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Kontingent VIII, den norske kontingenten med lengst tjeneste i Libanon, arte maneder, star na foran sin avslutning. Atte
maneders tjeneste ble kanskje i lengste laget for noen, men det har ikke gitt seg noe utslag utad i form av redusert kvalitet pa
tjenesten.
Som Deputy Chief of Staft Operations er min plass primært i UNIFIL HO og dette har medfart at jeg desverre har fatt liten
tid til a besoke de norske avdelingene. Men jeg har hatt gleden av a falge bade Fe. forsvarssjefen og forsvarsministeren
rundt, og jeg har gledet meg over de fine ord som er blitt uttrykt fra deherrer om den tjeneste de norske mannskapene
utforer her nede.
Personlig vil jeg få uttykke min respekt og anerkjennelse for innsatsen dere har vist. Det som ofte gledet meg mest er den
evnen og viljen dere viser til a lose store og sma praktiske problemer selv om byrakratiet av og til virker hemmende. Bataljonen har greid å holde sitt omrade rent for "encroachements" og har hele tiden avvist inntrengningsfarsak med fasthet/,
besluttsomhet og i henhold tI1SOP. Selv om fO,rholdene i bataljonens AD har vært stabile og rolige har styrkr fra bataljonen
to ganger blitt satt inn i FMR, Ogsa disse oppdrag ble last med iver og glad.
Verkstedkompaniet har ved siden av sine reperasjons-og forsynings-oppgaver utfart omfattende opplæringsvirksomhet i
bruk og vedlikehold av diverse materiell ved de fleste enheter. Dette er en svært viktig innsats for a bedre bataljonenes
operative evner.
Likeså takker jeg de norske befal og mannskaper ved HO innkludert MP CDY for god innsats hver pa sin kant. Jeg ansker
dere alle en god tur hjem. Lykke til pa hver deres kant og takk for innsatsen.
Samtidig onsker jeg Kontingent IX velkommen til nye og tildels vanskelige oppgaver. Lykke til.
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