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4-25 LL:

••
POSlSJ(1
Cpl Vaksdal og pte
Ron Hansen sperrer
veien ved 4-25LL.

Karlsen (med solbriller og Iystorsterkningsbriller),
Akerholt, Hillestad
og Teigen (bakerst)

4-270P:

NORBATT's
fineste posisjon
Foto: Lt Larsen
Ved PLO sitt tidligere ørnerede besetter tropp l 4-270PLL. Denne utsatte posisjonen i Øvre Kaokaba ligger kun
700m fra DFF 68A.
Nybygget som den nå er, kan 4-27 med dette kalles
NORBATTs fineste posisjon. Dusj og toaltitt i Jshelteret må
nevnes som en av attraksjonene.
Striper og stjerner er et sjeldent syn på 4-27. Den overhengende faren for firing dose er trolig årsaken. Høyere
risikotillegg til tross. Det gir selvfølgelig geværlaget
muligheten til å ta en ekte gaupefest fra tid til annen.
OP-tårnet bemannes 24t i døgnet. CP'en bemannes på
dagtid og lysplatformen bemannes på ordre fra 9. Fra seks
til åtte patruljer blir sendt ut hver uke. Shelteret bemannes
titt og ofte. Årsaken er, foruten nevnte gaupefester, «posisjonsskyting» av AE mot DFF 68A.

Standarden på posisjonen har skiftet
fra det desidert dårligste til det beste.
Hvilke andre posisjoner har dusj og
toalett i tilfluktsrommet?

Øveises skyting med 84mm RFK fra fremskutt A2L.

/

På

fr''- il,. A2M er' det
'. bygd enstilling
med shelter.
- Et idyllisk sted dypt
nede Litanidalen ved
Litanielvas
• bredd .

i

Fra 92 til 68A
Observasjonspostene våre har vel mest å gjøre. Her dekket vi
området fra PV 92 til DFF 68 alfa. Og det var ikke bare bare
det nei. Nedslag i alle kjent AMR, IDF, DFF, VK'er. Ukjente
og kjente kjøretøy. Og ikke minst av alt meldingsgang. Her
skulle det sendes, bekreftes og erkjennes. Men det gikk forsåvidt greit, untatt ting som: «A2N, gå på linje til meg, over», det finnes ingen linje der.
Pytt, pytt, kanskje det burde ha vært.
Opsen i 4-21 HQ derimot har hatt de «beste» meldingene.
Vi nevner eks: «4-18 OP, dette er 4-21 HQ -gjem vekk alle
børrefilmer og rydd opp, Bat.mann på vei, over». Og svaret
ble: «Det er mottatt, nevnte person står ved min side, slutt».
Vel, slik kan det gå, men livet gikk videre sin vante gang for
Tr.2.

Smaker på livets gleder
En ting man ikke kan glemme er de timer man har beredskap
eller fri beredskap. Beredskap blir ofte tilbrakt foran TV'en.
Hvis man ikke har sett film før, så har man fått gjort det her.
Noen har fått trent seg opp og andre har tatt livet helt med ro.
Friberedskap og en etterlengtet mulighet til å smake på
livets gleder, en liten øl og en bedre middag på en av Saqi's
kjente resauranter. Eller en badetur til velkjente «Tiberias» i
Israel (den vestlige verden).
Vel, til slutt må det jo sies at vi har det meget godt i Tr.2 og
vi vil takke vårt troppsbefal Lt Karlsen og Lt Sæter FOR EN
FIN KONTINGENT!

Alle avdelinger med litt stolthet har sine egne ritualer. Vi i
Blate er intet unntak. På enhver fredsbevarers første tur
ned i Litani må lua bløtes i elva. Her ser vi Pte Steen-Larsen
som med ydmykhet og glede hever sin jomfruelige blå UNcaps opp fra Litani elva.

Det er god oversikt over Blate og posisjonene ute i ICA fra 4-200P.
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4-18 OP - enklave posisjonen
Tekst: Korp Pettersen
Det spesielle med 4-18 ap er at den ligger utenfor selve
NORBATT AD, men innenfor NORBATT AO ca 60-70m
fra Blueline. Det tar ca 30 minutter å kjøre til 4-18 fra 4-2B
CP.

Ettersom OP'ns hovedoppgave er å ha kontroll på
IDF/DFF trafikk langs hovedvei er OP'n plassert nede i
Litanidalen. OP'n ligger nær hovedveien som fører til
IDF/DFF posisjoner vest for NORBATT i Tr 2 teig.
På pos. har vi 3 prefaber ett shelter og ett OP-tårn.
Kjøkken/oppholdsprefab er den prefaben som er mest i
bruk. D~er liten, men det er mer enn god nok plass for 3
personer. Ettersom vi lager maten selv her ute blir det mange
«fete» måltider.
I tilknytning til sanitærprefaben har vi posisjonens unike
badebasseng. Bassenget er en 1500 -2000 l stor vanntønne
som toppen er skåret av på. Det blir skiftet vann 2 ganger i
uken, og er en glimrende mulighet til å avkjøle seg på.
Muligheten for å svØmme er dårlig, men ett hopp og et lite
stup lar seg gjøre.
OP-tårnet er litt annerledes enn de andre OP-tårna i troppen. Dette tårnet er stort innvendig, ligger lavt i terenget,
den har ingen vanlig ap-stol med kikkert, men en meget
komfortabel lenestol. En stor kikkert står ved siden på trefot.

Matlaging er gøy. Her går det
for seg på kjøkkenet, og kokke
utstyret går i orden.
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Her blir badebassenget prøvd.
«Bomba» fra sanitærprefaben går
glimrende.

4-200P:

- Et sted man føler seg isolert
Foto: Lt Larsen

4-20 er en observasjonspost (OP) som bemannes
av fire personer. Disse
har syv timer vakt hver
dag. Hovedobservasjonsområdet er fra Ebel es
Saqi i sØr til DFF 65 i
nord. I hovedobservasjonsornrådet kan man se
et tjuetalls DFF- og IDF
posisjoner. På natterstid
varierer sikten fra det
krystallklare til nullsikt. I
tillegg blåser det veldig
mye her oppe, da posisjonen ligger på toppen
av et høydedrag.
Tiden på aP' en kan bli
veldig lang, da man er
ganske isolert der. Tre
ganger i uken har en
mann mulighet til å dra
på handletur i Saqi. Det
hjelper på trivselen.

På 4-200P er det lysplattform, som brukes
hvis patruljene til Tr 1
og Tr 2 trenger lys':
støtte.
Ellers er aP-tjenesten en veldig grei
jobb. Til historien
hører det med at 4-21
HQ etter planen skal
flyttes ti14-200P.
Dette er nå til vurdering i UNIFIL HQ.
Til slutt: Alle gleder
seg til å komme til
OP'en og alle gleder
seg til å dra derfra!

Terje Skårsmoen observe·
rer i de fleste kjente
himmelretninger.

Det planlegges og
vurderes
å flytte
4·21 Ha til

4·200P.
Noen
prefabb'er
er allerede
kjørt opp.
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4-230P:

- Vi kan se
Middelhavet
4-23 OP er en av de OP'ene som kanskje har best kontroll og oversikt over leA. Det er nesten ikke noe i vestre som ikke kan sees fra tårnet. På veldig gode dager
kan man faktisk se kysten og Middelhavet. Den utmerkede utsikten til de bortimot 20 posisjonene gjør OP'en
til et sted hvor man alltid har noe å følge med på.
Beklageligvis er det ikke alltid at værgudene er med
oss. Det er ikke så artig å sitte å se på tåke og dis i fire
timer.
OP'en bemannes av 4 mann som hver har 3 timer vakt
på dagen og 4 timer på natten.
En viktig oppgave er å ha kontroll med egne patruljer
fra Tr 1 og Tr 2. Ved behov skal 4-23 OP støtte patruljene med lys, derfor er drillen «lysplattform» en del av
tjensten.net må jo i denne sammenheng sies at NORBATTs mest solide og kanskje beste lysplattform ligger
på denne OP'en.
Selv om OP tjeneste kan bli kjedelig i lengden, så har
jo den økte aktiviteten og de mange nedslagene i området Litani gjort tjenesten litt for «spennede» til tider.
Det er heller ikke få ganger posisjonens shelter har vært
besøkt.
Alt i alt så er 4-23 OP en meget bra posisjon der man
har meget god kontroll over teig. På 4-23 OP har man
også god mulighet til å hvile ut etter en hektisk periode
4-21 HQ.

i

Tåke i Borrhous.
(foto: Løset)

« ••• og noen gledet seg alltid til OP-

vakta.» Pte Anda på veg opp i tårnet.
(foto: Løset)

4-2D LL:

NORBATT's mest trafikkerte CP
Fenrik Moen
(tekst og bilder)

4- 2D Lags Leir ligger i
utkanten av byen Ebel es
Saqi, like ved hovedveien.
Her har to geværlag tilholdssted til enhver tid.
4- 2D LL bemanner 4- 2B
CP som er den mest trafikerte CP'en i NORBATT.
På travle dager kan det gjennom denne CP' en passere
nærmere tusen kjøretøyer,
og det sier jo seg selv at CP
vaktene ikke blir kjedelige.
Store deler av kontingent
XXXIII har CP mannska-

r

4-28 CP har fått et nytt sikrerhus av Pi-troppen. Det eneste sikrerhuset med innlagt vann og
toalett? (foto: Lt Larsen)

pene hatt tilholdssted i ei
«Pølsebu» midt i CP' en. Det har i en lengre periode
foregått ombygging av sikrerhuset, og når det blir ferdig vil CP'en få panorama utsikt.
Det ferdes mange forskjellige folk gjennom CP'en.
IDF og DFF kjører daglig i sine Golfer og Alfaer. De
skumle «Gesseme» i sine mercedeser samt masse ymse
sivilister. De fleste er hyggelige og gjør med sitt gode
humør det svært trivelig for en svett CP
vakt. Men vi har også
ytterpunkter. De helt
store clashene har vi
ikke opplevd (unntatt
på øvelser). Derimot er
det stadig våpenbeslag
og andre hendelser
som kan sette gemyttene i kok hos folk.

Lagsleiren utfører også andre oppdrag, tailing av
GSS i Saqi og curfewpatruljer. Ellers er det ofte
arbeid å gjøre utenom vaktene. I løpet av kontingenten har det blitt mye feltarbeide. Det har sett ut som en
anleggsplass her i lange tider.

Grillkveld i 4;2D LL.
Musæus
(sittende på enden) gjør sitt
beste for å ødelegge et bra
bilde.
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CMR

CMR må ut for

å

støtte ved en hi
jacking.
(foto: Lt Larsen)

CMR/A består av to vaktlag og fem SISU-sjåfører.
Disse skal i utgangspnktet bemanne to av de tre SISUene som er i CMR. Disse vognene har kallesignal 7A,
7B og 7C på nett. Internt i CMR kalles de også
TRULS I, Il og III (TI etc).
CMR er kompaniets mobile reservestyrke. Dette
bærer også den daglige tjenesten preg av. Det er oppgaver som skal løses, trenes på i hele Kp A teig. I tillegg har CMR også rutine-oppdrag som utvidet CPtjeneste, felt-OP og lyspatrulje. CMR bemanner også
diverse patruljepunkter både i Tr I og Tr 2 teig.
Som kompaniets mobile reserve skal CMR støtte

CMR ute som
pansret ambulanse. Pte Jensen
hjelper til med å
laste ombord en
markørskadd

fra

4-2'OOP.
(foto: Lt Larsen)
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utetroppene når dette er nødvendig. Det være seg alt
fra å forsterke CP'er, evakuere posisjoner/punkt samt
å være pansret ambulanse.
CMR-personell har også ansvaret for vaktholdet
kompaniets hovedkvarter 4-3 HQ. Porten bemannes
på dagtid og streifvakt gås på nattestid.
CMR kjører også eskorte eller pansret følgebil.
Dette være seg både til Metulla for å avlevere leave og
60 timers personell samt å hente disse. Det er også
eskortekjøring i Vestre AD med penge-eskorte for
Paymaster og Scasup som blir hentet ved Litani
Brigde.

i

Har vært i Libanon
For ikke å glemme dem vi var her for....

Pte Olsen i Hebbarie. (foto: Lt Larsen)

Rachaia el Faukhar - pottebyen. Her er noen representanter for
en utdøende yrkesgruppe. (foto: Cpl Bastesen)

Fotballkamp i Øvre-Halta. Pte Hansen viser noen triks ...
(foto: Lt Larsen)

Gendarmerie og politi i Beirut. (foto: Pte Fossen)

Bekkefaret fra Chebaa mot Hebbarie er fruktbart og rikt på blant
annet plommer som disse plukker. (foto: Lt Larsen)

Forretningsstanden

I

~

Ilf

.•

(

i Saqi bruker reklamens makt. Som forret-

ningsstanden sa i kontingent XXXII: det er to ting Vår Herre
bestemmer: en manns alder og prisene i Saqi. (foto: Lt Larsen)
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Rekord sending på Radio NORBATT
Lt Larsen
(tekst og foto)

f

r

To lykkelige, men slitne,
karer slo den gamle
maratonrekorden
på
Radio NORBATT den 6.
november. Dagen etter
avsluttet Tommy Bottenvik og Mats Wold den
144 timer lange rekord
sendingen. Dermed slo
de rekorden fra konting ent XXVII med 30 timer!
Iløpet av disse 144
timene sov de ti timer
Cpl Jordfall (også kjent som Psychol og Ramon (alias Pte Dahl) besøkte Wold og Bottenvik til fro·
kost på sendingens siste dag.
hver seg. Regelen for
maratonsendinger er at en
høyden kom med god mat i mengder. I tillegg fikk de
får fem minutter hvile pr time, disse hvileperiodene
mye besøk som var med på å holde dem våkne. Marakan samles opp slik at det blir mulig å få sove litt.
tonsendingen fikk også mange dyktige potensielle
Bottehvik og Wold fikk god oppbakking fra bataljoradio-pratere
på lufta. IKke minst Ramon kom inn som
nen. Kollegene på transporten tok på seg økt belasten
frisk
vind
fra
Borås.
ning for å gjøre forsøket mulig. Kjøkkenet på Falke-
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4-11HQ:

Kompaniets nervesenter
Du kjører gjennom 4-25CP, krysser Kp-B grensen ved Hasbani Bridge, fortsetter videre
gjennom nedlagte 4-8CP til krukkebyen Rachaia El Foukhar. øverst oppe i byen ligger 4-11HQ.
Her holder kompanistaben på 35 menige og 12 befal til. Posisjon~n er en av de første NORBATT-posisjonene
som ble etablert, noe som har preget posisjonen, men nå er det full opp-pussing på gang.
I september tok vi i bruk ett nytt kjøkken og i skrivende stund bygges det ett nytt hus med plass
til 14 personer. Når alt er ferdig vil4-11HQ fremstå som en tipp topp leir.

Tekst: Cpl Gjelsvik
Foruten Kp-sjef og NK er det sjåfører, kokker, ops-personell, samband,
CMR og san-personell som holder til
her. Den største gruppen er CMR
med 20 soldater og to SISU' er. Gutta
i CMR har ansvaret for vaktholdet i
leiren, og er i tillegg en utrykningsstyrke for Kp B. De støtter og forsterker andre posisjoner, og patruljerer
teigen dag og natt. CMR er delt inn i
Alfa og Bravo beredskap. Alfa-gutta
er ute av porten nesten før tuta har
slukket.
Bravo-gutta
lever
mer
avslappet og har bedre tid, men er alltid beredt.

Nytt kjøkken
Sjåførene sørger for transport av alt
fra Kp-sjef til mat. O-ruta sørger for
post, proviant og andre nødvendig
gjøremål. Vannbilen, hvem har ikke
sett den og følt på kroppen hva den
kommer med.
CMR og Trond Kristiansen

rykker ut på bare fem minutters

varsel. (foto: Lt Larsen)

Kokkene i 4-11HQ styrer og steller
med oss for at vi skal få best mulig
mat. Baker brød, skjærer pålegg og
koker egg slik at frokost og lunch går
i orden. Gutta på kjøkkenet opplevde
vel sin største stund i slutten av september da de tok i bruk det nye kjøkkenet, et kjøkken uten kakkelakker og
mus.

Kompaniets hjerte
Hvem har vel ikke hørt «9 mottatt
slutt». Det er gutta og jenta i OPS'en
det. Herfra blir alt registrert og rapportert. Kp-ops' en er kompaniets
hjerte og stemme mot omverden. Her
sitter vi og betjener Bn-nett, Motorola-nett, kp-nett og en veksler av
eldre dato, rart at de kan være så
rolige på ops'en! De ordner også med
ringetid hjem til Norge slik at alle i
kompaniet får snakke med dama eller
mamma.

Generalmajor

Furuhovde

kom

for å delta i innvielsen
kjøkkenet

av

som ble oppkalIt

etter hans kone; Wenchessal.
(foto: Lt Larsen)

Gummi ansiktet
4-11HQ huser også sanitetskorporalen, en skriver og sambands personell som styrer sine saker med
stødig hånd.
Hele kompaniets gummi ansikt
Kapt Lund er også inventarført her.
Han har vel den
vanskeligste oppgaven med å skaffe tilvttie utstyr
som .all~ trenger,
Bn.depoet skal ha
på lager, finnes i
systemet,
men
ingen har sett,
men kan skaffes

Det kan bli
hektisk i ops'en
til tider.
Pte Johansen
(t.v.) og fenrik
Wilberg

i et opp-

skrytt øyeblikk.
(foto: Fossen)

snart. Kapt Lund
er HQ's troppsjef, og søknader om
sjeggstubber til leave må søkes til
han.

Med hård hand
Hvem har vel ikke våknet opp av
dvalen når 2-2 eller Unifil 1039
melder seg ut egen posisjon, hvor
skal Kapt Jensen holde øvelse idag?
Han holder styr på øvelsene, men er
også kompaniets «ingeniør».
Til slutt huser 4-IIHQ også Kpsjefen Maj Munz. Maj Munz styrer
kompaniet med hård hand og løser
sine oppgaver på en listig måte.
Stram i masken, men altid noe fanteri og et smil på lur.

Kokken Kristiansen

kan

friste med nybakte
brød.

Enhver tropp har sin egen
ops, her er Sol haug på nett.

Oppdahl har næringsvett. Det har visst
familien hjemme også som sender så mye
fiskesuppe.

4-8 HQ:

HQ Tropp 1
Tekst: Granheim - Foto: Lt Larsen
4-8 HQ er tropp lIs hovedkvarter beliggende 3 kilometer vest for byen Rachaiya el Foukar og 4-11 HQ, som
erKPB HQ.
På 4-8 er det innlosjert et geværlag samt troppstaben.
Gjøremål på 4-8 HQ er bemanning av 4-9 CP, OPS
tjeneste, patruljetjeneste, tailing og administrative gjøremål for å holde troppen i gang. Siden 4-8 HQ tidligere
huset en hel tropp, er det rimelig god plass her, og posisjonen har en ufattelig mengde pirør.
4-8 kan også være stolte av å ha NORBATTs beste
vollyballbane.

Ottesen (fv), Nygård, Larsen, Johansen og Holseth
slår ihjellitt tid med et slag
kort.
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Patruljebasen Tr 1

i

Tekst: Fenrik Bjørnsvik
4-6 HQ er patruljebasen i
tropp l, og posisjonen ligger
nord i troppsteigen, ved byen
Hebbariye. Byen er en Sunny
muslimsk by med ca. 3000
innbyggere påsommeren.
I 4-6 HQ er det en stab på to
personer som er der gjennom
hele kontingenten, og i XXXIII har det vært undertegnede
og posisjons assistent PTE
Skjolden.
Geværlaget er
Pte Eide
her i en periode
og Pte Rokoengen i ivrig
på to måneder.
passiar
med en
Tjenesten i 4av de eldre i
6 HQ foregår
Hebbariye.
hovedsakelig i
(foto:
de sene nattelt Larsen)

timer, med patruljer
hver
natt. Men vi har en del andre
vakter også, blant annet, dagpatruljer, OPS tjeneste, leirvakt, bypatruljer, veiklarering
og så videre. Så varemerket
for 4-6 HQ er at det er veldig
mye å gjøre, til alle døgnets
tider. Men det inntrykket jeg
sitter igjen med etter denne
kontingenten er at dere i
geværlagene har trivdes veldig
godt i 4-6 HQ.

Pte Nygård, pte J.K.
Johansen, fenrik
Krebs og Pte Olsen
på vei til 81 F punktet.
(foto: lt Larsen)

4-9 CP:

Sydligste
Tekst: Granheim
4-9 er en blueline CP som
ligger 3,5 kilometer sØr
for 4-8 HQ, og er med det
den sydligste posisjonen i
NORBATT. CP'en ligger
bare 4 kilometer fra den
Israelske grensen.
Tidligere var laget som
bemannet 4-9 CP forlagt
på 4-9 LL, da denne ble
revet i denne kontingenten flyttet laget til 4-8

(foto: Simonsen)

HQ.

Trafikken gjennom CP'en
er noe varierende, men
normalt passerer rundt
200 biler i døgnet. De
fleste av disse kommer fra
Druserbyen El Meri, som
ligger 1 kilometer sØr for
vår posisjon.
Av severdigheter, fra 4-9
CP, kan nevnes PV 48
(500 meter unna), El Kiam
fengselet og en 7-8 andre
IDF / DFF posisjoner.

(foto: Syversen)
Sanderød utøver CP-tjeneste. (foto: Førde)

Ikke mindre enn 40 turer hver
seg har Kapt Lund (tv) og Lt
Juell gjennomført

i XXXII og

XXXIII. Den tidligere

rekorden

var på ca 25 turer, også over to
kontingenter.
(foto: Lydersen)

Chebaa-marsjen:

Ny rekord - imponerende 40 turer
Tekst: Lt Juell
Chebaa by, 1400 moh, har gitt navn til
The Chebba Mountain Walk. Turen går
hver søndag hele året rundt og er åpen for
hele UNIFIL. Hvor mange liter med
svette som har blitt lagt igjen i bakkene
her i årenes løp, er det ingen som vet, men
alle de som har gått denne turen vet at de
ikke kommer tørr frem til målet, 4-6HQ i
Hebbariye.
De første kilometerene går opp, opp og
opp. Det lønner seg ikke å ha tatt for
mange øl kvelden før her, nei. Det er en

Ivrige turdeltagere

klare for

avmarsj fra 4·13. Spesielt irene
har stilt trofast opp denne kon·
tingenten. (foto: Lt Larsen)
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fantastisk utsikt fra toppen, mot Israel,
Hermon fjellet og Anti-Libanfjellene
i
nord. Takket være vannet fra Chebaa er
den Øvre delen av Hebbariyedalen utrolig
fruktbar, der gror moreller, blå plommer,
epler, pærer, druer, valnøtter m.m. Om
våren, før tørken setter inn, er fjellplatået
et praktfullt skue, med tusenvis av markblomster overalt.
Du dreier av ved Casino Bridge og følger elven nedover langs dalen til 4-6HQ.
Det er en flott tur og populær. Så mange

som 130 har deltatt på denne turen på en
gang.
Kaptein Nils Lund, Adm.off. i Kp B og
Lt Thomas Juell, proviant forvalter fra St
Kp har satt en nær uslåelig rekord ved å
gå denne turen 40 ganger hver i det dette
skrives. Regner vi med 3-miler, Litanimarsjer o.a., så har disse marsj glade herrene ikke bare gått over 800 km hver
mens de var her nede (kontingent XXXII
og XXXIII), men også slitt ut marsjstøvlene sine grundig.

Tropp 2:

En selvstendig tropp
Tekst: Erling N. Skogheim
Troppsjef

Troppen består av 42 mann, den er
forlagt med ca. halvparten av styrken i byen Chebaa, og den andre
halvparten i 4-7 A Lagsleir, som
ligger litt utenfor byen. Det rulleres mellom disse to stedene i løpet
av kontingenten. Tropp 2 bemanner også 4-7C OP, der det oppholder seg tre mann til enhver tid.
Chebaa er den største byen
innenfor NORBATTs ansvarsområde. Det bor ca. 20-22.000 mennesker her på sommeren, og ca.
15.000 på vinteren. Byen ligger
lengst øst i NORBATT AO, mellom 13-1400 meter over havet.
Befolkningen i Chebaa er i hoved-

Kaptein Skogheim.

sak sunny muslimer, og har tatt
meget godt imot oss.
Tjenesten hos oss består i hovedsak av patruljevirksomhet, vakthold,
observasjon og kontrolltjeneste.
I og med at vi ligger ca. 45-60
minutters kjøring fra resten av
kompaniet, må de fleste av oppgavene løses på egen hånd. Dette har
krevet god innsikt av den enkelte
mann, og god samkjøring av troppen. Noe vi har bevist ved flere
anledninger i løpet av kontingent
XXXIII.
Tropp 2 betjener også «Chebaa
Sykehus» der våre sanitetsmenn
gjør så godt de kan for å hjelpe de

(foto: Lt Traagstad)

sivile med sykdom og småskader.
Vi har også opplevd større ulykker
der vi har hjulpet til med evakuering av syke og skadde personer,
blant annet da huset til et GSS
medlem ble sprengt i luften 13.
august. Tropp 2 rykket ut og ga
livreddende førstehjelp til to hardt
skadde barn, samt bidro med transport vekk fra åstedet.
Vi har også hatt andre vanskelige
og meget krevende operasjoner for
å avbryte aksjoner fra partene.
Dette har blitt løst med både forhandlinger og besluttsomhet. Alt
dette har krevd en god vurdering
og disiplin fra den enkelte mann.
(foto: Pte Fossen)
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