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Hunden stopper effehtiut den flyhtend,e mannen.

SPENNENDE OPPVISNING
Det fsrste UNlFll._-rngsterskapet for militere tjenestehunder ble
arrangert-i NORBATT i begynnelsen av august.
Det utviklet seg til et svrert spennende mesterskap der bade hund
og hundeforer ble satt pa omfattende prover. Etter flere svelser var
det til sist svenskene som kunne hale i land en knepen seier.
Midtsidene
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(Foto: AIf leruik)

PROFE SJONE LL FN.HOLDNING
Det er slAtt fast tidligere: Norske
FN-soldater kjennetegnes s-v&rt orte
av evnen til A beholde absolutt ro og

- selv i opphissede og spente

"indieh"t der ahdre l-ar temperat"itoaJjott""
itig". Der oppdukker-rde parter
,trett
etter
iai seg"tive- med- av ledelse
innfallimetoden, der observe{er,
melder, kontrollerer og- styrer g9n

norske FN-soldaten med nod.vencllg'
;;il;;"; sjennomtenkt og forstandig
realisme. Det krever betydelrg rnnsrrc

oe fornuft. Det krever evne til tAlm-ohrnie bestemthet-. - selv
iie-iuT
og
"t
tilspissede,
hendelser' Da fAr
"tia.i e.t it"r"nair -uoversiktlige
hii"ii"
bAde selvkontroll
iiJft#
^"a""--l"te Midt oppi dette
og-""a.ii"gskontroll.
vet den norsKe rn-soldatenba,Cpvakt, OP-tjeneste,- patrulJeoppdlEc
eller i annen fiedsbevarende v-lrKr"."ttut ut hutt eller hun handler kor;;fi----"c med - gjennomerbeidet
f"ut*et"dt. He" h;l' norske FN
*ota?1et definitive fortrinn vunnet

siennotn utdannelse, erfaring .og
Dette er vr$trge
ii:aktisk
-"l"ai.t ."-handling.
mA beholdes og-utvikles'

fiittiih;" vi maktet det - bAde i denne
tidligere kontingenter.
oe
"ikk;
hinst derfor er det viktig A
ho-lde pA denne

profilen kontilgenten

;;.-b"f ,rit gi grunnlag for tilfredsLet
ug

med losning av egne gppgaver'
ikke minst: Det vil berede grunnen ror
de f'N-soldater som falger -etter oss'
OgsA det mA vrere en sentral ledetrad'
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ALVORLIG EPISODE

Brannshaug-til uenstre og Leif Reid,ar Gabrielsenbemannet CP4-26 dadeblebeskuttau DFF/GSS-personell. Leif Beidar Gabrielsenuar
da ute pd ueien. Her peker de ut noen au treffene i uakthuset,
S,tdle

(Foto:

Alf Leruik)

Ingen norske FN-soldater ble alvordet
som ble karakterisert som den alvorligste episoden i kontingent 23 til da.

lig skadet i

Imidlertid ble to FN-soldater utsatt
for steinsprut da GSS/DFF ved flere
anledninger Apnet ild mot norsk FNpersonell om formiddagen 9..august.
Flere av skuddbygene som ble avgitt
passerte like over hodet eller like ved
NORBATT-soldater. Det var flere
treff i CP-husene. En FN-lyskasterble
skutt i stykker.
Skyteepisodene startet ved 1050tiden da tilsammen tr ekjwetayer med
personell fra GSS og DFF kom seg

gjennom 4-9 CP. Passeringen av CP.
en ble muliggjort ved at lljsretsyene
kom inn mot CP-en i stor fart samtidig som CP-vakten var opptatt med
A kontrollere en sivil lastebil. Ved den
etterfolgende passering av 4-8 CP
opptrAdte et av GSS/DFFkjarctayene korrekt. Personell i de to
andre bilene gikk derimot ut av vosnene og Apnet ild like ved og i ti-lknytning til CP-en. Samtidie ble
norske FN-soldater truet bAde med
h6ndgranat og h6ndvApen. Samtidig
ble det avgitt ild mot et norsk utry--

kningskjoretoy. GSS/DFF flvttet

sperringer og kom seg videre mot 4-25
CP. Der gjentok de samme truslene
seg. Det var ved denne CP-en at lvskasteren ble skutt i stykker.

For A unngA mer opphisset oe farligere situasjon lot NORBATT personellgt passere mot 4-26 CP i Kaukaba.
Pll vei inn mot Kaukaba skist
Gss/DFF-personellet i luften oe iirn
mot CP-en. Deretter ble det skutfover
hodet pA FN-soldater og mot CFhuset. Det va-r flere direkte treff i selve
CP-huset. PA vei ut av NORBATT;
ansvarsomrAde ble det pA ny skutt i
luften. Det ble under avsiutningen av
episoden avgitt en 50-60 skud-d. Det
var i hovedsak samme person som
benyttet v6pen.
Under hele episoden fulste
utryknings-styrken TRULS med for A
ov_e_rvAke hendin gsfo rlapet.
,. Hele. episoden var ov:er pA omlag
tJue mrnutter.
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FN-ienter med klar m6rlsetting:

FLERE JENTER
TIL NORBATT!
bqr skes'-Samtidig bor fle-re tjenestes-Antall jenter i bataljone+
g-i"ttt
attnei b o" s anilet s b e fal s tillin g en e i
fi nfr #;^Ci;il; f";i;il"";:hel I er ikke v rere
utekomp ani ene x"iriii"i^"; ;-td^*" Fnlei o et rurde
ogkokker i
kpass'er
noe til hinder r"" i|iitiJiltii.ifFliiaa*q"";ei,
flere
forbsl6
&
til
utekompaniene kl"i;.^;;ft';;;;;i.. Vi-X"-ttief
endringer.

A"fKart Haakon

Srevold

Det er jentene i NORBATT soqr sl6r
deite fasi i en samtale med Blue Beret.
Dbt e* tilsammen 19 jenter som tjenes'
tesisr i NORBATT' Av disse er det

el6ve befal og Atte menige. Jentene

holder sammen og har srden
ankomsten til Libanon arrangert
mAnedlise samlinger du{ de^ kan

snakke om det som opptar dem. lJente
Wikestad fra sanitetstroppen meqe-r
at jentene, som er i aldersgruppen2238 Ar, kan prate om mer r en ren-Jente'
irupi," eni det de vilie gjort ellers.nar
Blant de temaene Jentene
behandlet er altsA sPorsmAlet. om

hvilke tjenestestillinger jenter i

liti:ii.tiii""

bsr

e-It

NoRBATTh;.gruppe
p-A fire

h"ar satt ned en
som skal komme med egne fbrslag. - Vi kommer i fsrste omgang trl d
sende frem en del konkrete 99 ette-r
vAr menins forsiktige fbrslag. Vr
hAper virkelig at disse vil bli seriost
vuidert. understreker jentene.

l""tu"u

-Kvinneligsjet
- I StabJkompaliet kulne vl gjerne
ha tenkt oss e-n kvinnelig sjef elier
NX. fremholder flere av-jentene.-Hvorfor kan ikke en vakthavende

o?ii."t rn*"e jente, undrer noen. Med-et
ville
;trr" antali jenier i bataljo-nenhadd-e
det ha vrert ekstra fint om det
kvinnelig offiser pA personel'
"ttpApekes det.
"*tt
Isiden,
Fler'e-av ientene i bataljonen mener
at en av Arlakene til at det er fAjenter
i NOngatT er atterskelen ofteligger
hsyere for jenter enn for gutter i den
samme jobben. JentenemA altsi vare

dvktisere enn guttene for A bli godtdtt. Siden det er frerre jenter enn g!rtter blir ogsA jentene Iettere utsatt tbr
for kritikk.
os
--- mer sArbare problemer
fAr ofte jenOnnstAr det
tene bftytden. D-et er betvdelig for lite
bevisstgjoring av gutter-og menn l.torhold til kvinners rolle r tt'orsvaret r clet
hele, mener flere av jentene.

Systemkollisjon

Samtidig understreker FN-jente+e

at kritikken ikke mA rettes mot enkelto"rsott"r. Jentene falet at de i hoved-

^sak kolliderer med det militere
ivstemet og militare tradisjoner. Fenrit< Asbjorg Nordlund mener at
mange menn reagerer p..A at i"p!","
kommer inn og gjor en.Irke goq JPb,g
som mennene har gjort tor r et helt
mannsdominert miljo. Fenrik Mariol
Norum forteller at hun bade Pa
befalsskolen og senere har opplevd at
mang" gutter-har oPPlevd det som
ekstra h-ardt A bli utkonkurrert av en

Jentenettverk

Det er kaptein Siri Tau-Strand som

har hatt ansvar for 6 lede jentesruppens arbeid. Hun forteller at det
6opiinnelie kun var meningen e

siinle ient-ene til et felles informasionsmste pe Sor-Gardermoen fsr
aweise til Libanon. Senere har det
var
vist seg at jentene mente detjentensdven-dig 6 etablere pt felles

nettverk ogsA under utsvelsen av FNtjenesten i Libanon'
' - Tidlieere har det vrert en del problemer kiyttet til FN-jentenes forhold
til mannlige representanter tor partene. Dette har otte bunnet r ulll{ l(uli
i""ett bakgrunn og -forskjelleromsangsform. Det hat fstt til enkelte
miJfors*taetser. Samtidig har det vert
FN'
;- d;i tir"tt"r av kvinneligsett-e
kunnet
har
ikke
som
nersonell
isdvendige grenser, sier Tau-Strapd.
NA er jentene blitt enige oryr a holde

nodvendig avstand.

Samtrd-rg

komm"" d"e til A vrere forsiktige med A
gaver.
motta
-Fia Tidlieere er det ogsA kjent at
norske jenter er blitt tilbudt penger fbr
A inngA s6kalte profbrma ekteskap.

jente.

Fenrikene Monica Fjorden, Anita
Eidem og Asbjsrg Nordlund,mener
for sin del at jenter otte er dykttgere

enn gutter. 'Vi er bAde mer voksne og
mer modne, sier de tre'
Samtidig' reagerer jentene nA f9r9;
stillingen om,at det skulle vrere neltr
sarski"tte problemer knyttet til jentenes tilstedevrerelse. - BAde- representanter for ledelsen og avrig betal spor
for ofte om det er problemer eller vans'
Letigheter. Det ef detikke, fremholdes
det.

press
Sosialt
Na" det gjelder samvrersformet

innad i batalaijonen, tror Tau-Stranc
at jentene opplever mer sosialt prest
enn guttene. -.J-entene er forutsatt i
a"tta"mer i sosiale sammenhenger. V
hai mindre anledning til 6 trekke osr
tilbake, og v&re for oss selv, mene'
Siri Tau-Strand'
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bataljonens lQjenter samle-ttilkuinnedraftin_g-.Iforste rekke (f .u.) ser uiekspgQjgjonsbefal AnitaValuik, utrykningslegp Siri Tau-Strand,
NK/santr, Marion Norum. I andre rekke finner ui NK/sbtr Turid Brukstuen, radiboperatorAse Lie, sykepleiei,
U_-nni.Bjorhus4g_1, admass Anita Eidern, sykeuokter Jonil.Greni og materiellpefal Asbjorg Anita Nordlund.. I bakle rekke er linjtimann Liza
Kristiansen, Px-e$g.pgdilgr. Anne-Ki,rs.ti Noste, transportbefal Monica Fjorden, PX-ekspeditor Anne Markussen, sykeuokter Turid. Hess og
hy gieneassistent Hilde Kristin Nakleby.
16 au

s_ykeuoft.ter.Bente Wikestad ag

Siri Tau-Strand reagerer ogse pe
til kan se ut sorn om jentene

det av og

Iettere blir tildelt det hun karakteriserer som "oppvaskoppgaver". Jentene f6r ofte inntrykk av at de ikke
behandles pe lik linje med guttene,
sier Tau-Strand"

Et konkret resultat av

jente-

gruppens arbeid vil vare at neste
kontingents jenter vil mste bedre forberedt til FN-tjeneste. Kontingent 23jentene planlegger A gi ut en enkel
oversikt over praktiske rAd og vink spesielt myntet pA jenter som skal i
FN-tieneste i Libanon.

Til tross for at NORBATT-jentene
mA slAss med en del problemer os
holdninger som guttene ikke moter ei
de 19 NORBATT-jentene tikevel ikke i
tvil om hvilket rAd de vil gi andre jen-

ter som lurer pA om de skal sske FNtjeneste: Sok, mot frem og gjor en best
mulig jobb, samstemmer jentene i
NORBATT.

I6

E

BERETI

Fornayde leger:

r GOD HELSETILSTANI)
- Helsetilstanden i NORBATT
er generelt god. Det er et vanlig
antbll magesykdommer. Det er
kun registrert to tilfeller av.vanlige kjonnsykdommer. fngen av
disse registreringene er forelopig bekreftet. Varme, fuktighet
og tildels manglende hygiene
forer derimottil et for stort antall
tilfeller av skrittsopp og fotsopp.
Av: Karl Haakon Srevold
Ikke spesielt urovekkendb opplysninger allsA A fA ut av bataljonslege,
majbr Morten Guldahl, og utrykniheslese. kaptein Siri Tau'Strand.
De ei beEse fornoyd med de norske
FN-soldatenes helsetilstand.
Morten Guldahl er til daglig sjef for
mentalhygienelaget/ Ostlandet. I tillegg til A vare spesialist i indlemedisln er han ogsfl spesialist i psykiatri
samt godkjent psykoanalytiker og
godkjent veileder i psykotgrapi. Han
driver privat praksis ved siden av
jobben som mentalhygienelagssjef.
Siri Tau-Strand har etter avsluttet
medisinstudium i Bergen hatt turnustjeneste ved Hammerfest sykehus. Hun tar sikte pA A bli kirurg.

Bataljonslege, major Morten Guldahl og utrykningslege, kaotein Siri Tau-Strand, ued en au
s anitetstro ppens amb ulans er,

A benytte israelske leger. NORBATTlegene understreker at det er mest
gunstig A gA til bataljonens egne

leger.

I Vi har betydelig bedre kontroll

over en prsve som er avlagt pA sykes-

Flere HlV-testes
De to legene er ikke i tvil om at det er
bataljonens-utdeling av gratis kondomer som har reren tor de lave
kisnnsvkdomstallene. Tilbudet tas
irirot oi benvttes. Imidlertid har det
vart eri sknihg i antallet soldater som
snsker A HlVteste seg. Tidlig i kon'
tineenten var det ingen henvendelser.
Ettlr at 60-timers Permisjonene
besvnte har imidlertid tallet oket.
I-ispet av to uker i august var det
fiorten forespsrsler fra soldater som
snsket A for6ta en HIV-test. Legene
innrrmmer imidlertid at det her kan
forelisge morketall. Noen unnlater A
oppsslie lege, mens andre foretrekker

tuen i.Ebel es Saqi. Selve testingen
foregAr i Norge, og vi kan gi en forsvarlig og god faglig oppfolging, frem-

holder legene.
FN-legene tror ogsA at det er en fordel at de kjenner pasientene. Legene
minner om at de har absolutt tau-

shetsplikt og at innholdet pfl helsekortene er en privatsak.
- For vAr del legger vi stor vekt pA
Apenhet og pe A unngA & moralisere.
Vi har en aksepterende holdning og vi
unngA A krenke pasientene. Da
kom-mer de neppe tilbake, tror Guldahl oe Tau-Strand.
De innrsmmer likevel at det kan
vare vanskeiig A balansere mellom A
unnlate A avvise pasienter og likegyldighet og holdningsloshet.

Mot tatovering
Legene advarer sterkt mot A la seg
tatovere. Det har vart flere tilfeller av
NORBATT-personell som har latt seg
tatovere under permisjoner i Israel.
Dette har ofte skjedd i beruset tilstand. Mange har angtet etterpA og
bedt om A fA tatoveringene fjernet.
- Det er stor fare for smittsomme
sykdommer som HIV og Hepatitt-B
ved tatovering. Tatoveringsn6lene er
ofte ikke rene nok, de brukes flere

sanser og faren for blodsmitte er stor.
I tiflegg er det fare for betennelsesreaksjoner i sArene som oppstAr under
tatovering. Dette kan ofte vare svert
smertefullt og kreve legebehandling.
Resultatet blir ofte stygge og skjemmende arr, opplyser legene.
Det er mulig A fjerne tatoveringer.
Imidlertid er dette svrert vanskelig.
Som oftest mA hele det tatoverte hudstykket fjernes og det er ikke mulig A
gjore uten A etterlate seg arr, sier
legene.

TBLUE
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Mye skrittsopp
Et hyppig forekommende problem i
NORBATT er skrittsopp qg fotsopp.
Soppdannelser oppstAr ved varme og
fuktighet. I tillege advarer legene mot
A bruke for trange underbukser og
truser med stramm strikk. I stedet
anbefales luftige boxershorts, BAde
undertoy og sokker bsr vare i 100 prosent bomull. I tillegg bsr det heller

ikke v@re for stramm strikk i
strompene. Det er helt nsdvendig A
bruke innleggssAler i stovlene. De bar
imidlertid helst vare tynne ogikke av
den utleverte modellen. Videre er det
viktig A sorge for 6 bytte pA bruken av
de to stsvleparene. Samtidig bor det
brukes pudder eller talkum bAde pA
undertoy og sokker.
De to legene legger vekt pA at god
helse ogsA betyr trivsel. Her kan alle
bidra.
- Kom dere ut fra egne forlegninger
og posisjoner. Oppssk andre og delta i
fellesmAltider i matsalen. Det skaper
trivsel, avslutter Morten Guldahl og
Siri Tau-Strand.

Sy

kestuen kan tilby omfattende helse kontroll.

Soldatkrav:

I OK TILLEGGENE!

- Fsrst og fremst snsker vi at
utenlands-tillegget justeres.

Videre mA ogs& reisetilskuddet
og tillegget for minerisiko reguleres. Det er helt uakseptabelt at
deler av disse tilskudilene har
stAtt stille siden L978. VAr viktigste oppgave vil vrere 6 presse
pA for & fi dette til.
Av: Karl Haakon Srevold

NORBATT-soldatene. Hjemme i

Norge foregAr forhandlingene i regi
av Norsk Tjenestemannslag og Forsvarets Sivile Tjenestemenns Landsforbund (FSTL). Tom Einar Buer har
flere Ars erfaring fra organisasjonsarbeid hjemme. Tommy Wisth er nyere
pA dette omrAdet.
Forelopig har forhandlingene gAtt
tregt. Det har vrert lite gjennomslag
for FN-personellet og at bAde manns--

kaper og tillitsvalgte skiftes ut en
gang i halvAret. Det blir lite kontinuitet i arbeidet. Buer og Wisth er heller
ikke fornsyd med organisasjonenes
rnnsats.

bedyrer bAde hovedtillitsvalet os
STKP-tillitsvalgt at de som tillits--

valgte kan brukes til alt.
- Ingen foresporsel eller sak er for
ubetydelig for oss, insisterer de.

Unsdvendige forskjeller

De to soldatrepresentantene har

ogsA reagert sterkt pA at det er forskjeller mellom befal og soldater nAr det

Tom.Einar Buer og Tommy Wisth uil ha,
storre tillegg til soldatene.

Det er bataljonens hovedtillitsvalgte, Tom Einar Buer, Kp A, og tillitsvalgt i Stabskompaniet, Tommy
Wisth, som sier dette. Det er disse tb
som leder interessearbeidet for

genten har det knapt vart en eneste
henvendelse fra soldater til deres
valgte representanter. Likevel

FN-soldater glemmes
- Vi har oftJ inntrykk av at vi er
glemt. Det er fA som tar hensyn til oss.
Samtidig har vAre egne oiganisasjoner vart for tilbakeholdene. vi har
inntrykk av at de ikke alltid har

presset hardt nok i en forhandlinsssituasjon. Derfor vil vi nA presse organisasjonene, sier Buer og Wisth.
Wisth og Buer innrsmmerlikevel at
noe av mangelen pA gjennomslag
skyldes at soldatenes tillitsvalete selv
ikke har vrerttsffe nok og hell-er ikke
har maktet A trenge gjennom et komplisert system. I tillegg er det ogsA et
dpenbart problem at bare et fAtall av
FN-personellet er opptatt av ordningen med tillitsvalgte. Hittil i kontin-

gjelder enkelte av tilleggene. De forteller at flere soldater har reagert.
Srerskilt er det mange som opplever
det sbm bAde meningslost oe svrert
urimelig at det er forskjell i belspsstorr.elsen pA det.minetillegget som gis
ved mineklareringsoppdrag.
^er
I tillegg til skonomi soldatrepresentantene svart opptatt av den vanskelige personell- 'og bemanningssituasjonen i NORBATT. De peker
pA at det er hard ogtaff. vaktbelastning og at det er vanskelig A fA erstattet
personell som dimitterer. I tillees
mener soldattalsmennene at det er
behov for A se naerme e pA rutinene
ved uttak av FN-personell.
Tom Einar Buer og Tommy Wisth
peker pA at de har et meget godt forhold bAde til bataljonens ledelse- os
-ledelsen i de enkelte komnanier.
- De fleste av vAre melr praktiske
henvendelser folges raskt oirp og blir
svert ofte lsst pA lavest mul-ie nivA.
avslutter hovedtillitsvalgt Tom Einai
p_qer- og kompanitillitsvalgt Tommy
Wisth.

Is
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UNIFILMESTERSKAPET FOR MILIT,.ryRE TJENESTEHUNDER:

SVERIGE TIL TOPPS
Svenske hunder og hundeforere va_nt knepent foran den norske hundetrgPne.n i dctforste

UNIFIL-

noensinne. Det hele ble gjennomfort pA en
-."t*iL"p"I
skal bli en tradisjon.
mesterskapet
gnunnlaget
for
at
lagt
er
og
me'te,
[LrfeXt

f"* ttiilitre"e tjenestehunder arrangert

Av syv deltagende nasjoner i UNIFIL'er det bare de tre nordiske som
har hundetropper. FINBATT, SWEDLOG og NORBATT var derfor de
eneste som deltok i mesterskapet.
Konkurransen ble allikevel jevn, og
spenningen var til A ta og fole pA fra
fqrste

til

siste svelse.

Av: Trond Ahlsen

KREVENDE

UNlFll-mesterskapet var lagt opp
med konkurranser i flere forskjellige
svelser. Det ble kAret sammenlagtmester individuelt og lagseier basert
pA de tre beste fra hver av
bataljonene.
Mesterskapet gikk over tre hele
dager.^.Qvelsene var patrulje,qang

med figurant, sporsok, appell
lydighet, og

til slutt beskyttelse.

og

Den

l)ontntt'rpaneLet fra uenstrc sersjant psa
Polahha. I'INBATT, WO 2 Fia Ahlstrom,
SV'L:l)MF:,nCOY og fenrik Torgils Lutro,NOR'
Il.4'l"l'. Stdende teulingLeder WO 2 Mod'de
Jo/t

cn

ssort.

intense heten gjorde sitt til at konkurransen ble svart krevende bAde for
soldater og hunder.
Fredag 4. august mottes svenske,
finske og norske ekvipasjer, det vil si
hund og hundeforer, til forste ovelse.
Patruljegang med figurant sto pA programmet, og ovelsen var lagt til furulunden ved Rachaiya el Foukhar.
To markorer/figuranter lA klare ute
i terrenget. Ekvipasjen gikk 150 meter
patrulje for deretter A markere pA lyd
og lukt fra markorene. Hunden skal
da tydelig tilkjennegi overfor fsreren
hvor marksrer'e befinner seg.
PA denne ovelsen scoret ekvipasjene fra NORBATT stort, og det skulle
vise seg at patruljegang ble vAr beste
svelse under hele mesterskapet.
Det bw nevnes at de forskjellige
hundetroppene har ulike oppdrag og
rutiner i sine respektive bataljoner, og
at patruljegang i terrenget ikke gjennomfores pA samme mate i de andre
bataljonene som i NORBATT.
Likevel skal vi ikke unnslA at innsatsen fra de norske ekvipasjene var
meget god, og betryggende for den
type tjeneste de gjennomforer.

SPORSOK
I alt deltok det 14 ekvipasjer i
UNlFll-mesterskapet. Seks finske,
tre svenske og fem norske hunder og
hundefsrere. base for konkurransen
var 4-8 Dog Platoon, der hunder og
hundefsrere holdt til hele helgen.
Lardag ble det ogsA arrangert grilIparty, noe som falt godt i smak.
I ovelsen sporsok skulle ekvipasjene finne igjen bAde en gjenstand og
en markor. En av figurantene plasserer seg i terrenget etter forst A ha

"mistet" en gjenstand. Ekvipasjens

oppgave.er hfa.lge det 1,50 meterlange
sporet, finne gjenstanden for deretter
A

finne mannen.
NORBATT hadde beste ekvipasje

i denne ovelsen, men de svenske
deltagerne fulgte tett pA. Etter de to
fffiste dagene av rnesterskapet ledet
NORBATT-soldaten kbrporal Petter
Christian Ansteinsen med hunden
Truls.
ogsA

SVENSK SEIER
-Grunnlaget for all hundetrening
ligger i appell, lydighet og samarbeidsforholdene generelt, forklarer
sjefen for hundetroppen, fenrik Torgils Lutro. Det var disse ferdighetene
som ble testet pA Steinmyra under
konkurransen siste og avgjorende
dag.

Dommerpanelet besto av fenrik
Lutro fra NORBATT, WO 2 Fia Ahlstrom fra SWEDMEDCOY og sersiant Esa Polakka fra FINBATT. De
i<unne registrere store forskjeller i
hvor godt hund og forer samarbeideti
de forskjellige ovelsene.
JnnA en gang var det en norsk ekvipasje som ble best, men svelskene
viste ogsA at samarbeidet hund,/fsrer
fungerte godt. Det var tydelig at de lA
an til sammenlagtseierenfar den siste
og avgjarende ovelsen: Beskyttelse.

KONTROLLERT VILLDYR

Overraskelsen sto A lese i ansiktet
pA mange av tilskuerne midtveis i

beskyttel-ses-ovelsen. Tid li gere hadde
vi vart vitne til imponerende lydighet

og godt samarbeid meilorn hund og

fsrer. Samarbeidet fortsatte i

den
siste delen av konkurransen, men nA

IBLUE
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Under be.skyttelfesouels-en anroper forst^hundeforeren "infiltra,toren", slipper deretter hunden, som innhenter og stanser han. Deretter
kommer hunde fareren for d. ransake og fsrc "infiltrataren'' uehk.

viste shdferene seg fra en annen side.
De foreren slapp hunden som ovblikkelig tok opp-fbrfolgelsen ettei den
fl yktende " infilty atsren", kom egenskapene som vakt- og kamphund
tydelig fram. I forrykende fart og med
et snerr langt nede i halsen ble den
lonende _ma_rkoren raskt tatt igjen.
Deretter bet hunden seg fast i den polstrede armen, og hang fast inntil hundeforeren kom til og kommanderte
"slipp".
Ovelsen ble avsluttet med at
hunden holdt vakt over markoren
mens hundeforeren foretok ransakelse og siden transporterte marksren
ut under bevoktnine.
Alle var selvfolgelig ikke like heldige. Blue Beret eiful-i av respekt for
menig Stefan Schander fra SWEDENGCOY, som hadde jobben som
markor. Enkelte av hundene var
tydelig ikke godt nok trent, og flere
var pA vei til A glefse over andre
legernsdeler enn den polstrede armen.
Men det hele gikk godt, og Schander

-kom

fra det uten skrammer. Det
skyldtes srerlig hans rolige og meget
profesj onelle opptreden.
Da den siste ovelsen var over
samlet dommerene seg for A regne ut
vinnerene. Og ikke overraskende var

det menig Peter Larsson fra os
hunden "Jack" SWEDMEDCOY som
yapt. Pe andre plass fulgte Ola
Robertsson og "Paitzar" friSWEDLOG, med beste nordmann korporal
/o",lv Knutsen og hunden "Irco" pA
I,rectJ e.

Fasiten

etter

UNIFIL-

mestgrskapet for. militare tjenestenunder vrser at det er kommet for A
bli- Arrangementsmessig gikh dei
hele knirkefritt, og det viikelsom om
ctommerene sammen med tevlins_
sleder WO 2 Modde Johansson hadd-e
o-versikt _og kontroll over det som
skledde. Stemningen blant hunder og
nuncrerorere styrker ogsA oppfatningen-om at mesterskapet bor bli en fast
tradision.

Oberstloytnant Gunnar Bruland, deler ut
farstepremien til uinneren, menig Peter
Larsson. SWEDMEDCOY.

RESULTATER
Individuell Klassc:
1:

2:
d:

tr,,

b:
8:

Menig Peter L_arsson og "JACK,,, SWEDMEDCOy: 862 noe'E
,:EAryTZA!,:, qWnpiOC,
9_ersjant_O_la Robertsson og
Bbqb
--36i i;;;E
Korporal Jonny Knutsen olg "IRCO,,, t{OhgATt, - p;;;;
Korporal -Pet!e_r Chr. Anstel.s-e_q gc^'J"R!lLq'1 NORBATT: 849,5
Menig John M..Espevik.og ,^UAS.QQ:, NORBATT: gOb,b poerig
Menig ltesr,u"r liq og "IL L9-F9^',.NO^RBATT: SdS iroen!
Menrg Stian A. Kleppe og "NICO", NORBATT:
290,b jroen[

Lag:
1:

2:
3:
LydiEh_et og samarbeid rnellom hund og f orer er

grunn

leSgerLde.

$_YE_&IGE 1010,5 poens

NORBATT 991 poeng
FII.IB.ATT 779 poeng

t1
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4 MIL OM DAGEN
NJJMEGEN-marsjen.

163

kilometer pA fire dager. For militrere avdelinger verden over et
symbol pA utholdenhet og viljestyrke. PA samhold, fellesskap og
en pr6ve pA hvordan troppen,
lagel eller du selv fungerer. Ogs&
i 6r var nordmenn fra UNIFIL
med.

Av: Trond Ahlsen
Den nederlandske marsjen er Apen
militare og sivile. Men det er
uten tvil de mange spesielle militaere
deltagerne som skiller marsjen fra
mange andre. I Ar var sAgar en avdeling fra Sovjetunionen med.
bAde for

SARTREKK
Den tradisjonsrike marsjen har
samme startsted alle dagene. Men
rutene er forskjellige, sA det er ingen
fare for A gA lei av omgivelsene. I Ar
gikk starten 18. juli i Nijmegen, der
starten er hvert Ar. I alt var det 30000

pdmeldte,

og

10000

militrere.
Deltagerne bor

i

av dem

var

en nederlandsk

militrerleir utenfor

Heumensoord.

Her holdt ogsA de 14 soldatene fra
NORBATT hus, i bygninger som
ligner vAre prefaber. Tidligere har
disse forholdene vart svrert skiftende, men i 6r hadde deltagerne lite A
utsette pA boforholdene.
Selve marsjen er pfl 100 miles, det

vil si 163 kilometer. Enkelte avdelinger per med vApen, andre ikke.
NORBATT-soldatene gikk uten
vApen, men hadde en oppakning pA ti
kilo 6 bere

pA.

12 NORBATT-soldater gik,k samlet. To gihk for seg selu. Her er laget samlet med marsjleder
loytnant Stene i spiss.

-De fleste av oss hadde nok for lite

trening, forteller en av de som var
med, korporal Reidar Busch fra tropp
1, Kp. B. NORBATT-laget haclde des-

suten aldri g6tt sammen for, noe som
ogsA gjorde den farste dagen hardere.
Reglene sier nemlig at bare 6tte prosent av laget kan bryte, noe som
krever et lag der alle tar hensyn til
hverandres marsjkapasitet. Den
farcte dagen ble derfor innkjoring for
NORBATT-gutta, der de ble bedre
kjent med hverandre. Bena holdt bra,
men dagen tok pA psykisk.

Den andre dagen ble den

under hele marsjen.

verst-e

Blemmene
dukket fort opp, og en av gutta mAtte
bryte. Den nederlandske legen nektet

korrekt NORBATT-soldaten
fortsette, siden nesten all huden

juli var ogsA

spesiell pA en annen
mAte, siden det den dagbn var kransenedleggelse pA et'kanadisk minnesmerke. 21. juli var siste marsjdag. Da
ser deltagerne virkelig lyset i enden
av tunnelen, og stemningen stiger for
hver meter. Overalt stAr en mengde
tilskuere og heier fram hver person
som gAr forbi. Likevel ender det ikke
like bra for alle, og ambuiansene
kjorer skytteltrafikk i loypa.
-Det var en lettelse A komme i mil.
tilstAr Reidar Busch" NORBATTlaget fullforte med glarrs, men etterpA
var det nye stygge ben A se. 163

kilometer langs veien hadde tatt pA.
Men, noen av dem kommer ganske
sikkert til A stA pA start-streken ogs6
neste Ar.

A,

under bena var slitt bort.

Denne dagen kom laget i mAI bare
fsr tiden var gAtt ut.
Etter halvkjort lsp begynte

en halv time

Godt med en huil nd.r rnarsjen er pd

hilometer.

163

NORBATT-soldatene e komme i
siget. Tredje marsjdag var psyken pA
topp. selv om hver eneste kilometer
kj-entes pA kroppen. Denne dagen
begynte de ogsA A bruke sang, et viktig hjelpemiddel for A fA det til A gA
lettere. Resultatet ble at laget kom tidlig i mAl, og overrasket mange som
hadde sett dem de to fsrste dagene. 20.

Deltagere fra NORBATT:
Korporal Glomnes, Hundetroppen,
menig Dahlsveen, Hundetroppen,
menig Lassesen, Pl-troppen, korporal
Andreassen, tr. 2, Kp. A, korporal
Wollvik, tr. 2, Kp" A, korporal knudsen, tr. 2,Kp. A, korporal Karlsen, tr.
2, Kp.A, fenrik Enger, tr. 2, Kp. A,
korporal l3usch, tr. 1, Kp. B, korporal
Holm, tr. 1, Kp. A, fenrik Brynjulfsen,
tr. 1, Kp. A, fenrik Gunnufsen, tr. 1,
Kp. A, loytnant Prestegard, mek. tr,
Kp. A, loytnant Stene, tr. 1, Kp. A,
(marsjleder).
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k'm "MILITT$R-KORT'o
Libanon-oppholdet

-Ja. faktisk var det en kunde som
satte-meg pA ideen, sier Paul til Blue
Beret. Og forslaget fra den tidligere
NORBATT-soldaten gjorde at
soknaden kort tid senere ble levert
inn. I dag er frissren fra Trondheim
halvveis ut i rekap-perioden og angrer
ikke et sekund pA at han dro ned.

Enkelte ganger lurte han nok pA

hva han egeatlighadde g'itt seg utp-4,
og cle spesrelt under tbrkurset pA Gardemoen. Klokka ble ofte t6lv om
kvelden fsr han kunne pakke sammen saksene og komme seg i seng.

-

Nlg" det gjor meg egentlig ikke noe.

- lrkerlo frisoryrket. ogtrives med
Jeg

-Jeg trengte en forandring i
hverdagen. Derfor eokte jee
UNIFIL og Libanon etter 11 6i
som frisor, forteller Paul 0.
Dahlen. Men, ironisk nok, hittil
har Dahlen latt saks og kam fare
over n@rmere 2O0 soldater som
trenger en hirklipp.
Av: Trond.dhlsen

A

klippe folk. Dessuten biir det io litt
penger av slikt, sier han. Men rinders.trekqr.samtldig at pengene ikke er
det viktigte. Paul mener det isteden er
viktigere A holde ferdighetene ved like
da han troes alt skal tilbake til frisoryrket nAr han kommer hjem.
- Mot slutten av kontine-enten blir
det vel noen turer rundt omlkrine for A
klippe enkelte. Totalt har san'iteten
vert de beste kundene mine. NAr iee
kommer dit er det ofte fem-seks sbrfr
klip,pes i lopet av en ettermiddag og
Kveld. Iorteller.han.
Vel-hjemme i frisorsalonsen sent i
november kan Paul O. Dahlen etter
tjen_estgn i Libanon, trygt reklamere
med "ekspert i miltarkort frisyre".
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DET SKJER I:

NORMAINTCOY

Kaptein Jens Dale og tolk Fawas Fawas ued den repa.refte uannpumpa.
(Foto: Kapt. Dale).

VANN

TIL
TIBNINE
Vannpumpa i Tibnine ble for en
stund siden sdelagt, og 170 familier i
byen kom i en vanskelig situasjon.
NORMAINCOY bestemte seg derfor
A gi en hjelpende hAnd, gjennom en
auksjon aarranger pA St. Hans aften.
Undersskelser av pumpa som henter
opp vann fua 97 meter under jorda,
viste at reparasjonen ville komme pA
600 dollar. I lopet av aftenen auksjonerte NORMAINCOY ut blant annet
en middag i Irishbatt, en tur med
helikopter over omrAdet og anledning
til A sette vaksinasjonssprayte pA
sanitetsbefalet. Auksj onen innbrakte
i alt 597 dollar.

NOHMAINTCOY bidrar med humanit@r stbtte til sivilbefolkningen i Tibnine pd mange
forskielliee md,ter, En au dem er sonl brann-uesen. Hittil i hontingent 23 har det urBrt en
'utryLninV.
25. juti ble det arrangert brannuernskurs for soldatene i uerkstgd-horypianiet,-og 23
deliok. Kurset-ble led.et au fagm1nn fra SWEDENGCOY. Pe bildet er det Suein Oue Helle som
demonstrerer,
(Foto: Kapt. Dale)

IBLUE BER
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tele og datatjeneste har

-^Forsvarets
latt
I opJrdrag av Forsvarsdepartem_entet A starte forhandlinger med
EB/NERA om et satelitts"ambarid
mellom Norbatt og Norge. Til d;it;

trenger man en mobil bakkestasion
som koster 3 millioner krorrer. Oiiitgutgiftene til det nye sambandet vil
bli 40.000 kroner i mAneden. NAr dette
blir-operativt vil Norbatt ha tre tlielcnlinjer og en telefaxlinje og telex.
S-atelittsambandet vil ikke kofrrme ua
plg.q fqr i neste kontingent. Kansfie

blir det lettere^for FN-so"ldate" a
hjem julaften?
"i"de
Den nye GIH (Generalinspektsren
for Hreren), general Arne Sblli skal
inspisere Norbatt. Det er ikke fastsatt
qogl.4atq for inspeksjonen ennA, men
det blrr t lapet av hssten.
NA fAr du kjopt lettalphPX'en. Lettolet kan du trygt drikke i tjeneste og
under beredskap det er derfor det er

Loytnant Baard.I. Nielsen prauehjorer den nye off-road sykkelen f ra PX-en i NORMAINTCOY.
(Foto: Kapt. Dale)

PA TO HJUT...
PX-en er en vel etablert institusion i
NORMAINTCOY. Vare- utvalsef bhr
stadig bedre, noe soldatene vet A sj6re
seg nytte av. Det aller siste anko-mne
er en off-road sykkel, som allerede har
fAtt sin forste provetur. PX-ansatte
kan dessuten fortelle om rekordsalg
av fotoutstyr.

til veie. Kaptein l{allvard
Kristiansen pA PX'en sier lettslet er
blitt populaert. Det gAr unna pA lik
linje med brus og annet. Det kjopes i
hele brett om gangen.
PA PX'en har de ogsA hatt spekemat
skaffet

+
:

til salgs. FenalAr, spekeskinke,
flatbrod og romme kunne de varte opp
med. Det blir kanskje mer spekemat A
fA utpA hasten etter atleaveperiniden
er over,

RADIO

Fredsoppsetningsplanen for F NBataljonen (FOP) er oppe til revisjon.
Organisasjonsavdelingen i F orsvarets Overkommando / Haerstaben
har mottat en revidert funksjonsplan
som er utarbeidet av tidligere sjeffor
Norbatt, oberst Fosland. Staben i
organisasjbnsavdelingen har ingen
store merknader til den nye FOP'en,
som vil bli lagt fram for uttalelser.
Det ventes at den nye F'OP'en vil btri
tatt i bruk vAren 1990, til kontingent
XXV.

SCOR,PIO
IJORES

TIL

Radio Norbatt Kont.

KYPROS
RADIO SCORPIO tar nA for alvor
opp konkurransen med storre radiogtisjoner i Midt-Osten. En ny rel6stasjon ble for kort tid siden montert i
Tyr, og NORMAINTCOYs egen

lokalradio kan nA hsres helt til

Kypros. Intet dArlig tilbud for norske
UN-soldater pA ferie. I)en populrere
radiostasjonen sender pA 88,50 MHz
eller 96.00 MHz.

XXII vil

holde en sporrekonkurranse med 2
omganger a 2 deltagere i studio hver
fredag kl. 2000. Vinneren gAr videre
til neste runde. Innledningsrundene
vil eA over 12 uker og lede fram til en
GRAND FINALE i mAnedsskif'tet

Menig Terje Berntsen og fenrik Trond Aauik
topps i TV-masta. Nd ndr Radio Scorpio helt
Kypros.
(Foto: Kapt. Dale)

til
til

okt.,/nov. 89.
I de innledende runder vil det bli
stilt 10 sporsmAl, og konkurransen vil
vare i 15 min.
Premiering av vinnerene i hver runde.
Tillatte hj elpemidler:
- Topptrimmet hjerne
- Heiagjeng foran radioen
RADIO NORBATT onsker veikommcn til denne kont-igentens folgetong

ttStjernesmellen"
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J14

Pe OP 4-L5 og 4-LBz

ENSOM TJENESTE

unnagiort. Fra uenstre Harald
Mannskapet pd. Op-4lg har ogsd, vert anleggsarbeidere. Det meste au arbeidet med. helipad.'en er allered'e
Myhre.
Iuar
og
Suenn
Ellinesen
Karlsen, knit

Vakthavende

Mannskapet pA. OP 4-18 har fAtt

i tArnet PA OP 4'!8'

Harald Karlsen kan fortelle at det
passerer mye militarc kiaretsyer lra
iDF oe DFF. OP-vakta's oPPgave her
fremst trafikktelling' Den
er fsrJt os
sAkalte .'Beirut-ekspressen" - to
israelske jagerfly plei,eq ogsA A p-assere OP'en i Litanidalen, tblteller

prave seg sbm alleggsarbeidere-. PA
irivakterie har de laget ny helipad. Da
BIue Beret var PA besok var det
iyngste arbeidet-. unnagjort. Fyl-

lmasse og armenngs Jern var Pa
olass. det skulle bare fylles pA sement
bg males for heliPad'en er klar til

han. En gang pas_serte ogsa et Uobra
helikopter meget lavt over.

bruk"

Posten er nok det gutta ute pA OP

4-L5 og OP 4-18 venter mest PA nAr

eskorten kommer. Se snart postsekken er overlevert blir den grundig

Posten blir ikke liggende lenge nd.r eskorten

har kommet. Karl Erik Brsten

Harald Karlsen pd. uakt i OP-td'rnet.

til

uenstre og

Vidar Remfeld.t pd OP 4-15 sjekher innhold.et i

postsekken.

siekket for brev hjemmenfra.
Eskorten kjorer hit bare hver tirdag
og lordag. Resten av uka lever soldatene der ute for seg selv.
Ute pA OP 4-15 ute i den israelsk
kontrollerte enklaven holder
utkikk mot grensen til Israel
lah gate.

og

de

Metul-
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NY REGIMENTSJEF

Oberst Tellefsen inspiserer honnaraudelingen fra Stabskompaniet.

(Av Alf Lervik)

I begynnelsen av august besskte
sjef for FDI / IR 4 Norbatt. Oberst II
Trygve Tellefsen hadde ikke hatt

denne stillingen lenger enn to uker da
han var her oginspiserte NorbattAO.

FDI 4 / IR 4 pA Onsrud Garnison

d. snakke om nd,r NK bessher OP'en. Roy Woluik sitter til uenstre, deretter Jan
Meland, Ted Andreassen, NK's sjdfsr Suein Kdre Nygd.rd og oblt. Gunnar Bruland,

Det er mye

utforer ststtefunksjoner for Norbatt.
Omkring 40Vo av kapasiteten til regimentet oberst Tellefsen er sief for er
FN: relatert.
Oberst Tellefsen inspiserte en honnoravdeling fra Stabskompaniet da
eskorten ankom. De to neste dagene
reiste Tellefsenrundt i Norbatt AO og
inspiserte avdelingene. Forste dag
var han i Kp A's omrAde - neste dag i
Kp B's omrAde og Stabskompaniet.
Dette var samtidig en orienteringsrunde for ham selv. Han har aldri tjenestegjort i noen FN-styrke. Oberst
Tellefsen har allikevel erfaring fra
fredsbevarende arbeid - han har i ett
Ar vart sjeffor operasjonsstaben i den
3000 mann store multinasjonale
styrken i Sinai, .pfl grensen mellorn
Israel og Egypt. Denne styrken er
bygget opp etter FN-styrke prinsippet. Han har tidligere vrert sjef for
Brig S og avsluttet Forsvarets
Hogskole sist vinter.
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LIBANESISK SPEIDER.
LEIR I EBEL ES SAQI

Noen ar de femti Libanesiske speiderne sarnlet ued leirbd.let pd, speideruis.
(Foto:

Alf Lerrih)

Samtidig med at speiderne i Norge
arrangerte landsleir holdt libanesiske
speidere en spejdersamling pA skolen
iEbel es Saqi. Omlag 50 speidere deltok pA leiren. I Iapet av tiden leiren
varte ble det undervist i vanlige speideraktiviteter som forstehjelp, p€rsonlig hygiene, hoflighet, ulike
naturfag og praktiske ferdigheter.

Om kvelden samlet speiderne

seg

rundt leirbAlet der de sang tradisjonelle speidersanger og fremfsrte

sketsjer og smA skuespill. De libanesiske speiderne sendte en egen hilsen
til den norske speiderlandsleiren pA
Skaugum.

Norbatt har blant annet hjulpet
speiderne med telt og en del annet
materiell. I tillegg har speiderne fAtt
mote norske offiserer og soldater som
har fortalt bAde om Norge og FNtienesten.
Speiderne underhoLdt med sketsjer og smd
skuesnill.

