.ramo.no

72990,-

Lages på
bestilling

colnago Master
Karbonrammer dominerer landeveissyklingen i 
dag. i tillegg finnes rimeligere sykler med alumi-
niumsrammer. men uansett så er det noe helt 
eget med klassiske stålrammer. Colnago master 
er kanskje den vakreste sykkelen på markedet 
– i hvert fall i denne skribentens øyne – og byr på 
alle de klassiske egenskapene som gjorde syk-
kelen berømt på midten av 1980-tallet. Colnago 
kan stål, de kan sveising, de kan klassisk muffe-
konstruksjon. Rammen er i sin helhet laget i lett, 
sterkt og stivt krombelagt italiensk dT15V stål, 
og byr på stor komfort på en helt annen måte 
enn det meste av syklene som finnes i dag. Fin-
nes i hele 16 størrelser og tre ulike lakkeringer. 
lages på bestilling, regn med ventetid.
www.sportslageret.com
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Feedback pro elite
har du prøvd å skru sykkel mens den står opp-
ned på gulvet? Ble du gåen i ryggen? ok, da bør 
du vurdere et mekanikerstativ. Feedback Pro 
elite brukes av mange profesjonelle sykkelme-
kanikere. er både stabilt når det er oppslått, og 
kan pakkes til en relativt kompakt enhet for 
transport. www.sport1.no

landevei 
liker du å lese om landeveissykling, så anbefales 
et abonnement på bladet landevei. Bra tester, 
spennende produktsider, flotte turtips og ikke 
minst mye morsomt 
historisk stoff. 
www.ffshop.no/
landevei 

vil du bli en sykkelrytter?
laNdeveissYkliNg. Tour de France. 
Paris-Roubaix. landeveissykling øker 
stadig i popularitet – mye takket være 
flotte TV-sendinger og selvfølgelig 
resultatene til edvald Boasson hagen, 
alexander Kristoff og Thor hushovd. 
Frister det å bli en sykkelrytter?

idreTT Med hisTorie og sjel. lan-
deveissykling har alltid vært forbundet 
med et nesten umenneskelig slit, spe-
sielt i de lange etapperittene. Sporten 
har avlet mange store stjerner. noen 
er dessverre sørgelig avkledd i ettertid 
på grunn av doping, andre står skrevet 
i historiebøkene som ekte vare. 

FloTTe TUrriTT. Bergen-Voss, Styr-
keprøven, Jotunheimen Rundt, Voss-
Geilo og haukeliruta er bare noen få 
eksempler på norske turritt i fantastisk 
vakker natur. Frister det? 

den komfortable sykkelen
Trek domane ble lansert til 2013-sesongen, og 
ble raskt en favoritt for kjøresterke ryttere som 
Fabian Cancellara. med en spesiell oClV kar-
bonramme med isoSpeed dempeteknologi, gir 
domane en større komfort enn vanlige racer-
sykler, noe som gjør godt enten det handler om 
brutal brostein i nord-Frankrike eller dårlig 
asfalt i Vest-Telemark. Sykkelen er satt opp 
med Shimano Ultegra utstyrsgruppe med kom-
paktkrank (50/34) for bratte bakker og lette 
hjul for rask respons. 
www.trek.no

luftmotstandsmesteren
Giant Propel advanced Sl befinner seg i den andre 
skalaen av Trek domane. her handler det om én ting 
– maksimal effektivitet. med en stiv rammekonstruk-
sjon og minimal luftmotstand er dette en ekstrem 
landeveissykkel for racing på høyeste nivå – og god 
asfalt. de aerodynamiske egenskapene er så bra at 
sykkelen over en teststrekning sparte rytteren for 12 
til 36 sekunder i forhold til konkurrentene… obs! Tek-
nologien finnes også på rimeligere modeller.  
www.sykkel.no

Bekledning
Ved siden av en lett og luftig hjelm og et par sykkelsko med stiv såle, er trøye og bukse viktig. Trøyen 
sørger for effektiv fukttransport og komfort, mens buksa har en polstret sittepute som du garantert 
setter pris på etter 10 timer på sykkelsetet… 

Gore oxygen So Jersey er en kortermet syk-
keltrøye i softshell med Windstopper i front og 
over skuldrene. God lufting på rygg med effek-
tiv fukttransport. www.browncouch.no

Gore Xenon Race Bibtights 
er en kort sykkelbukse med 
seler. Kompakt trelags pol-
string gir komfort og stabili-
tet selv på de lengste turene, 
mens de brede selene med 
nettingfôr på ryggen gir god 
fukttransport.  
www.browncouch.no 

84999,-
2499,-

24000,-
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Lidenskap og lidelse

2014 ER I GANG! VI GIR DEG OPPLEVELSENE FRA VÅRENS HARDESTE KLASSIKERE!
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SPÅTIND
 Et glemt høy� ellshotell 

og et sykkelparadis 

PROFFSYKLER
Cervélo, Canyon, Rose, Fuji, 

Mcippolini,Pinarello 

KVINNEKAMP
Hvorfor bryr vi oss ikke om 
damer på landeveissykkel? 
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KONGEN AV KLASSIKERNE

SPARTACUS’ 
SVERD SVERD
Trek Domane er Fabian Cancellaras 
våpen. Et resultat av flere års tett  
samarbeid mellom Fabian og 
verdens ledende ingeniører. Unik 
teknologi og geometri har skapt en 
sykkel som kombinerer effektivitet 
og komfort slik du aldri har op-
plevd det før. Du vil sykle lenger 
og raskere enn noen gang. Vi kan 
ikke garantere  at du vil herje som 
Spartacus i klassikerne. Men vi kan 
gi deg hans forsprang. Domane. 
 
trekbikes.no/bikes/road

Trekbikes.noTrekbikes.no
Finn din lokale forhandler

BARSKT & BELGISK

Eksklusiv fotodokumentar

LARS PETTER 
NORDHAUG

LANDEVEI TESTET PROFFLIVET I VERDENS MEST BRUTALE AMATØRRITT

299,-
(4 utgaver)

1900,-

1400,-

Foto: Sykkel.no/h
orten Sykkelsport
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skAREskøYTinG Av HARALd RisHOvd  

3000,-

349,-

259,-

1599,-har du oppdaget skøyte-
ski i fjellet i april/mai, eller 
pakker du bort langrenns-
skia etter påske? Sist-
nevnte går glipp av vårens 
vakreste eventyr!

Raske skøyteski på aprilskare er vin-
terens høydepunkt for ekte entusi-
aster. er det gode forhold i fjellet, så 
kan du skøyte over alt. dra på mel-
lom trærne, over kuler og staup, 
innover, nedover og oppover. helt 
til den harde skaren blir til sløsj…

skiene
du kan bruke vanlige langrennsski eller 
fjellski med glider over hele sålen, eller 
du kan gå for et par dedikerte skøyteski 
– modeller som madshus Terrasonic 
Skate og Fischer RCR Skate er solide 
og egner seg godt for litt røffere bruk 
enn bare en topp preparert langrenn-
sløype. RCR Skate finnes i lengder fra 
172-192 cm, måler 41-44-44 mm.

vårens vakreste eventyr?

3700,-

899,-

støvlene
Vil du kjøpe et par dedikerte skøytestøvler, så 
er Fischer RC 7 Skating et godt forslag. den er 
varm, godt vannbeskyttet og stabil. Kommer 
i str. fra 36 til 49 og har Rottefellas Xcelerator 
Skate såle. Uansett hvilken støvel du bruker, 
så bør du huske å gi dem en ekstra omgang 

med impregnering. Våt vårsnø har en egen 
evne til å gjøre støvlene ufyselig våte.  

husk kortfell
Fartsfølelsen på 
god skare er helt 
enorm, det er lett 
å la seg lure langt av 
gårde. men selv den 
hardeste skaren blir 
fort for bløt ut på etter-
middagen. det er derfor 
smart å legge et sett 
montana kortfeller i sekken 
– da blir det litt enklere å gå 
tilbake til startstedet hvis 
skøyteforholdene blir borte. 
montana Kortfell 30 mm.

stavene
Bruk vanlige skøytestaver,  

men husk en litt større racingtrinse  
enn det som er normalt på de aller  

råeste konkurransestavene. har du  
ikke skøytestaver? Riktig lengde er  

ca. kroppshøyde minus 20 cm. 

God tur – og husk fjellvettreglene!

kle deg riktig
husk at været skifter fort i fjellet – kle deg for intens aktivitet med vanlig 
treningstøy, men legg en værbeskyttet isolasjonsjakke, en ekstra lue, ekstra 
votter og en lett overtrekksbukse i sekken, i hvert fall om du planlegger en 
litt lengre tur. outdoor Research helium er nydelig å dra på seg ved en rast 
eller om været blir surt. Størrelser fra S til XXl, vekt kun 180 g.

skisekken
Bruk en lett ski- og syk-
kelsekk som f.eks lowe 
alpine airZone 20 liter. 
akkurat passe stor til det 
du må ha med, men ikke 
så stor at du blir fristet 
til å dra med deg alt for 
mye.  har plass til drik-
keposer som f.eks Pla-
typus hoser 2 liter, 
gjerne med isolasjon på 
slange og munnstykke.
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Tegningsblankett forsikringer  For deg som allerede er medlem av NOF

Sted/dato: Signatur:

Mer informasjon på www.nof.no eller forsikringsbrosjyren.

Sted/dato: Signatur:

Mer informasjon på www.nof.no eller forsikringsbrosjyren.

Sted/dato: Signatur:

Mer informasjon på www.nof.no eller forsikringsbrosjyren.

❏ Jeg ønsker å tegne Vertikal Helseforsikring 

Jeg ønsker å tegne:

❏ Conteinerforsikring utenfor Norden

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

❏ Jeg ønsker NOF SINGEL      ❏ Jeg ønsker NOF FAMILIE

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

NOF Gruppeforsikringer

Helseforsikring med 20 dagers behandlingsgaranti

Spesialforsikringer, utland

Etternavn Fornavn Fødselsnummer (6 siffer)

Adresse  Postnummer Poststed

E-postadresse  Mobilnummer

Fra dato: Til dato:
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12. hvilket land ligger ikke på ekvator – brasil, Indonesia, 
kenya eller panama?

13. hvor mange stjerner har det newzealandske flagget?
14. hvordan får man servert sushien på en kaiten- 

restaurant?
15.  I hvilket land finner vi stranden i boka og filmen the 

beach?
16.  hva er et mer kjent navn på bilen som også kalles  

high mobility multipurpose Wheeled Vehicle?
17. hvilken afrikansk elv har seks fossefall?
18. hvilken urt gir ouzo, pastis og sambuca deres karakteris-

tiske smak?
19.  hvilke to danske ord er LegO satt sammen av?
20. hva heter konkurransen som går over 1800 km, der hunde-

mat og øks er nødvendig utstyr?

1. antwerpen 2. skogflåtten 3.Russland – mer enn 17 mill km2 4. østerrike, Frankrike, slovenia, sveits, vatikanstaten, san marino  5. 45 
6. menn – mens en misogynist hater kvinner  7. Gluten  8. mississippi  9. 4  10. iran, irak, syria og Tyrkia  11. 3  12. Panama – rett nord for 
ekvator  13. 4  14. via et rullebånd  15. Thailand  16. humvee  17. Nilen  18. anis  19. Leg Godt  20. iditarod

1. hvilken belgisk by er kjent for sine diamanter?
2. hvilket dyrs bitt kan føre til borreliose?
3.  hvilket land er verdens største i utstrekning?
4.  Nevn 4 av 6 land som grenser til Italia
5.  hvor gammel var george foreman da han vant sin siste 

tungvektstittel – 39, 45 eller 54?
6. hva er det en misandrist hater?
7. hva må folk med cøliaki unngå?
8. I hvilken sørstat ble elvis født?
9.  hvor mange tau brukes i en standard boksering?
10. hvilke fire land utgjorde det som i oldtiden ble omtalt som 

mesopotamia?
11. hvor mange ganger har Jan ullrich kommet på andreplass 

i tour de france, hver gang bak Lance armstrong?

NoF-qUiz



Innmeldingsblankett   For deg som vil melde deg inn i NOF

Januar 2013

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

Etternavn Fornavn Fødselsnummer (11 siffer)

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

E-postadresse  Mobilnummer

Personopplysninger

NOF Gruppeforsikringer med reservasjonsrett

  Grad

Tjenestested 

Avdeling/Skole

Jobbopplysninger

H S L
Yrkesbefal 

Avdelingsbefal/spesialist

Engasjert befal til mnd/år:

Kadett til mnd/år:

Gjennomgående KS til mnd/år:

BS/uB/GBK til mnd/år     

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

Sted:  Dato:  underskrift:     

Tidligere medlemskap og signatur

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

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

Ververs Navn:

Jeg bekrefter at opplysningene er riktige og samtykker at de registreres i NOFs medlemssystem. Jeg samtykker at medlemskontingent og forsikringspremier skal trekkes av 
min lønn gjennom Forsvarets lønnssystem. Forsikringsordningene trer i kraft ifra innmeldingen er levert til NOF, såfremt kontingent og forsikringspremie er innbetalt til NOF. 
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verv 10 MedleMer og velg MelloM:
• iPad Air • iPhone 5s • Contour Pluss 2 Action
kamera  • Suunto Ambit Black (HR) klokke

vervekampanje 2014
Gavekort på 1000,-  hos equipnor per medlem du verver.*

*gavekortene er gyldig fram til 24. desember 2014. Ønsker 
du noe annet enn gavekort, kan du velge blant produktene 
til høyre. for å få registrert vervinger må du gjøre følgende: 
benytt en innmeldingsblankett, verv en venn og skriv navnet 
ditt under «Ververs navn». den du verver må være i aktiv 
tjeneste og motta lønn fra forsvaret. Send mail til ka@nof.no 
for uttak av vervepremie eller andre spørsmål.

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 Opscore ARC Conversion kit • Peliur-
ban backpack u100 • 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 Mframe 2.0 • Fjellreven 
abisko lightweight 1

54 l  nOF  1/2014

VeRVePRemieR 2014

5.11 rush 24 sekk
 helsport telt Fjellheimen Superlight 3

 oakley Split Jacket array matte BlK

S u u n t o 
Core dusk 
grey

verv 1
verv 3

verv 7

verv 2



For fullstendig oversikt se www.nof.no/medlemsfordeler

fordelen gjelder på veiledende priser ved  
fremvisning av NOf-medlemskortet i en av  
de 27 butikkene. 

35%

7-9%

20%

20%

25%

20%

20%

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

gjelder veiledende priser. her finner du  
vesker, kofferter og andre skinnprodukter.

Gjelder kjøp av nybil. 

fordelen gjelder alle produkter på  
www.fjellrevenshop.no

fordelen gjelder alle produkter 
på www.tierrashop.no

fordelen gjelder alle veiledende priser i bu-
tikk og på nett.

Fordelen gjelder alle veiledende priser 
på vpg.no 

MEdLEMsFORdELER  2014
HvEM  HvA HvOR MYE
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Aktørnr: 3896560

Returadresse:

NOF

Møllergata 10

0179 Oslo

Følg oss påwww.brandstad.no
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