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Et halvt år er gått i SØr-Libanon. For 
mange av oss har tiden gått alt for fort, 
men for noen har de siste dagene slept 
seg av sted - endelig hjem! Uansett, 
dette har vært en tid med gleder og sor- 
ger - bokstavelig talt. Det er blitt mye 
kameratskap og vennskap som vil vare 
livet ut. Det er blitt mange patruljer, 
mange vakter, ambush, mas på alle 
kontorer, kjqretqyer som står, samband 
som ikke virker og et utrolig mas på alle 
som skal reparere et eller annet. 

Det er blitt fine idrettslige kappestrider 
og mye moro. Husker du 60-timer'n i 
Eilat? Kjgret på Hoff? Eller den lærerike 
Bibel-turen? Kanskje er det Egypt, 
Syria-Jordan eller mqtet med familien på 
Kypros som huskes hest. 

Noen av oss vil alltid huske drqnnene 
fra artilleriskytset i supply-campen 
utenfor Ebel es Saqi og folket i Nor- 
MaintCoy har sikkert forlengst fått sin 
dose med "firing close" i Irishhatt. I 
Naqoura kan det bli mye mas, men gutta 
i MOVCON har fått reise litt rundt. 
Noen hyggelige timer i Swedmedcoy og 
Swedlog er det også blitt på en del. 
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Medevac og "Truls", "Falkqye", 
"Volvo" henger ennå i grene på en del. 
Dessuten - alle husker vi vinterregnet, ' 
da Mingystreet i Naqoura ble som en elv 
og gjqrmehavet oppsto på alle veier. 
Fem uker med regn på 4-14 OP, gjqrme 
og atter gjgrme på amhush. Time etter 
time i CP'en, provokasjoner. Men herlig 
soltjeneste er vi også blitt til del. 

Den tragiske mineulykken i Blatt i 
februar har vel satt sitt preg på mange. 
Da var kameratskapet godt å ha - og 
sterkere ble det. 

Det er blitt mange hesqk av oberster 
og generaler. Generalinspektqren for 
Hæren, GIH, var fqrst ute. Så fulgte det 
slag i slag med Forsvarssjef, Infanteri- 
inspektqr og Stabssjef. Opplevelsene har 
vært mange. Soldatene har fått en en- 
keltmannsutdannelse som kan måle seg 
med det beste. Rep. - og mo- 
biliseringsqvelser hjemme viser at FN- 
tjenesten gir et fremragende grunnlag. 

Det mases om at FN-tjenesten koster ' 

for mye? Men har det noensinne vært 
mulig å måle den erfaringsmessige og 
utdannelsesmessige effekten av 
FN-tjenesten? 

For sivilbefolkningens del er det liten 
tvil. Med F N  tilstede kan de forholde seg 
nqytrale i borgerkrigen. De oppnår et 
uvurderlig gode, nemlig tilnærmet fred. p 
Forsvinner FN blir sivilbefolkningen 
nqdt til å velge side. Det er vanskelig å 
forstå hvordan en utvidelse av koniiiitei 
da skal unngås. 

Vi er blitt glade i Libanon, vi har fåt 
stqrre innsikt i konflikten, sier noen 
mens andre igjen sier at de er mer for 
virret enn noensinne. Men alle har vi lær 
mye om fremmede språk, kulturer og 
mennesker. 

Ti års tilstedeværelse i Sqr-Libanon e 
hlitt hqytidelig markert. Dette til tross: 

Jeg tror mange kan gjgre oberst Arm 
Prans ord til sine:" For mennesker fri 
vår del av verden er det en påkjenning i 
se hva krig kan gjQre med et så vakken 
land". 

Mange sqker seg tilbake til FN- 
tjeneste - og uansett om FN blir her 
lenge eller ikke, så blir det kanskje en 
dag anledning til å komme tilbake som 
noe annet enn FN-soldat. Så derfor 
Takk for en fin tid - og på gjensyn! 

/ Rolf Kristiansen 

Kaptein /PIO/NORCO 



NY NORGESREKORD 107 TIMER! 
Av kaptein Rolf Kristiansen 

Kokkene Frode Aronsen og Arne 
SØrvig fra Norbatt satte ny norsk rekord 
i maraton-sending for nærradioer da 
paret i tidsrommet sqndag 10. april og 
torsdag 14. april kontinuerlig holdt 
lyttere i ånde i og utenfor Norbatt AO. 

Prestasjonen er imponerende og det 
var omtrent ikke den CD, LP eller EP 
som ikke ble spilt. Dessuten vartet man 
opp med konkuranse om miss og mister 
Norbatt og mye annen "god-preik". Den 
gamle rekorden ble holdt av 4-3 (KpA) 

og var på 103 timer. 
Sendingen ble åpnet 10. april kl. 10.00 

ved oberst og bataljonssjef Nils G. Fo- 
sland som Ønsket gutta lykke til, og når 
de siste minuttene nærmet seg om 
kvelden torsdag 14. april strgmmet det 
på med befal, korporaler og menige som 
ville gi de to en fortjent hyldest. Til- 
ogmed chapagne-presanger var det $rikt 
monn og "Le Colonel" Fosland ga i an- 
ledning rekorden dispensasjon fra al- 
koholforbudet i radio Norbatt og tillot 

PIO, kaptein Rolf Kristiansen, å sprette 
medbrakt Champagne som en 
anerkjennelse fra bataljonen for 8pen 
mikrofon. 

Egentlig ble rekorden på mer enn 107 
timer, for ikke fØr hadde gutta gått offi- 
sielt av lufta fØr det bar diiekte i studio 
for intervjuer, samtaler og platespilling 
med P I 0  og i-off, IØytnant Randi 
Nordby i nok en times tid. Uansett - det 
ble en verdig rekord som krevde en ge- 
digen fysisk mobilisering. Gratulerer! 

Kokkene Arne SØrvig (tv.)  og Frode Aronsen fikk lov til å lage en liten vri i antrekket med VG-luer i anledning sin 
maraton-sending. Det er ikke til L? underslå at begge var litt preget av innsatsen når det led mot slutten. (Foto: R .  Kristiansen). 



som var A-LAG 

Oberst Nils G. Fosland (helt til hqyre) overrekker KpBk lag et forijent trofe etter seieren i bata[jonsmesterskapet i håndball i 
Norbatt i påsken. Laget gikk ubeseiret gjennom alle sine kamper og var nok klart det beste laget. Pa plassen etter fulgte KpA 
på bedre målforskjell enn Bnstaben og med Stabskompaniet pa siste. Det var mye ok handball X se, men den sportslige iver 
som ble lagt for dagen imponerte kanskje aller mest. Det var folk i aksjon som faktisk ikke hadde tatt i en håndballpå over 
30 år! (Foto: R. Kristiansen). 
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NORBATTS HANDHEVELSE 

1. SITUASJONEN 

a. Generelt 
Etter at Israel delvis trakk seg tilbake i 

1985, etablerte landet en sikkerhetssone 
inne på libanesisk område. 

NORBATT er gruppert med hele sin 
styrke i denne sikkerhetssonen. 

NORBATT er ogsi adskilt fra resten 
av avdelingene i Unifil. 

oridet mellom NORBATT og resten 
av Unifil kontrolleres av Israel. 

b. Partene 
1. Partene i konflikten regnes på den 

israelske siden å være: 
- Israel Defence Force (IDF) 
- De Facto ForcesIDFF (South 

Lebanese Army) 
-General Security Service (GSS) 
Israel er å regne som okupasjonsmakt 

i den etablerte sikkerhetssonen. Dette gir 
Israel i henhold til Genevekonvensjonen 
visse regigheter og plikter. En av disse 
rettighetene er "fri ferdsel" i sik- 
kerhetssonen. NORBATT må ta bensvn 
til denne rettigheten under utfqrelsen av 
vårt oppdrag. 

2. På den libanesiske side er det 
forskjellige fraksjoner (Armed Elements) 
som med ulik bakgrunn har Israel som 
felles fiende: 
- Amal 
- Hezb Allah 
- Palestine Liberation Organisation 

(PLO) 
- Parti Populaire Syrian (PPS) 
- Lebanese Communist Party (LCP). 

Disse fraksjonene er å regne som en 
form for motstandsbevegelse. Av disse 
forskjellige fraksjonene har til nå kun 
~atruljer fra PLO, PPS og LCP blitt tatt 

iet norske området. 
Amal o@ Hezh Allah synes ennå ikke 

å operere så langt Øst. 

2. OPPDRAG 
Unifil's oppdrag skulle være kjent. Til 

tross for at situasjonen bar endret seg 
meget, har ikke oppdraget blitt endret 
siden Unifil gikk inn i Sqr-Libanon. 
Dette &Ør at bataljonen må lage sin egen 
tolkning av oppdraget. Etter 
NORBATT's mening er kjernen i opp- 
draget i dagens situasjon fqlgende: 
- Hindre partene i å etablere seg i det 

norske området. 
- Holde partene i konflikten fra 

hverandre innenfor NORBATT's 
ansvarsområde. 
- Sqrge for ro og orden, samt sik- 

kerhet for sivilbefolkningen i området. 
- Utfqre humanitært arbeide baset på 

tildelte og rådende ressurser. 

3. UTFqRELSE 

a. Generelt 
NORBATT Iqser sitt oppdrag med 

sjekkposter (CP), observasjonsposter 
(OP), patruljer og utrykningsstyrker. 
- Sjekkpostene bar til oppgave å 

kontrollere at samtlige sivile kjqretqyer 
er fri for våpen og eksplosiver, samt 
kontrollere at alt personell har gyldig 
ID-kort. 
- Omfang av ovennevnte kontroll var 

ved en trafikktelling en ukes varighet 
ca 28 000 sivile kjqretgver. 
- Observasjonspostene observerer og 

melder bevegelser og utgrupperinger, 
samt rapporterer avfyringer og de- 
tonasjoner. 
- Patruljene som ved hjelp av radar 

og hund påviser og pågriper infiltratqrer, 
avvæpner og fqrer disse til avbqr. 
- Utrykningsstyrkene som raskt kan 

rykke ut enten for å fqlge israelske 
operasjoner eller for å skaffe NOR- 

BATT lokal overlegenhet i en spent 
situasjon. Lokal overlegenhet er vesent- 
lig for å få en forhandlimg til å gå i positiv 
retning. 
- Bataljonen opererer med 13 CP'er, 

18 OP'er og mellom 20-30 patruljer. Det 
vil si at hver natt er mellom 140-160 
norske soldater spredt over heie ba- 
taljonen~ ansvarsområde. Dette er 
40.45% av geværkompanienes styrke 
når disse er fullt oppsatt. 

NORBATT har ingen begrensninger i 
bevegelsesfrihet innen eget område. Ba- 
taljonen bar ingen plikt til å informere 
noen av partene som sine bevegelser, 
hverken i lyse eller i mØrke. 

b. Handlingsmqnster overfor 
IDF/DFF/GSS 

NORBATT må ta hensyn til Israels 
rett til fri ferdsel under utqvelsen av ba- 
taljonen~ oppdrag. Dette innebærer at 
IDF, DFF og GSS har fri ferdsel på to 
gjennomfartsveier i NORBATTs om- 
råde og en forbindelsesvei mellom disse 
to veiene. De kan uhindret nytte både 
sivile og militære kjqretqyer sai lenge 
kjqretqyene er i bevegelse. De militære 
kjqretqyene kan kjqre gjennom sjekk- 
postene uten å stanse, de sivile kjqre- 
tqyene må stanse ved blue line (gren- 
seiinje for FN sonen) for å legitimere seg 
for sjekkposten. 

Utenom nevnte veisystemer i 
NORBATT's område, har IDF, 
DFFISLA og GSS redusert fri ferdsel. 

Nir  IDF og GSS nytter de qvrige 
veisystemer eller terrenget i 
NORBATT's område, får de fqlgepa- 
trulje fra NORBATT. De fqlges og 
overvåkes over alt, også dersom de går 
inn i hus til sivilbefolkningen. 

DFF har ikke fri ferdsel utenfor de 3 
nevnte veiene untatt når de er i fqlge med 



AV UNIFIL'S OPPDRAG 

og under kontroll av ansvarlig IDF of- 
fiser. 

IDE og DFF har ikke anledning å 
komme inn i Ebel es Saqi, NORBATT's 
hovedkvarter, med militære kjqretqyer. 

I situasjoner hvor IDF og DFF har til 
hensikt å etablere egen posisjoner inne 
NORBATT's område, iverksetter 
NORBATT operasjoner for å hindre 
dette. 

Det bryter med nqytralitetsprinsippet 
til FN-styrken dersom en av partene kan 
bruke FN-sonen for å gjennomfqre 
aksjoner mot den andre part, og sam- 
tidig ha beskyttelse av den blå parapl- 
yen. 

NORBATT forsqker å stanse en slik 
utvikling i fqrste omgang gjennom for- 
handlinger. Fqrer ikke forhandlingene 
fram, iverksettes handlingsmqnster som 
skal sinke forstyrre o g  blokere operas- 
jonene. 

NORBATT har kontak regelmessig 
med IDF hvor man i mqter kan Iqse de 
fleste konflikter. Under slike mqter blir 
regelverk og n ~ ~ t r a l i t e t s ~ r i n s i ~ ~ e r  un- 
derstreket. IDF har kart over våre po- 
sisjoner og våre normale patruljeruter. 
De er dessuten informert om at vi fra- 
viker disse rutene uten forutgaiende 
varsel. 

c. Handlingsmqnstre overfor libane- 
siske fraksjoner (armed elements) 

Armed elements AE har ikke an- 
ledning til å organisere eller gruppere seg 
innen vårt område. De har heller ikke 
anledning til å være bevæpnet, eller fqre 
våpen og eksplosiver gjennom vårt om- 
råde. NORBATT skal stanse armed el- 
ement~ i å utØve aksjoner i og fra ha- 
taljonens område. 

 år AE pågripes av våre patruljer blir 
de avvæpnet og fqrt til nærmeste FN- 

posisjon. Her blir de avhqrt av MP ved 
hjelp av tolk. 

NORBATT har for tiden norske 
soldater som snakker arabisk og 
fungerer som tolker. Under avhqret 
forsqker vi å få frem navn på sjefer, ut- 
gangs punkt for marsjen, marsjrute, 
oppdrag 0.1. Etter at avhqret er avslut- 
tefqres AE til et område ved grensen til 
det norske området, de får tilbake kun 
sine personlige våpen og slippes deretter 
19s. Bataljonen beholder alt annet, slik 
som ammunisjon, avdelingsvåpen, 
sprengstoff, veibomber, utstyr 0.1. 
Hensikten er at AE må ta seg tilbake til 
eget område fqr de igjen kan gjennom- 
fqre nye aksjoner. 

Under slike operasjoner har NOR- 
BATT ansvar for den enkelte infiltratqrs 
sikkerhet, IDF, DFF og GSS må med 
alle midler hindres i å overta infiltratqrer 
som er i NORBATT's forvaring. 

Dekkoperasjoner utfqres derfor 
samtidig med pågripelse, avhqr og ut- 
slipping. Dette har til nå gått meget bra. 

NORBATT må ikke komme i den si- 
tuasjonen hvor vi tar fanger for hverken 
den ene eller andre part. 

Kontakten med AE er meget pro- 
blematisk da bataljonen ligger bak de 
israelske linjene. Den eneste form for 
kontakt bataljonen har, er hver gang 
våre patruljer pågriper infiltratqrer. Ved 
å gi disse rettferdig og god behandling og 
beskyttelse, kan vi påvirke AE's 
holdning til FN-styrkene. Dette synes 
ogsi å virke. 

Alle pågripelsene har til nå foregått 
uten stor dramatikk. 

d. Sikkerhet for sivilbefolkningen 
Bataljonen har ansvar for sikkerheten 

til sivilbefolkningen i vårt område. Ba- 
taljonen gir sikkerhet ved at den er 

gruppert i alle tettstedene i området. 
Bataljonen gir sikkerhet ved sitt 
operasjonsmqnster med CPer, OPer og 
patruljer, ved å ha kontroll i området, 
ved å gjøre en god jobb slik at det norske 
området er rolig. 

Bataljonen gir sikkerhet ved at vårt 
personell fysisk fqlger alle israelske 
"search" operasjoner i området. Vårt 
personell fqlger med over alt, ogsi inn i 
hus som blir undersqkt. Våre folk 
noterer ned alt som blir gjort av 
okupasjonsmaktens personell. 

 år okupasjonsmakten vet dette, 
legger det en klar demper på dens fram- 
ferd mot sivilbefolkningen. Det er vel 
fqrste gang i histoien at en okupas- 
jonsmakt er blitt kontrollert til den grad 
av nqytralt personell. Den sivile del av 
befolkningen er underlagt portforbud fra 
kl 2200-0400. Det gir bataljonen bedre 
mulighet til å skille sivile fra infiltratqrer 
om natten. Dermed hindrer bataljonen 
at sivile blir involvert i ildstrid. Ba- 
taljonen har dessuten et meget penges- 
terkt personell med stor kjqpetrang. 
Kjqpetrangen gir deler av den sivile be- 
folkning også en Økonomisk sikkerhet. 

4. AVSLUTNING 
Mange sier at UNIFIL ikke gjqr 

jobben sin og derfor må trekkes ut. 
Kanskje de har rett. Ingen har dog sett 
dette området i denne situasjonen uten 
UNIFIL tilstede. 

Uten UNIFIL som en stabiliserende 
faktor tror jeg at særlig sivilbefolkningen 
her ville leve under mye hardere forhold 
enn de nå &r. Som en kuriositet kan 
nevnes at det er byer utenfor det norske 
området som har sqkt om 8 få tildelt 
norske FN-soldater og dermed bli en del 
av NORBATT's område. 







En glad gieng, men faktisk fpr det var avgoiort a t  seieren var deres! Fra v. Fossmo, Berg, Rosenlund og Nilsen. 
(Foto: R. Kristiansen). 

Nor MaintCoy skyter best i 

NorMaintCoy viste fightervilje og 
konkurransenerver av topp klasse da 
laget derfra forleden sikret seg 
UNIFIL-mesterskapet i skyting for lag 
etter en gnistrende finish mot sin fmske 
fmaiemotstander i gvelsen "falling 
plates". 

Selv om dagen ble så norsk som den 
omtrent kunne, med NMC som 
UNIFIL-mester totalt og som beste ri- 
flelag med Norbatt p; 2. plass, samt 
seier til Norbatt i pistolskyting for lag og 

individuell 2. plass pluss at Norbatt tok 
2. plass i rifle, lag, så var det spenning og 
dramatikk i mengder. 

Det hele begynte med at fenrik 
Nysæter, Norbatt, ble frattatt hele ti 
poeng på pistolskytingen fordi han 
angivelig skulle ha skutt flere skudd etter 
at flqyta som markerer tiden ute hadde 
sluttet å blåse. I-off, Iqytnant Randi 
Nordby, tente pfi alle "pluggene" og 
protesterte omgående til den finske 
stevnelederen og gjorde oppmerksom på 
at dersom Nysæter hadde skutt for sent 

flere ganger så skulle han ifqlge reglene 
hatt tilsnakk allerede etter fqrste skyting. 
Det skjedde nemlig ikke. Dessuten 
hadde PI0 opptak av flere av Nysæters 
serier som viser at han ikke en eneste 
gang skjqt for sent og dette opptaket 
dekket de fleste seriene. Men altså, 
Randi satte seg i respekt og Nysæter fkk 
sine glimrende 92 poeng på pistol, som 
forqvrig ble vunnet av en svenske på 
meget sterke 94 poeng. 

I rifle ledet Irgens, Norbatt, lenge på 
rifle med gode 71 poeng, fulgt av fenrik 



i 
Men også Norbatts deltagere var fornqyde. r r a  v. 9vrebq, Irgens, Ribe, Vakre, Henriksen og Nysater. 



Fenrik Fossmo hadde atskillige treningstimer bak seg da han ikke uventet gikk til topps i UNIFIL-mesterskapet på gewr .  
(Foto: R .  Kristiansen). 



Fossmo, NMC, på 70 poeng. Etter en 
protest fra Fossmo (etter vårt skjgnn 
helt p8 sin plass), viste det seg imidlertid 
at han skulle ha en 3-er i stedet for en 2- 
er og antallet 3-ere ble dermed flere enn 
irgens slik at Fossmo gikk til topps. Det 
w r  forgvrig nevnes at dette ikke ver 
noen overraskelse for Fossmo, hans 
lagkamerater eller undertegnede. Fenrik 
Fossmo var nemlig å finne på siste hgst 
Kongelag under landsskytterstevnet! 

Norbati ledet hårfint fØr Øvelsen 
"falling plates", der hver av de del- 
tagende enheter stiller et lag med fue 
mann oppstilt l om bak standplass og på 
signal Iqper fram, kaster seg ned, lader 
og på 200 meters avstand hurtigst mulig 
får ned 6 blinker. 

Hverken Fijibatt eller Gahnbatt greide 
å få ned aue sine blinker og det var stor 
jubel da Norbatt greide aue sine ritnelig 
raskt på ca. 30 sekunder, men de måtte 
bytte magasin. (hver mann har to ma- 
gasin med 4 skudd i hver) og dette tok 
nok uforholdsmessig mye tid, skulle det 
vise seg. 

Et lite forvarsel om at Norbatt ikke 
hadde skutt godt nok kom da Nor- 
MaintCoy slo til med drgye 18. se- 
kunder. Finbatt imponerte stort og un- 
derskred denne tiden med to sekunder og 
da ogsi FMR greide å underskride 
Norbatts tid, riktig nok bare med to 
fattige sekunder, var det klart at Igpet 
var kjQrt for Norbatts del. Det holdt ikke 
for å komme med de fire beste som 
skuUe skyte om finaleplasser. Det ble 
ganske fort klart at Finbatt og NMC 
utpekte seg som klare finalemotstandere 
- og finnene hadde imponert hele veien 
med rundt 16 sekunder, ja sogar var de 
nede på 15. NMC Lå stablit mndt 18. 
Det ble skyting om 3. plass fgrst. 

FMR mot Irishbatt. FMRs lag besto av 
to fmner og to nordmenn - et sterkt 
utganspunkt som viste seg å holde. Det 
ble en klar 3. plass til dette laget. 

Spenningen var til å ta 8 fgle p8 fØr p8 
fp den fqrste av de to ordinære fin- 
aleomgangene mellom Finbatt og NMC. 
Finnene tok da også programmessig 
hjem den fQrste serien. Men så - i den 
andre omgangen tro like godt NMC til 
med ny bestetid: 13.8 sekunder! Dette 
måtte ha gjort inntrykk på finnene - og 
det viste seg å holde stikk. I den siste og 
avgigrende omgangen viste det seg at 
NMC holdt nervene under kontroll og 
stakk av med en fortjent seier. 

Fenrik Nysater skjpt seg inn til en 2 .  plass i pistol og Norbatt til seier i lag- 
konkurransen. (Foto: R .  Kristiansen). 

Korporal Irgens, Norbatt (tv.) og fenrik Fossmo, NMC, ga hverandre hard kamp i 
gevarkonkuransen. De endte på samme poengsum, men Fossmo hadde flest 3-ere 
og stakk av med seieren. (Foto: R .  Kristiansen). 





Norbatt tok alt i UNIFIL = 

mesterskapet i infanteriløp 
I 

Av kaptein Rolf Kristiansen 

F e ~ k  Nysæter, PI, ble en ubestridt 
mester uansett klasse da UNIFIL- 
mesterskapet i infantefilqp gikk av 
stabelen fQr påske. Men ikke bare det. 
Norbatt gjorde omtrent rent bord. Det 
ble trippel til Norbatt i klasse I, opp til 35 
år ved Nysæter, Brandser og Hedland. I 
klassen opp til 45 år vant kaptein SQlvik, 
Norbatt, og i lagkonkurransen vant 
Norbatt med Nysæter, Brandser, Hed- 
land, Sqlvik og Glonid med Finnene på 
2. plass. 

%a, Som er 12 - 13km lang, har 
innlagte poster med meldingstjeneste, 
avstandsbed~mmelse, måloppdaging og 
skyting. 
Noe av det mest interessante er ikke at 

det ble norsk seier, men det faktum at 
major Paulsen, som vant Norbatt- 
mesterskapet med nesten halvtimen fo- 
ran nestemann, denne gang ikke deltok, 
men var hjemme på leave. Det samme 
var rinneien av eldste klasse, major 
Svein Sæther. Til gjengjeld lQp ikke 
fenrik Nysæter i bataljonsmesterskapet. 
Men de norske seirene ble overlegne nok. 
Her er resultatene: Klasse I, opptil 35 k: 
l) Fenrik Nysæter 1.31.12. 2) Fenrik 
Brandser .1.34.02 og 3) korporal Hed- 
land 1.40.12. 

Klasse Il, opp til 45 &: 1) Kaptein 
Sqlvik 1.47.35 2) kaptein Johansson, 
Swedlog 1.56.16. 

Lagkonkurransen: 1) Norbatt 8.29.01 
2) Fmbatt 9.22.16. 

En fornqyd gieng med en solid premiesamling.-- Fra v. Brandser, Nysteter, SOlvik, 
Bolle og Midttund. Glorud og Hedland var desverre ikke tilstede da bildet ble tatt. 

Det formelig lyser 
ta l  og innsats ut 

av ass. paymaster, 
fenrik Brandser idet han legger i vei 

på sitt fine infanterilqp. 



NORGE - mer overtaket og vant en fortient 3 4  
seier. (Foto: R .  Kristiansen). 
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