PI-TROPPEN

- EN ENTREPRENØR UNDER
PRIMITIVE FORHOLD
Joda, Pi-troppen kan gå under den betegnelsen, for her
i Libanon så fungerer ikke alt like greit som det ville
gjort hjemme. Når man tar det lille utstyret man har i
betraktning så er det ikke mye å skryte av, rørleggeren
strever med sine rØr og koblinger, snekkeren har
matrialer som kun egner seg som peisved, faktisk
veldig god peisved, og mureren lurer på hvor sveiva til
blandemaskinen er. Brannlaget har vel enda ikke hatt
skikkelig brannberedskap. Alt er ikke tipp topp, men
vi har da overlevd.
Men nå skal vi ikke beklage oss så mye over det, vi
sitter igjen med et halvår full av opplevelser, selv om
det for mange ikke føles slik. For som kjent så har vel
mange vært mer opptatt av å telle dager, jeg vil herved
gi en stor honnør til bergenserne som har vært utrolig
flinke til å minne oss på hvor mange dager vi har
igjen. Ikke har de bare vært flinke til å telle, men de
har også vært utrolig flinke til å minne oss på hvor
fælt vi eller rettere sagt de har hatt det.
Krigen i Libanon har vel satt sterke spor i oss alle, det
er vel ikke til å komme i fra at all skytingen og
bombingen har holdt oss våkne mang en natt, vil vi
noen gang komme til å fungere normalt etter dette?
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Jeg bare spør, for det vanlige bråket har vel ikke gjort
størst inntrykk, det er vel noe annet med den
bombingen Op-Framnes har meldt om i østre del av
pi-bar AO. Det er rart at vi ikke fikk kraftig motild fra
Hygienelaget, kanskje like greitt for per dato vet vi
ikke hva utfallet ville blitt.
N aturen her nede har også vist seg fra sin beste side,
slanger og kryp i alle fasonger og størrelser, her skal
man jo helst riste sengetøy og klær før man tar det
nærmere i betraktning. Spesielt interessent var det å se
hvordan hønene oppførte seg i full vårløsning, bare
det å se hvordan høna elget seg inn på sin utvalgte verpesyk som bare det moret oss veldig. Jeg er sikker på
at jeg kunne skrevet en doktorgrad om akkurat hønas
liv, men ikke her, dere skal spares for det.
En annen utvikling man er med på å oppdage er
hvordan Ola soldat ganske kjapt forvandles til den
største feltgrisen verden har sett. Jeg sier bare til dere
kjærester og ektefeller og andre tilhørende som måtte
lese dette, tro ikke det beste om deres kjøre. For
makan til kroppslige lyder har jeg ikke i alle mine
leveår hørt, her er det lyder både oventil og nedentil,
ja rett og slett fri eksos. det er tydelig at Ola soldat slår
seg totalt løs når han er utenfor sine vanlige naboforhold og gir en lang marsj i sine nye naboer.

Åssen gjør vi dette a'.

Køffepause, kanskje det vi er mest kjent for.

«Ingeniøren» forklarer!

Sjefskokken

i aksjon.

Men tilbake til hendelsene her nede, det er vel ikke til Da benytter jeg anledningen til å takke for et fint
å komme fra et man har vært vitne til en god latter i halvår, takk til hver enkelt med det dere har bidratt
løpet av tiden her nede. Enkelte har fått malt rommet med når det gjelder spøk og alvor, vitser og historier,
sitt i sine egne utvalgte farger, andre har fått svidd av surmuling og latter. Og oppfordrer alle til å takke
skoa sine, noen har vel blitt spøkt litt ekstra med. Men hverandre, og ønsker alle lykke til med det dere har
når alt kommer til alt så har vel ingen «Hard feelings» tenkt å drive med i fremtiden. Alle nevnt ingen glemt.
ovenfor hverandre hvis så skulle være så håper jeg
-kvist
dere har gjort opp før dere sa farvel.
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SAMBANDSTROPPEN
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NORBATT XXXIV

TEKST:
CPL HANS OLA V

KIRKNES
PlO-ASS
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DETTE ER EN HILSEN FRA OSS I SANITET STROPPEN TIL
ALLE DERE I NORBATT XXXIV
I kontigenten har sanitetestroppen bestått av :
-3 leger
-3 sykepleiere
-5 sykevoktere
-l tannlege
-l tann ass./tr.ass
-l veterinær
-l hygiene off
-l troppsjef
-5 ambulanse sjåfører
(l lege/veterinær tilhører bn-stab).

-l NK-tropp

Sammen har vi hatt som oppgave å :
- Kunne gi alt personell medisinsk behandling; lege, tannlege og veterinær service til bataljonens hunder
- Til enhver tid kunne rykke ut med sanitetslag på 5.min varsel
- Sørge for at kompaniene har velutdannet sanitetspersonell og godt sanitetsutstyr
- Bistå med san.støtte ved falkøye, mineklarering og i kompaniene når san.personellet har leave.
- Hygiene laget har sørget for kontroll av renhold, mat/vannkvalitet, førstehjelp
til hunder og div. husdyr.
- Arrangere førstehjelps undervining i kompaniene, med utd. sykepleier, sykevokter og sjåfører
- Være med på organisering av medevac-øvelser på Bn-nivå.
Nedfiring fra OP·tårn.

HVA HAR VI GJORT I SANITETSTROPPEN
Vi har fungert som veldig mye, vi har vært «leke-prester» i julen og vi har utført jobben
vår som pleie- og rednings-personell.
Vi har behandlet personell i Norbatt, assistert ved sivile ulykker og støttet Marjayoung
sykehus.
Vi assisterer ved operasjon falkøye, da rykker vi ut med alfa-laget. Vår oppgave da er å
stå standby i tilfelle av at det skulle gå gale.
Vi stiller også sanitets støtte ved minerydding, dette pga at vi ønsker å være raskest
mulig tilstede viss noe går gale.
Ellers så har vi deltatt som støtte ved idretts arrangemanger,
dette fordi at vi har erfart at det ofte er behov for en plaster lapp og noen ganger mer
krevende førstehjelp.
En til to ganger i uken har vi lege/tannlege dager for sivile, dette i og uten for Norbatt
ao. Dette gjør vi for å «vise flagg» og støtte de sivile som har behov for medisinsk hjelp.

Om sanitetstroppen
Vi har blitt en meget effektiv gruppe, som sammen yter hurtig og kvalifisert hjelp. Samt
vi har alltid latt dørene stå åpen for de som har behov for medisinsk hjelp/behandling
eller «bare» har lyst til å komme på besøk.
Vi håper at alle som har fått nærmere kjennskap til sykestua har hatt et fint opphold og
føler at vi er her for dere.
Personell gått på mine (oveise).

Operasjon ccStoretå».

Medvacovelse

i shelter.

og!

NORBATT WORKSHOP (NBWS)
NBWS består aven brokete forsamling av skitne, oljetilgrisete og
ungdommelige menn i alle aldere
som har fått sitt kall. Et kall om å
reparere. Reparere alt mellom himmel og jord som kan gå i stykker.
Alt fra automatvåpen, aggregater
og sykler til panserkjøretøyer, lastebiler, lette kjøretøyer ... og radio-

De forskjellige avdelinger

Vedlikeholdsoffiseren er den som
leder det hele. Han er keiseren som
leder sitt folk (mekanikerne) og
sine baroner og grever (offiserene).
Vår keiser heter Bjørn og er yrkesoffiser av kapteins grad. Som sagt
er Bjørns oppgave å lede hele
bedriften NBWS
- en oppgave
som til tider kan
synes
uoverkommelig, men
Bjørn er oppgaven
voksen.
Med en riktig
blanding av visdom og erfaring,
styrer han med
myndig hånd.
Bjørn er en trivelig fyr som er
i besittelse av
data-anlegg
på
rommet, medaljeplass i NORBATT-mesterskap i bordtennis og en ustyrlig nysgjerrighet
- DET ,.Ro l"'lCE "'IL ~ TRo 14VA ilE I(•••tl FÅ TIL ..\
som av og til
RULLE "'Vl!,ÅIU:>E
vEt> tlJELP
AV EN S'TÅLSTII:f""
kan føre til nærmest katastrofale
hendelser.
biler. Siste kategori har voldt mang Man sikter da til en nylig gjennomen mekaniker ved NBWS grå hår ført ufrivillig prøvesprengning av
og søvnløse netter, store bekym- et større antall SISU-monterte
ringer og mye arbeid. Man har røykgranater et sted i kp A-teig.
ofte, i de sene aftentimer, kunnet
observere individer i dyp konsen- NBWS kan skilte med å ha UNItrasjon, bøyd over et lite, støvete PILs, ja muligens endog hele UNs,
objekt, mens ord man så avgjort mest mobile Formann kjøretøyikke vil finne i noen synonym- eller rep. Denne, en etterhvert meget
fremmedordbok stiger opp fra indi- bereist kaptein som lyder navnet
videts indre.
Steinar, kommer fra midt i tjukkeste Indre Kiberg. Der har han sitt
Workshop en er inndelt i forskjelli- hjem og sin borg. Til daglig har
ge avdelinger (som enkelte antyder han sitt virke innen læreryrket og
burde karakteriseres som «type har i tillegg sin egen lille «ranch»
lukket»). Disse avdelinger har som der oppe i det høye nord. I sin
oppgave å yte service overfor hele higen etter nye opplevelser og
bataljonen, noe vi går inn for med eventyr, har han altså søkt hit til
alle tilgjengelige midler. Vårt NBWS, hvor han har fått sitt eget
uskrevne motto er:
lille kontor. Derfra legger han, som
«For Gud og mekanikere er intet den strateg han er, planer for den
umulig, det umulige tar bare litt daglige drift av kjøretøyverkstedet.
som en av keiserens baroner har
lengre tid».
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han under seg en mengde folk.
Man nevner i fleng: Kjell Aksel,
Jon, Trond, Espen og Jan. Disse
fem bolde menn tilbringer sine
dager stående på hodet i bilmotorer
eller kravlende under diverse kjøretøyer med en skog av verktøy
rundt seg. Karene gjør alt de kan
for å få bilene i stand til atter å
humpe ut på Sør-Libanons veier og
gjøre dem utrygge. Dette er gutter
som virkelig kan sitt fag, og det er
ikke til å tro hva de kan få til å rulle
avgårde ved hjelp aven stålstreng
og litt tape.
Jon og Trond utgjør NORBATTs
NAF og Falken. Bergningen drar
ut når som helst på døgnet og hjelper «skipbrudne» mennesker som
aven eller annen grunn ikke kommer videre i sine tildelte kjøretøyer. Når disse to ikke er tilgjengelige, må Roy-Olav og Lars-Martin
(fra APe-workshop) steppe inn ..
APe-workshop
er også en avdeling ved NBWS. Den ledes aven
løytnant fra Lista med navnet
Svein. Sammen med Svein, som i
den senere tid har forsøkt å gjøre
sitt til å hjelpe oljeindustrien (uten
å gå nærmere inn på den affæren),
jobber Roy-Olav og Lars-Martin.
Roy-Olav er en diger nordlending
med snurrbart som nekter å la seg
utnevne til korporal. Lars-Martin er
en korporal fra Telemark, som av
en eller annen grunn (man har latt
seg fortelle at det I muligens dreier
seg om en kvinnelig person) legger
leaven sin til et sted i USA, som få
eller ingen av oss andre noensinne
har hørt om. Dette trekløveret utøver sine ferdigheter som mekanikere på noen pansrede monstre kalt
SISU og VAB.
Så har vi 14-dagers verksted, som
står for de intervallmessige servicer og vedlikehold av bataljonens
kjøretøypark
(minus SISU og
VAB). Avdelingen ledes til daglig
av «14-dagersgeneralen» Sigurd,
en livat fenrik som nesten alltid
smiler og er i godt humør. Med god
hjelp fra Bjørn-Arild,
en flittig
men akk så stillferdig arbeidsmaur
av korporals grad, utføres oljeskift,

servicer og sjekking aven hel rekke ting på de
enkelte kjøretøyer. Dette har man, for enkelhets
skyld, nedtegnet på lister, en for hvert kjøretøy.
Disse utgjør selvsagt en stor papirmengde, som
ofte gir Sigurd en del hodebry. De to på 14dagers gjør imidlertid en glimrende jobb og yter
service på linje med et Rolls Royce-verksted,
uten sammenligning av kjøretøyer for øvrig.
Vår utvandrede Rørosing, Terje, leder en egen
liten bedrift i bedriften - Generator workshop.
Som nevnt utvandret han fra Røros og etter en
lang vandring slo han seg ned på Drevsjø. Denne
mannen kan bl a være bekjent av å ha deltatt på
kongelaget i skyting. Hva dette har hatt av betydning i hans arbeide i agg-laget er foreløpig
ukjent.
Henrik, Vidar, Myggen (født Sigurd), Andreas, Robert og Jan-Erik er navnene på de edle
riddere Terje har med seg. I tillegg besto agglaget av Morten, som forlot Libanon et stykke ut
i kontingenten. Dette av kompliserte årsaker som
innbefatter uttrykk som «skjev rotasjon» 0.1.
Dette lystige laget tar seg av alt som omfatter
aggregater, strøm, kjøleteknikk og stolpeklatring.
I tillegg gir agg-laget lysstøtte ved viktige feltoperasjoner som Falkøye, Medevac og grillparties
på Falkehøyden.

Roy-Olav
bøydAksel
over ler
et skadefro
lite, støvete
objekt. Man
kan bare
forestillei dyp
seg konsentrasjon,
ordflommen. Kjell
av kollegaens
problemer.

Børsemakeren
Tore, en skjeggete fenrik med
utpreget trondheimsk spro g og en forkjærlighet
for Harly Davidsons, holder til inne på Steinmyra
camp. Like fullt tilhører han NBWS. Til å hjelpe
seg med reparasjoner av personlige og avdelingsvåpen samt optisk materiell, har han Morten.
Morten er fra Østfold og kan karakteriseres som
en grei fyr som kommer syklende inn på verkstedkontoret og delelageret for å slå aven prat.
NBWS har, som nevnt, sitt eget Delelager som
drives aven tynn fyr med en stjerne på hver skulder. Til å hjelpe seg har han en plugg som har
drevet det langt innen brytingens edle kunst.
Denne har to vinkler å pryde sine skuldre med.
Begge er av nordnorsk opprinnelse, og dette
fører selvsagt til en del ekte nordnorsk og helt
nødvendig munnhuggeri (naturligvis av kameratslig karakter). Rune, som er assistentens navn,
har gjentatte ganger hevdet at han blir pisket
rundt av sin tyranniske sjef, Per-Arne. Sistnevnte, på sin side, påberoper seg retten til å kalle
Rune en slamp som overhodet ikke gjør annet
enn å sitt og fryse mens han skriver brev hjem.
Sammen er de dynamitt og kjemper en fortvilet
kamp for å innhentet reservedeler til bilverkstedet, slik at mekanikerne skal slippe å bruke så
mye stålstreng og tape. De to utfører også dekkomlegging og -reparasjoner.
De muntre menn ved NORBATT Workshop takker for godt kameratskap og samarbeide gjennom kontingent XXXIV.

Bergning med ccSinai-Chiefen». NORBATTs svar på NAF og Falken drar ut når
som helst, hvor som helst.

"
OOps, problemer med fjellovergangene!
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Sikkerheten er viktig
lor trønsporten.
Her
tør Fredriksen
14 døgers
service. tt"
It

TRANSPORTEN
Transporten har i denne kontingenten bestått av 19 arbeidsvillige
sjåfører, som alltid har gjort den
jobben de til enhver tid har blitt satt
til. Enkelte ganger har de kanskje
hatt flere oppdrag samtidig p.g.a.
mannskapsmangel, men de har
klart å gjennomføre arbeidsoppgavene med gode resultater. Til å fordele oppgavene til denne gjengen
har vi hatt to befal som ikke alltid
har hatt en lett oppgave, i sær når

man tenker på det antall biler en til
enhver tid disponerer. Men dette til
tross har befalet klart å mestre dette
på en særdeles utmerket måte.
Trafikkulturen her nede er noe
forskjellig fra den vi er vant til
hjemme, men det har ikke vært
mange uhell i transportla&et. Det
har hendt at enkelte kjøretøyer har
vært noe dårlig fortøyd, og dermed
har reist en tur på egen hånd. Men
den ene gangen stod tankbileni

veien og stoppet denne utbryteren i
tide. Vi har vært en sammensveiset
gjeng som har en god tone, men
man må tåle en sarkastisk bemerkning i ny og ne. Det finnes de som
har prøvd å senke stemningen i
transportlaget, men hverken 14dagers generaler eller andre store
sjefer har klart å knekke oss.
Til slutt ønsker vi å takke samtlige
avdelinger i NORBATT for et godt
samarbeid i kontigent XXXIV.

LOVENS LANGE ARM
MP-NORBATT XXXIV
Recapene fra kontingent XXXIII
var spente på hvilke individer som
de skulle campere sammen med de
neste 6 månedene. Svaret forelå i
begynnelsen av desember, og det
virket ok! Vår nye Hugo tok snart
opp arven etter avtroppende Hugo;
han ble ny videoekspert. Videre
kan det se ut som om det til tider
har vært særdeles anstrengende tjeneste for Nk-Lars. Han er ved flere
anledinger observert sovende over
PC' en med en hånd på musa (det er
mulig at han virkelig ER trøtt, eller
kan det være mangel på noe
annet??).
Marita fant snart ut at PI-bar var
stedet for henne. Hva er så spesielt
med de gutta der da? «Vi spiller
bare kort» er hennes forklaring.
Kanskje Midttun i Pi kan bekrefte
dette?
Camilla har i følge sikre kilder fått
flere invitasjoner på blant annet
middag. Dette kan sikkert bekreftes fra BMR. En av hennes beilere
har vært så frustert at det har gått ut
over inventaret i vakthuset ved innkjøring til 4-2 HQ.
Midtveis
i kontingenten
dro
0ystein hjem. Vi tror nok det var
sterke krefter som stod bak denne
retretten. Bjørn hadde ingen innvendinger, da han plutselig fikk
enerom. I tillegg ble det mye mindre gass på hele stasjonen!
TAlLING AV S0PPELBIL er MPNORBATT sin høyeste prioritert
oppdrag. Oppdraget er som mye
annet MEGET meningsfyllt. I tillegg er det også velluktende.
Avslutningsvis ønsker vi som drar
hjem Hugo til lykke med 6 nye
måneder i vernesonen. Tar du trecap blir du historisk.
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Handover og medaljeparaden
To store dager i kontingenten. Handoverparaden markerte starten på vår kontingent, og
heldigvis så forsvant ikke hele kontingenten inn i tåka, selv om handoverparaden ikke var så
mye å se på.
Langt bedre var været under medaljeparaden. Halvveis i kontingenten var vi berettiget til å
motta UNIFIL-medaljen som takk for vår innsats.
Den norske Charges d'affairs i Beirut, Kai Lie, fikk æren av å dele ut medaljene sammen med
Deputy Force Commander.
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Vølleybøllmesterskøpet

NO}lBAIT 34.

IDRETTSTJENESTEN I NORBATT
KONTIGENT XXXIV
Det har ikke manglet på idrettstilbud i Norbatt i kontigent XXXIV. Idrettskontoret har med god hjelp fra kompaniene gjennomført en rekke idrettsarrangement. Det har bLa blitt arrangert bataljonsmesterskap i 12 forskjellige idretter. Endel har også fått anledning til å delta på forskjellige Unifilmesterskap. Norbatt har på de fleste
Unifil mesterskapene levd opp til mottoet: Det viktigste er ikke å vinne, men å delta! Men Norbatt har også fine
plasseringer å vise til i bLa skyting med pistol og AG3 og ikke minst i Unifilmesterskapet i infanteriløp. Mesterskapet ble arrangert på hjemmebane, der vi stakk av med lagseieren og med to individuelle klasseseiere.
Av de faste ukentlige idrettsarrangementene er det løpskarusellen som har vært mest populær. Til sammen har
278 deltatt på løpskarusellen i løpet av kontigenten, mange klarte også å gjøre seg fortjent til den populære
Løpskarusell T-skjorten. En gang i mnd har det blitt arrangert forskjellige tropps stafetter. Opp til 12 lag har
deltatt på stafettene, det er flott at mange stiller lag selv om de havner langt ned på listen, stikkord: BN-stab og
TRENtropp!
Chebaamarsjen har blitt gjennomført 17 søndager i flotte omgivelser. Nesten 100 stk har også fått gleden av å
stå telemark eller slalom på Mt. Hermod i Israel. Vi kan ikke legge skjul på at enhver norsk kvinne og mann
blir konge eller dronning på ski sammenlignet med Israelerene!
Til slutt vil vi på idrettskontoret takke alle som har deltatt på arrangementene, vi håper også dere hadde det fint
i kontigent XXXIV
Korp Kurth Hagen
Idrettsassistent

Lt Ine-Lill Hjelm Gabrielsen
Idrettsoffiser
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