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VI 0n~k~~ d~g v~Ikomm~n tII FN-tj~n~~t~ og vII
utt~ykk~ va~ an~~kj~nn~I~~ og takk 60~ at du
ha~ m~Idt d~g tII tj~n~~t~ 60~ 6~~d~n~ ~ak.
VI ha~ Inn~n ~amm~n av d~ ~~~~U~~~~
vI ~a~ ov~~
og I ~ama~b~Id m~d h0Y~~~ og ~Id~o~dn~d~ mIIIt~~~
In~tItu~jon~~ gjo~t hva vI kunn~ 60~ a I~gg~
60~hoId~n~ ~a godt tII ~~tt~ ~om muIIg 60~ avd~IIng~n~ og d~n ~nk~It~.
Hva o~I~nt~~Ing~~ og utdann~I~~ m v anga~ ha~
vI ~att opp ~t p~og~am ba~~~t pa ~~6a~Ing~~ 6~a
tIdIIg~~~ kontIng~nt~~ I LIbanon, aktu~II~
p~og~am/0v~I~~~ 6~a d~ ~~n~~~ a~~ FN-b~~~d~kap~0V~I~~~ ~amt d~t b~~t~ og m~~t aktu~II~ 6~a d~
gj~Id~nd~ p~og~am 60~ ~~p~tI~jon~0v~I~~~.
Att~~ ~n gang v~I m0tt og Iykk~

1s4f~

Ob~~~t
BataIjon~~j~6

6?1~0
o ~I'd
Ob~~~t
Sj~6
60~

For 4/IR
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Under perioden i Norge viI bata1jonen ha redusert materie11og kj~ret~yoppsetning.
I Libanon vi1 vi overta materie11et etter forrige kontingent
og f~lge1ig fa full materie11oppsetning.

Tidsplan
F~lgende

tidsp1an

er fastsatt:

Hovedinnrykk befa1
Innrykk Kp A og Kp B
Innrykk Stkp
Org og oppsetting
0vingsperiode i Norge

0ve1se "STORHOGGET"
Full tjenes te
Avreise forparti I
(13 befa1, 2 K/M)
Avreise forparti II
(21 befa1, 11 K/M)
Overf~ring av hovedstyrken
Genere11 permisjon

28 februar
7 nars
8 mars

1 dal!

8 - 23 mars
Kp A og Kp B - 104 timer
Stkp - 96 timer
Herti1 komrner kve1ds- og
nattjeneste
21 - 22 mars
L~rdag 10 og s~ndag
11 mars
Ca 14 mars
Ca 21 mars
26 - 29 mars
Torsdag 15 mars etter
endt tjeneste ti1
mandag 19 mars k1 0600.
"\

3

Adresser og telefonnummer
Adresse

i Norge:

FN nr (grad for befal), navn, kp
Den norske FN-styrken, boks 6,
2060 GARDERMOEN.
Adresse

/FN-bataljonen

i Libanon:

FN nr (grad for befaI),
Feltpostnurmner
Den norske FN-styrken
Oslo, avgang utland.

navn

(Bnstab og Stkp feltpost nr 100
Kp A - feltpost nr
101
Kp B - feltpost
102)

Innenriks portotakster
gjelder for postforsendelser
de norske styrker i Libanon og adressater i Norge.
Maks vekt er 3 kg.
Det viI for~vrig
tjenesten.

bli gitt n~rmere

orientering

nr

mel10m

om post-
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Telefon og telegrammer
Under

oppho1det

i Norge:

Det finnes myntapparater
S~r-Gardermoen
Trandum

brakke
brakke

slik:
236
82.

lnnkomne private te1efonsamta1er
beskjeder 01 og rettes ti1:

innskrenkes

- for persone11
- for persone11

pa S~r-Garderrnoen:
pa Trandurn

Under oppho1det

i Libanon:

ti1 mottak

(02) 978110
(02) 978010

Det kan ikke regnes med mu1igheter for private
ta1er e11er te1egrarnrner fra bata1jonens omrade

og

1inje 176
1inje 374.

te1efonsami Libanon.

i

Livsviktige rne1dinger (te1egram) fra Norge ti1 personelI
Libanon vi1 innti1 videre forrnid1es over det mi1itrere samband slik:
FN nr (grad for befa1), navn, -kp
Den norske FN-styrke i Libanon
FDI 4/IR 4
2057 ONSRUD.

/FN-bata1j onen

FN nr nyttes:
- pa FN-identitetskort
- all registrering og forbinde1se
- pa postforsende1ser.

med FDI 4/IR 4

FN nr nyttes aldri a1ene i forbinde1se
Her nyttes fu11t militrert nurnrner.

med 1ege/sykesaker.
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Tjenesten

i Norge

Hensikten med perioden i Norge er a ~ve pa de viktigste
disipliner som inngar i NORBATT's fredsbevarende oppdrag
i Libanon.
Utover de rent faglige disipliner skal det utvirkes at
norske FN-styrker inntar en n~ytral, upartisk og h~visk
holdning overfor partene i konflikten, den lokale befolkning
og alle andre de kommer i kontakt med.
De disipliner det er lagt spesiell vekt pa er:
- vapentjeneste
- spredt orden, herunder "polititjeneste"
- opptreden og holdningsskapende
disipliner.

Under oppsetningsperioden
i Norge viI Bataljonsko og Stabskp
vrere pa S~r-Gardermoen
og gevrerkompaniene pa Trandum.
Vedlagte

skisser

gir detaljer

om disse

leirer.

Det er generelt nattpermisjon,
sivilt antrekk kan nyttes
etter endt tjeneste og de som ~nsker det gis anIedning til
a bo utenfor Ieiren.
I forlegningen skal det herske ro
etter rosignal.
Den viktigste
oppgave for bataIjonens veIferdsoffiser
i
denne periode er a sette seg inn i og tiIretteIegge veIferdstjenesten i Libanon.
vi har derfor fatt anIedning til a dra
veksel pa veIferdsoffiseren
ved HIS0, Gardermoen, samt gj~re
oss bruk av de dagIige veIferdstiIbud
som kino, kantiner mv
som aIIerede er i omradet.
BataIjonspresten
viI etabIere seg pa S~r-Gardermoen.
Kompaniene viI bIi kontaktet og bes~kt i tur og omgang.
Den organiserte veIferdstjeneste
i Libanon viI f~rst og
fremst ta sikte pa a Iette det dagIige Iiv ute ved de enkeIte
kper, tropper og OPer.
Det eksisterer dessuten aIIerede kantineutsalg,der
artikIer
som kIokker, radioer, kasettspiIIere
og fotoutstyr kan kj~pes
til fordelaktige priser.
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Det opparbeides 2 1/2 permisjonsdag
pr tjenestemaned i
Libanon.
Permisjonene
avvik1es pu1jevis i tur og orden ~
to omganger.
F~rste rutinemessige permisjon kan innvi1ges etter minst 2
maneders tjeneste i Libanon.

Reiseti1budene
deta1jer
Libanon.

har hitti1

om dette kommer

vrert re1ativt
vi ti1bake

omfattende.

ti1 etter

Nrermere

ankomsten

ti1

permisjoner pa grunn av spesie11e ve1ferds- e11er sosia1e
forho1d behand1es og avgj~res pa grunn1ag av s~knaden i
hvert enke1t ti1fe11e.
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T1l1itsmannsordnineen og Ombudsmannen
Den tillitsmannsordning
trekk i Libanon.

vi har i Norge,

gjelder

ogsa i hoved-

Innledningsvis oppretter derfor kompaniene tillitsmannsutvalg
innen 14 marso
Innmelding til 8-1 innen samme dag kl 1600.
Bataljonens sentrale tillitsmannsutvalg
19 mars etter nrermere ordre.
Hovedtillitsmannen
vrere til stede.

ved de norske

avholder

FN-styrker

m~te mandag

i Libanon

viI

Pa grunn av det store antall rekapitulanter~
ma nytt valg av
tillitsmenn gjennomf~res etter 3 ukers tjeneste i Libanon.
FN-soldatenes tillitsmannsordning
ender opp i eldste norske
offiserers (NORCO's) tillitsmannsutvalg
som m~ter i UNIFIL HQ,
Naqoura, og som omfatter alle norske avdelinger i,Libanon.
Bataljonen sender 2 representanter
dit, mens Verkstedskp og
8anitetskp har en representant hver.
Dette utvalg velger hovedtillitsmann
for hele den norske kontingenten.
Hovedtillitsmannen
deltar sa vidt mulig som observat~r under
Landsutvalgets m~ter i Norge hvert kvartalo
Landsutvalgets
sekretariat s~rger for at saker reist av tillitsmannsutvalg
i Libanon blir levert riktig myndighet i
Norge.
FN-styrken er ikke representert
arlige landskonferanse.

under tillitsmannsordningens
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Alt personeli har adgang til a henvende seg direkte til ombudsmannen for Forsvaret, i likhet med alt annet norsk
militrert personeli.
Bataljonen og kompaniene er innstilt pa a nytte tillitsmennene aktivt for informasjon til mannskapene,
for dr~ftelser av tjenesten og for a l~se de problemer som matte
oppsta.

Tjenesten i Libanon
I programmet inngar det orienteringer om forholdene i Libanon.
I denne velkomsthilsen
og orientering viI vi bare
ber~re noen fa, men helt spesielle forhold.
F~rst og fremst ma det understrekes at FN-styrken i Libanon
- UNIFIL (UNITED NATIONS INTERIM FORCES IN LEBANON) har som
oppgave a l~se det mandat som FN's sikkerhetsrad
til enhver
tid gir styrken.
Det navrerende mandat utl~per 20 juni 1979 og vi forutsetter
et nytt mandat fra samme dato.
Normalt dekker disse mandat
~t tidsrom pa seks maneder.
Vi ma ogsa ha lova
anta at et nytt mandat viI fa en noe
annen ordlyd enn tidligere fordi situasjonen har endret seg
i l~pet av perioden.
Uansett hvordan dette nye mandat blir, er det et kravat
alt
personeil i UNIFIL skal og ma stille seg absolutt n~ytrale i
forhold til partene i den pagaende konflikto
Personeli som finner det umulig a akseptere et slikt krav
anmodes om a ta sin medvirken i UNIFIL til fornyet overveielse.
Partiskhet kan ikke tolereres.
Vi ma alle som en sta
for og representere

FN's syn og politikk.
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Vi ma ogsa f~lge FN's bestemmelser om h~flig og veldisiplinert opptreden i tjeneste og pa fritid, samt overholde taushetsplikten hva angar sensitive interne forhold og opplysninger man er gjort kjent med gjennom sin FN-tjeneste.

Av denne grove skisse fremgar hvordan de forskjellige
ners styrker ligger i forhold til hverandre:

nasjo-

t8eiryt

Gelen.
hiiydtn'l

I mannskapsspisesalene
er det slatt opp kart i malestokk
1 : 50 000 over omradet, her fremgar nrermere detaljer med
hensyn til grupperingen.

la

Forholdene i Libanon er pa alle mater forskjellige fra det
vi er vante med hjemmefra.
Den strid og meningsforskjell
som hersker gj~r situasjonen uttrygg og fra tid til annen
farefull.
Dette har konsekvenser
for den daglige tjeneste.
Den ene
dagen er lik den andre, savel l~rdag som s~ndag.
Sa lenge
vi oppholder oss i vart operasjonsomrade
er det ingen
markert fritid og ingen mu1igheter for "hvilende styrke"
og "ga pa byen".
Ikke tillater situasjonen dette og i de
aller fleste tilfeller finnes det heller ingen by.
Tillatelse til a forlate kp-omradet ma gis av foresatt myndighet.
Vi er stort sett pa feltfot 24 timer i d~gnet heIe uken.
Det er ikke anIedning til a nytte sivilt antrekk innenfor
UNIFIL's omrade.
Dette gjeIder ogsa under reise / transport fra og til omradet.
Den som ~nsker det gis anIedning
pa eget ansvar a medbringe siviIt antrekk for bruk under
permisjon.
Det viI bIi gitt nrermere orientering om hvordan
dette t~y kan sendes til Libanon.
Ogsa kIimaet stiller oss overfor . uvante
ma vi ta hensyn til nar det gjelder bade
hygiene og hygienen for~vrig.

situasjoner.
Dette
den personlige

Den Iette tilgang pa alkohol setter et fremmedartet preg pa
tilvrerelsen. Adgang til a nyte alkohol er den samme for
befal og menige.
Det vi skal vrere kIar over er at vi er paIagt en meget h~y
beredskapsgrad,
og at vi til enhver tid, uansett nar pa
d~gnet, ma vrere istand til a ga i stiIling og betjene vare
vapen sikkert og effektivt.
Uforsiktig og overdreven bruk av alkohol viI dessuten sammen
med de uvante og for oss vanskelige klimatiske forhold Iett
bryte ned var psykiske og fysiske motstandskraft.
Matehold
er derfor av vesentIig betydning og brudd pa dette palegg viI
f~re til strenge reaksjoner, eventuelt hjemsendelse
som
uskikket.
Forannevnte forhold viI ogsa bIi viet stor oppmerksomhet
under oppsetningsperioden,
og det viI bli gitt regulerende
bestemmelser.
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Bataljonens organisasjon
Bataljonen er forskjellig bade i forhold til var vanlige
infanteribataljon,
slik vi kjenner den fra vare staende
avdelinger,
og i fra repetisjons~velser.
Grovt sett ser bataljonen

slik ut:

FNBN

137-517/654

BNST

STKP

52-207/259

KP A

28-158/186

KPB

28-152/180
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