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Terroraksjonene 22. juli rystet en hel verden. der hvor Heimevernet ble kalt ut var vi svært 
raskt på plass etter tragediene. Fellesskapsfølelsen og et genuint ønske om å bidra i en av 
nasjonens tyngste stunder var en tydelig driver og motivasjonsfaktor for våre styrker.

Jeg er meget stolt av den profesjonelle opptredenen våre soldater viste da de løste 
oppdrag i Oslo sentrum de påfølgende dagene. Totalt var cirka 400 HV-soldater fra HV-02 
og HV-05 kalt ut og flere styrker fra HV-01, HV-03 og SHV var beredt. I etterkant ønsket ikke 
Forsvaret å framheve egen innsats av respekt for de mange berørte og involverte, men jeg 
vil benytte denne anledningen til å rette en stor takk til alle dere som bidro.

driftsbudsjettet i HV er som kjent stramt. derfor var det svært gledelig å motta en ekstra 
bevilling på 40 millioner fra Stortinget gjennom revidert nasjonalbudsjett. disse midlene 
går utelukkende til trening av områdestrukturen og oppkledning av mannskaper. 

Like fullt vil budsjettene forbli stramme fremover. For å møte kravene til trening av 
både innsatsstyrken og områdestrukturen på lengre sikt, blir jeg derfor nødt til å avvikle 
bonusordningen knyttet til frivillig tjeneste i innsatsstyrkene. Jeg håper likevel at de gode 
øvelsene og det gode miljøet som er etablert i innsatsstyrkene fører til at de fleste velger å 
fornye sine kontrakter og bidra til videre utvikling av vår operative spydspiss.

Heimevernsstaben fikk ny organisasjon per 1. august. En omfattende evaluering førte til at 
15 stabsfunksjoner ble dratt inn til staben for å kraftsamle kompetanse, slik at Heimever-
net nå har et ledelsesapparat som er bedre rustet for de oppgavene som skal løses. Innen 
nyttår flytter staben inn i nye lokaler på Terningmoen ved Elverum. dermed blir Terning-
moen et nytt og viktig tyngdepunkt for Heimevernets virksomhet.

Forsvarssjefen legger fram sitt militærfaglige råd til politisk ledelse i slutten av november. 
Heimevernsstaben deltar i utredningen og gir faglige innspill i prosessen. det er åpenbart 
at blandt annet nye kampfly vil kreve store deler av et lite forsvarsbudsjett, noe som også 
vil påvirke oss. Jeg står fast på at minimum 68 % av områdestrukturen må trenes årlig for 
å vedlikeholde vår operative evne. I tillegg må innsatstyrkene som et minimum videreføre 
dagens treningsnivå. Antall befal og mannskaper som produseres gjennom førstegangs-
tjenesten synker og dette kan medføre en tilsvarende justering av strukturen.

Vi står foran en hektisk høst med stor aktivitet og ikke minst et viktig arbeid med vår fram-
tidige struktur. Jeg vet at dere benytter treningstiden effektivt, men ber dere tenke over 
tiltak som kan frigjøre ytterligere midler til trening av hele strukturen. Lykke til!

Stolt av Heimevernet

Generalinspektør for Heimevernet
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22. juli ble hele det norske samfunns-
sikkerhetsapparatet satt på prøve. På 
kort varsel stilte flere hundre soldater fra 
Heimevernet opp for å sikre sentrale bygg 
i Oslo.

I uke 38 hadde Bjørn West Salamander 
sin første øvelse med felles stab. Små 
kulturforskjeller bød på utfordringer, men 
alt i alt er sjef for styrken, major Gaute 
Gunnarskog, fornøyd.

På Heimevernets befalsskole(HVBS) på 
Porsangermoen er et nytt kull i gang med 
befalsutdanning. 50 elever er på plass, ni 
av dem er jenter.

Både arrangørene og HV-mannskapet 
som bemannet standplass leverte varene 
under Landsskytterstevnet 2011.
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23. juni uteksaminerte Heimevernets be-
falsskole 34 elever. Skolen premierer de som 
har utmerket seg med årets beste resultater. 
Beste elev totalt: Dan Bendik Fauske, beste 
elev idrett: Vetle Skavraker Evju og beste 
elev skyting: Rolf Christensen. Her avbildet 
sammen med skolesjef major Lars Harald 
Blomkvist og representant fra HVST Kom-
mandør Lars Arne Aulie.

- En veldig positiv opplevelse. My folk kom in-
nom vår stand og fikk informasjon, sier Trond 
Sverre Grudt i HV-12.

De hadde med en rekke moderne våpen som 
vakte oppsikt og interesse.

- Svært mange kom innom for å se på 
våpnene våre. Både unge og eldre hadde 

stor interesse for hvilke våpen innsatsstyrken 
bruker i dag, forteller Trond Sverre Grudt.   
Innsatsstyrken bød på luftgeværskyting med 
premiering for de minste, et populært innslag 
som garantert ga Heimevernet en fantastisk 
omtale fra de yngste.

- Det er svært positivt for oss og få vist oss 
frem på denne måten. Folk er interesserte 

og det er en fin måte å rekruttere mannskap 
til Heimevernet på. Vi har bra med folk, men 
er på utkikk etter flere spesialiserte, avslutter 
Grudt.

PÅ KRYSS & TVERS
I HV-NORGE

Dani Edvartsen, Fosnafolket

Dani Edvartsen, Fosnafolket

Heimevernets befalsskole

Rype viste seg frem

Støttet politiet ved flom

Innsatsstyrke Rype i HV-12 brukte Fiskefestivalen på Bessaker 
som en god anledning til å vise seg frem og rekruttere nye folk.

Fältjegergruppen (G22) og Västernorrlands-
gruppen (G23) sendte sine beste soldater til 
Værnes for å møte sine trønderske kolleger i 
HV-12. 
- Dette er et flott arrangement, og gir oss en 
arena der vi kan lære av hverandre, sier Chris-
ter Johanson fra Vestre Norrland. – Dere har 
et veldig flott skyte- og øvelsesfelt her som 
jeg virkelig misunner dere, smiler den svenske 
HV-soldaten. 

Utveksle erfaringer
Hensikten med Kvadratmatchen er å utveksle 
erfaringer og knytte kontakter mellom norske 
og svenske heimevernssoldater gjennom 
konkurranse og samvær. Kontakter som har 
utviklet seg til å omfatte felles øvelse i Lierne i 
fjor, og felles deltakelse på hverandres kurs.
I tillegg til Kvadratmatchen har HV-12 også 
den såkalte vennskapsbyutvekslingen med 
det danske Hjemmeværnet i Odense og 
svenskene fra Norrköping. 

Mye skyting
Det konkurreres i en rekke disipliner, med 
fokus på skyting. Både feltskyting, nærstrid-
sløype, stridsskyting og håndgranatkasting 
står på programmet.
- Heimevernet har en viktig funksjon som 
brobygger og er en arena for møte mellom 

Forsvaret og lokalsamfunnene. Det er flott 
at dette også kan skje over landegrensene, 
smiler fenrik Arne Steen fra Levanger.

Vennskapelig kappestrid 
mellom heimevernssolda-
ter i Midt-Norge og deres 
svenske kolleger over gren-
sen. Helt siden 1952 har det 
vært hard kamp om heder 
og ære i Kvadratmatchen.

Politiet anmodet Heime-
vernet om å bistå under 
flommen i Gaulavassdraget. 
Trøndelag Heimevernsdis-
trikt støttet politiet  med 
kjøretøy og mannskaper.

Nordisk brobygging

Kaptein Rune Haarstad

Kaptein Rune Haarstad

KONKURRENTER: Christer Johanson fra Vestre Norrland og fenrik Arne Steen fra Levanger 
møtes til dyst i nærstridsløypa.

INTERESSE: Trond Sverre Grudt delte gledelig ut informasjon om Heimevernet.
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Innsatsstyrke Derby fra Oslo og Akershus 
Heimevernsdistrikt 02 var raskt på plass 
utenfor Forsvarets ledelsesbygg og Stortinget, 
og ble etter hvert svært synlig i bybildet. De 
fikk støtte av en tropp fra innsatsstyrke Grebe, 
Opplandske Heimevernsdistrikt 05. Sogn HV-
område og Sentrum HV-område ble kalt inn 
til opptrening. I løpet av de 15 timene de var 
inne trente de på nærstridsskyting, nærkamp, 
kontrollteknikker/håndjern og trening i 
maktanvendelse. En tropp fra HV-område 
Sentrum utførte vakthold ved Forsvarsbygget 
fra søndag til mandag. Ytterlige fire områder 
var varslet for mulig innsetning. I tillegg 
var ledelseselementer i HV-01, HV-03 og 
Sjøheimevernskommandoen klar for å støtte 
oppdraget. 

Raskt ute
Mange meldte seg til tjeneste for nasjonen 
med ønske om å bidra. For Heimevernet ble 
det som tidligere var et øvingsscenario plut-
selig virkelighet. Responsen områdesjefene 
fikk fra sine soldater var overveldende. 
- Alle som kunne slapp det de hadde i 
hendene og stilte opp. Vi hadde en som satt 
seg i bilen og kjørte helt fra Finnmark for å 
delta. Oppmøtet var høyere nå på kort varsel 
midt i fellesferien enn den er på en normal 
øvelse med god varsling, forteller Rittmester 
Christopher Soelberg, områdesjef for Sogn 
HV-område.

En nyttig og viktig ressurs
Stein Erik Lauglo, distriktssjef i HV-02, hørte 
selv at bomba gikk av i Oslo sentrum 22. 
juli. Det tok ikke mange minuttene før han 
fikk første telefon, deretter gikk det slag i 
slag. – Min hovedkonklusjon er at HV er 
relevant, og en etterspurt kapasitet som det 
sivile samfunnet er avhengig av i denne type 
situasjoner. Vi fikk vist at når politiets egne 
ressurser ikke strekker til så er HV en nyttig 
og viktig kapasitet. En heimevernssoldat 

har gjennom livserfaring, arbeidserfaring og 
militær erfaring de aller beste forutsetninger 
for å løse de oppdrag vi ble pålagt den 22. juli. 
De er militært profesjonelle, samtidig som de 
er høflige og opptrer korrekt og behjelpelig 
overfor befolkningen, sier en tydelig stolt 
distriktssjef.

God dialog
Oberst Lauglo fikk det konkrete oppdraget 
cirka kl. 20.00. Innen midnatt hadde 150 
soldater møtt opp, allerede klokken 02.00 var 
de på plass ved Forsvarets ledelsesbygg. Det 
er 18 timer før kravet på 24 timer. – Før vi fikk 
den formelle anmodningen hadde vi gjort 
mange forberedelser. Vi satte stab kl. 18.00 på 
fredag kveld. Det var god dialog med Oslo 
politidistrikt i forkant, og det ble bestemt at 
vi skulle ta over vaktholdet av Stortinget fra 
06.00 lørdag 23. juli, forteller Lauglo.
I starten var føringene fra politiet at oppdra-
get kunne ta tid, opp i mot en uke. Derfor 
ble to områdestaber med områdesjefer kalt 
inn, og de startet med å ta kontakt med sine 
soldater. I tillegg var ytterligere fire områder 
varslet om mulige oppdrag. Oppdraget 
ble kansellert søndag, og alle soldater var 
dimittert i løpet av søndag kveld og mandag 
formiddag.

Holder ikke med 24 timer
I ettertid mener Stein Erik Lauglo at man 
må stille seg spørsmålet: Hvor klare er vi til å 
løse et lignende oppdrag? – Vi var relevante 
denne gangen, men det er ikke en selvfølge 
at vi er det neste gang. Et større og mer krev-
ende oppdrag vil kreve høyere reaksjonsevne, 
og da holder det ikke med 24 timer. Solda-
tene vil ikke være et problem, de stiller raskt, 
men vi er avhengig at systemet bak er klart. Vi 
må ha tilstrekkelig med ammunisjon, kjøretøy, 
mat og utstyr på plass før vi kan sette i gang 
med oppdraget, konstaterer Lauglo.
I ukene etter 22. juli fikk HV kritikk fordi 

soldatene ikke hadde med seg nok ammu-
nisjon under oppdraget. – Jeg hadde tett 
dialog med politiet, og basert på situasjonen, 
informasjonen og risikovurderingen tok jeg 
avgjørelsen på å sende soldatene ut, tross lite 
ammunisjon. Denne gangen var det tilstrek-
kelig for å løse oppdraget, sier han.

Skuddsikre vester
Det er et HMS-krav til politiet at deres 
mannskap skal ha nødvendig beskyttelse i 
fred og krise. Lauglo stiller seg undrende til at 
det samme ikke gjelder HV-soldater. 
– Skuddsikre vester ligger i anskaffelse-
splanen, men vi har ikke fått dem enda. Det 
er ikke holdbart at vi må sende soldater for 
å erstatte politiet uten tilstrekkelig beskyt-
telsesutstyr. Dette er noe jeg kommer til å ta 
videre, presiserer han.

Etter oppdraget tar Heimevernet og Forsvaret 
med seg mange erfaringer videre. Lauglo 
understreker at Heimevernet var høyst rel-
evant under oppdraget, og i den kommende 
omorganiseringsprosessen må vi sørge for at 
vi har et relevant HV også i fremtiden. 

22. juli ble hele det norske samfunnssikkerhetsapparatet 
satt på prøve. På kort varsel stilte flere hundre soldater 
fra Heimevernet opp for å sikre sentrale bygg i Oslo.

400 soldater fra HV deltok
• Innsatsstyrke Derby
• Stabsområdet
• Sogn HV-område
• Sentrum HV-område
• Groruddalen HV-område
• Utryknings-eskadronen 
• 1 tropp fra HV-05s innsatsstyrke Grebe

√ FAKTA:

22/7 OSLO

- Som organisasjon har vi gjort jobben vår på 
en ypperlig måte og jeg er svært takknem-
melig ovenfor de som bidro. Vår organisasjon 
består av sivilister som avbrøt ferie og tok seg 
fri fra jobb for å stille opp da vi trengte det 
som mest, sier hun. 

Oppdraget blir nå evaluert for å høste 
erfaringer. 

- Rapporten er foreløpig ikke klar, men det er 
viktig å få frem den fantastiske innsatsen og 
villigheten som HV-soldatene viste, mener 
Lund. I forbindelse med oppdraget 22.7 viser 
Heimevernet at de er en meget relevant del 
av Forsvaret, og kan bidra i en slik situasjon. 
GIHV er opptatt av at erfaringene som er gjort 
må spilles inn i utformingen av det fremtidige 
Heimevern.

Heimevernet 22/7

Brev fra statsråden

Ros til soldatene
Generalmajor Kristin Lund, Generalinspektør for Heimevernet, er 
takknemmelig for soldatenes initiativ og offervilje.

I et brev til Generalinspektøren for Heimev-
ernet takker Grete Faremo for innsatsen til 
soldatene i arbeidet etter terrorangrepene 22. 
juli. Hun skriver: -HVs innsats i Oslo sentrum 
utgjorde en viktig del av Forsvarets støtte til 
politiet i en vanskelig og uoversiktlig situasjon 
i etterkant av terroranslaget. Jeg så selv hvor 
rutinert og profesjonelt disse viktige vakt- og 
sikringsoppdragene ble ivaretatt. Jeg ber 
deg derfor overbringe min personlige takk 

og anerkjennelse til HV-personellet som var 
involvert. I tillegg til å utføre oppdraget på en 
mønstergyldig måte, var de ved sin opp-
treden utmerkede representanter for både 
HV og Forsvaret. Jeg ønsker også å treffe de 
berørte mannskapene personlig, og håper at 
dette kan la seg gjennomføre, eksempelvis 
når de allerede er samlet i forbindelse med 
en øvelse.

Siv Iren Brænd og Lars William Wroldsen

Forsvaret
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Meningsfull tjeneste

I likhet med Heimevernets andre innsatssty-
rker, består HV-02s innsatsstyrke Derby av 
mennesker som har det til felles at de er 
villige til å bruke en del av sin fritid i Heimev-
ernet. Soldatene er til daglig alt fra kokker 
og gravemaskinselgere til byråkrater og 
bankfunksjonærer, fra unge studenter til godt 
voksne familiefedre. Etter ugjerningene i Oslo 
og på Utøya den 22. juli ble vi i noen dager 
en del av statsmaktens ansikt i hovedstaden.  

Kort tid etter bombeangrepet i Oslo begynte 
meldingene om å gjøre seg klar å strømme 
ut fra lagførere og troppssjefer. Flesteparten 
av soldatene i Derby bor i Oslo og hadde 
allerede forstått alvoret. Mange var på ferie i 
inn- og utland og begynte straks å planlegge 
hjemreisen. Soldatene pakket i private biler 
og drosjer og tok farvel med ektefeller, barn 
og kjærester. Noen ombestilte fly. Andre 
kjørte natten igjennom. 

Timene etter oppmøte ble hektiske. Utstyr 
ble utlevert og klargjort. Vi hadde fortsatt lite 
informasjon bortsett fra det som var i media, 
og ingen visste med sikkerhet hva oppdraget 
ville bli. Tonen soldatene imellom var preget 
av nyhetene. Flere fortalte om familie eller 
venner som var skadet, eller på andre vis 
rammet av dagens hendelser. Likevel var vi 
lettet over å være innkalt. Ønsket om å bidra 
var sterkt. 

Utover kvelden ble oppdragene klare. Derbys 
oppgave ble å beskytte Forsvarets ledelses-
bygg og bistå politiet med å sikre Stortinget. I 
løpet av natten til lørdag 23. juli var vi på plass 
i hovedstaden. 
Da vi kom til objektene var situasjonen 
fremdeles uavklart. Rykter florerte om flere 
gjerningsmenn, andre terrorceller og spreng-
stoff på avveie. I denne anspente situasjonen 
skulle vi bidra til å skape trygghet for myndi-

150 soldater fra innsatsstyrke Derby var på plass i Oslo 
sentrum i løpet av få timer. Ønske om å bidra etter 22. 
juli var sterkt. Les deres skildring av oppdraget her.

ghetene og befolkningen, og samtidig vise et 
menneskelig ansikt. 

Responsen fra befolkningen var overvel-
dende. Mange hadde tatt turen ned til sen-
trum for å se med egne øyne. Folk på gaten 
kom bort og fortalte at vårt nærvær fikk dem 
til å føle seg tryggere, og spurte om det var 
noe vi trengte. Mat, vann, kaffe, snus, hva som 
helst. Bakerier, kafeer og pizzarestauranter 
i nærheten forsynte oss uoppfordret med 
gratis mat og drikke. Flere ganger kom unge 
jenter med store poser med hjemmebakte 
boller som de delte ut til HV-soldater, gardis-
ter, helsepersonell, vektere og politifolk. 

Samtidig ble vi stadig minnet om situasjon-
ens alvor. En av byens rusmisbrukere la ned 
den første rosen utenfor sperrebåndene ved 
Løvebakken. I løpet av kort tid begynte blom-
ster, lys og minnekort å hope seg opp. Folk 

var tydelig preget. Statsråder og politikere 
tok seg tid til å snakke med oss og personlig 
takke for innsatsen. Flere av oss var personlig 
rammet av angrepene, ingen var uberørt. 

Derby og HV-02 løste sine oppdrag. Systemet 
fungerte, i det store og det hele, når det ble 
satt på prøve. Mannskapene i Derby opplevde 
det som svært meningsfullt å kunne bidra når 
samfunnet trengte det. Sammenlignet med 
de mange profesjonelle og frivillige som stod 
for redningsarbeidet i regjeringskvartalet og 
på Utøya, ble vi skånet for de verste påkjen-
ningene. Vi er fulle av ydmykhet ovenfor de 
som fikk en langt tøffere jobb enn oss. Våre 
tanker går til ofrene og de etterlatte. 

robin Eriksen og Magnus Håkenstad
Hovedtillitsvalgt og varahovedtillitsvalgt for 
mannskapene i I-styrke Derby.

22/7 OSLO
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TAKKNEMLIG: Fra venstre: Troppssjef Mats Tangestuen, daglig leder på Samson Bakeri i Karl Johan Linda Kömpe, vara hovedtillitsvalgt 
Magnus Håkenstad og hovedtillitsvalgt Robin Eriksen.

Innsatsstyrke Derby, ved Oslo og Akershus 
Heimevernsdistrikt 02 , hadde intense dager 
etter hendelsene 22. juli. Soldatene sikret 
Stortinget og Forsvarets ledelsesbygg, og 
oppdraget ble utført til støtte for politiet. Det 
ble lange vakter med tungt utstyr. Det ble 
derfor satt stor pris på at privatpersoner og 
bedrifter kom med mat og drikke. Soldatene 
i innsatsstyrken ble rørt av omtanken. På eget 
initiativ overleverte de Heimevernets krest, 
med graverte plaketter, til Samson Bakeri , 
Best Western Karl Johan Hotell, Saras Telt og 
Peppes Pizza.

Linda Kömpe er daglig leder på Samson 
Bakeri i Karl Johan. – Carl Fredrik Samson, 

kjedeleder i bakeriet, kontaktet heimeverns-
soldatene og tilbød dem å komme innom 
bakeriet for å få påsmurt mat og kaker. Vi 
hadde ikke forventet å få noe tilbake og setter 
stor pris på kresten. Det beviser at det frem-
deles finnes fine mennesker, tross det som 
har skjedd, sier Kömpe.

Det var varahovedtillitsvalgt i innsatsstyrke 
Derby, Magnus Håkenstad,  som kom på 
ideen om å gi noe tilbake til bedriftene. – Det 
var rørende og overraskende at så mange 
kom med ting til oss. På øvelser midt i byen 
møter vi ofte litt skepsis, men nå da det var al-
vor fikk vi kun støtte-erklæringer og det var et 
sterkt samhold. Folk kom bort og lurte på om 

vi trengte noe, og de satt pris på at vi var der.  
Noen av soldatene hadde veldig lange vakter, 
men da de så og følte støtten og omtanken 
ble det lettere å stå der, sier Håkenstad, som 
selv var på plass ved Stortinget etter 22. juli. 

Peppes Pizza i Stortingsgata leverte pizza 
til soldatene. – Det var vår måte å bidra 
på i denne vanskelige situasjonen, og en 
selvfølge. Soldatene gjorde en flott innsats, 
og vi så at mange sto på vakt lenge. For oss 
var det å gi de mat vanlig human omtanke, 
og vi hadde ikke forventet å få noe tilbake, 
men setter stor pris på det. Kresten vil få en 
fin plass her i lokalet, sier daglig leder Monica 
Vatne.

Som takk for mat og støtte under oppdraget etter 22. 
juli, delte representanter fra innsatsstyrke Derby ut Hei-
mevernets krest til fire bedrifter i Oslo.  

Viktig omtanke

22/7 OSLO

Det kan skje. Slutt å bruke ord som ambisjon-
snivå og selvoppsetning som unnskyldning 
for ikke å tildele tilstrekkelige ressurser til 
avdelinger som skal brukes. Selv om vi har 
pengeproblemer, har vi større prioritering-
sproblemer. Får vi penger til 50 prosent må 
vi trene den samme 50 prosenten. Da har vi i 
hvert fall 50 prosent. Alternativet er å smøre 
det like tynt overalt, og stå uten avdelinger 
som kan brukes.

En plan som krever ti dager, er ikke en 
plan. Det er en sovepute. Det finnes ingen 
forståelse i samfunnet for at vi skal trenge ti 
dager for å iverksette. Erfaringen viser at vår 
nytte gjøres innen 12 til 48 timer. Nå må vi 
få på plass våpen, ammunisjon, verneutstyr 
og ikke minst samband til områdestrukturen. 
Ikke bare til innsatsstyrken. 

Ressursene må fordeles av noen som skal 
være med i operasjonen.  Slutt å detaljstyre 
fra toppen. Sjef HV-02 vet bedre enn HV-
staben hvordan få mest mulig for pengene. Vi 
vet bedre enn obersten, hvordan trene Sogn 
og Sentrum best mulig med de manns-
kapene og ressursene vi har.

Militære sjefer må ha handlefrihet til å 
iverksette klargjøring på egen hånd. Først når 
vi skal igangsette må vi ha en ordre eller et 
samtykke fra politisk nivå.

Når fienden går på sivile, er vi alle stridende.  

Områdesjefene om 22/7
22. juli ble vi vitne til det vi har trent for og tenkt på, men håpet 
ikke kunne skje her hjemme. Avdelingene våre måtte levere og 
det gjorde de på tross av, og ikke på grunn av, rammevilkår og 
forutsetninger. Da vi ser tilbake på 22/7 og alt som skjedde, har 
vi mulighet til å lære noe. 

Christopher Soelberg  
Rittmester, sjef 02218 Sogn 
 
Jan Gebhardt  
Major, sjef 02216 SentrumSiv Iren Brænd

Siv Iren Brænd

De som beveger seg inn i en stridssone må 
være forberedt på å slåss – med de midlene 
de har. Vi kan ikke unndra oss ansvaret selv 
om vi ikke er tilstrekkelig trent eller utstyrt.

HV-soldater er ikke en trussel mot sivile. Tvert 
i mot er HV en garantist for å bevare våre kon-
stitusjonelle makter. For oss er det utenkelig 
at HV-avdelinger skulle begå ulovligheter eller 
overgrep. Hvorfor tror Forsvaret at sivilbe-
folkningen føler seg truet når vi kommer med 
våpnene våre? De aller fleste føler mer tryg-
ghet når vi kommer i en slik situasjon.

Da vi nå har hatt den største mobiliseringen 
siden krigen, kan man ikke retusjere bort 
de vernepliktiges innsats. Det er en skam at 
militære ledere ikke kan vedkjenne seg at 
nærmere 250 vernepliktige sivile slapp alt de 
hadde i hendene og satte kursen for å delta 
i en operasjon der man ikke kunne utelukke 
kamphandlinger i Oslo sentrum.

De som tror at alle er i samme båt burde 
tenke seg om. De aller fleste som har mottatt 
fortjent heder og ære, har tross alt utøvd sitt 
yrke eller sitt påtatte verv. De har gjort et valg. 

Det er tre grupper som ikke har gjort et slikt 
yrkesvalg. Disse står i en særstilling i forhold til 
å bidra når vi trengte det som mest. Vi snakker 
da om sivile båteiere som returnerte til Utøya 
med nyervervede kulehull i båten, for å hente 
ut flere barn og unge. Vi bøyer hodet i takkne-
mlighet og beundring. Den neste gruppen 
er den 19 år gamle gardesoldaten som med 
åtte ukers relevant militær trening og fem 
måneders (ikke så relevant) tjeneste, ble satt 
til å sørge for sikkerheten (uten samband til 
sjefene sine) mellom indre og ytre perimeter 
på Regjeringskvartalet. Godt jobba – Dere 
burde være stolte.

Den siste gruppen, de som ingen ser ut til å 
ville nevne, er våre soldater. De har ikke gjort 
noe yrkesvalg. De har tvert i mot gjort sin plikt 
under trussel om straff hvis de ikke møter.

Da trusselen kom til oss, møtte de uten å 
mukke, samtlige som var i landet og noen 
som ikke var det, alle som ikke hadde 
eneansvar for små barn eller medisinske grun-
ner, møtte.  Vi hadde ikke nok ammunisjon. 
Det var ikke tennstempler. Det var friksjon 
og krigens tåke, men de ble på sin post og 
gjorde seg klare til strid. Vi håpet at vi skulle 
sikre åsted og objekter, men forberedte oss 
på det politiet lette etter, nemlig skyttergjeng 
nummer to og bombe nummer to.

Alle våre soldater forsto hva som ville kreves 
hvis dette skjedde. Vår jobb er å beskytte 
borgerne når de blir fiendens mål. Vi kan ikke  
unndra oss striden fordi vi ikke er tilstrekkelig 
trent.

Det at den politiske sfæren i politiet kansel-
lerte oppdraget (mot ønske fra taktisk nivå og 
Regjeringskvartalet) gjør ikke innsatsen til den 
enkelte soldat mindre.

Soldater i Sogn og Sentrum som ikke ble satt 
inn i oppdrag reagerte med sorg på at de ikke 
skulle (få) reise inn og gi sitt bidrag.

Vi har bistått politiet i en vanskelig tid. Vi ga 
dem all den bistand vi kunne. Det var en 
sterk opplevelse å se så mange dra lasset 
sammen. For soldaten er det liten forskjell 
å bli mobilisert til krig eller bli mobilisert til 
håndhevelsesbistand.

Disse menneskene sitter hjemme og leser 
avisen, og lurer på hvorfor de ikke fikk bidra 
og hvorfor ingen vil si at de var der. Sannhet-
en er at også vi når det blir krevet, vil gjøre 
vårt. 

Som avdelingssjefer er vi begge ydmyke og 
stolte over å få være del av disse områdene. Vi 
er ikke like stolte av hvordan Forsvaret forval-
ter personellet vårt. 



12 HV-bladet //  Oktober 2011  Oktober 2011  //  HV-bladet     13

Det er Heimevernet ved HV-02 som 
setter opp den norske delegasjonen. 
Støtteapparatet er på 31 personer, de fleste 
rekruttert fra HV. På startstreken i år sto det 
387 norske militære, alle forsvarsgrenene var 
representert.  376 fullførte, noe som gir høyest 
prosent fullførte siden 1928. 

«Stayer evne»
165 kilometer ble tilbakelagt på fire dager. 
Sola trosset dårlige værprognoser, og det ble 
et flott marsjvær. Ti avdelinger fra Norge stilte 
til start, samtlige klarte avdelingsmedaljen. 
Noe som aldri har skjedd tidligere. –Marsjen 
er en test på fysisk og mental utholdenhet. 
De som har gått marsjen vet at de som 
gjennomfører er folk med «stayer evner», sier 
kaptein Knut Greger Solberg, administrativ 
leder for den norske delegasjonen. Han har 
vært leder siden 2004, og det er ikke få timer, 
dager og helger han har brukt på å planlegge 
Nijmegenmasjen. Oberstløytnant Ingvill 
Eidsvåg var delegasjonsleder. Hvert år er det 
noen utskiftninger i staben. Lederne bruker 
kjøreturen ned til Nederland for å få folkene til 
å fungere som et team. Under marsjen er det 
hektiske dager, og de er avhengig av en stab 
som jobber godt sammen. – Det er personell 
med høy faglig standard og et sterkt 
engasjement. Det kan til tider bli meget lange 
dager med hardt arbeid, men alle står på med 
et stort smil. I år, som tidligere, ble oppgavene 
løst på en meget god måte, konkluderer 
Solberg med. 
Alle de militære deltagerne, fra 30 nasjoner, 
forlegges i en midlertidig leir, «camp 
Heumensoord». Norge er en av de største 
kontigentene, soldatene bor i telt som er delt 
inn i 16 mannsrom. Det er også sykehustelt 
og spisetelt, samt telt for sosial samling. – De 
norske deltagerne har en fantastisk lagånd 
og godt humør. De holder en utrolig god 
stemning i leieren, konstaterer Solberg.
Stabssjef i Heimevernsstaben 

flaggkommandør Ketil Olsen var tilstede 
under arrangementet.  – «Nijmegen» var 
en stor positiv opplevelse. Jeg er imponert 
over det grundige arbeidet arrangørene 
og den norske delegasjonen gjør. De er en 
solid gjeng som skaper en god tone, og er et 
godt støtteapparat. HVs folk fortjener skryt 
og honnør for hva de gir til hele Forsvaret i 
forbindelse med marsjen, sier han.

Vikingeraid
Selv om det er mye jobb for staben, 
er det også mye moro. Det har blitt 
tradisjon at nordmennene kommer med 
et overraskelsemoment under den årlige 
samlingen i engelskmennenes leir. – I år 
kom det en «nonne» løpende inn i leiren 
og ropte: Vikings! Rett etter henne fulgte 30 
utkledde vikinger på ”raid”. Det er alltid stor 
spenning rundt hva nordmennene finner på. 
”Vikingeraiden” ble godt mottatt med stor 
jubel fra nasjonene som møtte opp, forteller 
Solberg.

«Krokodille og andekrig»
En annen tradisjon er «krokodille og 
andekrig». Hvordan denne tradisjonen oppsto 
er noe uklar, men den har pågått i mange år. 
Norge stiller med «The norwegian war ducks», 
som er plastender i forskjellige størrelser. 
Motstanderen er opplåsbare krokodiller, med 
den nederlandske sanitet og vaktavdeling i 
ryggen. Dette har blitt en stor og populær 
«krig» som følges av mange. På leirens interne 
infoTV er det oppdatering fra «krigen» minst 
to ganger daglig. I år har de norske endene 
fått støtte av sine «brødre i øst», og den 
svenske delegasjonen stilte med en avdeling 
metall elger. På marsjens siste dag er det 
høytidelig fredslutning med overlevering av 
erobrede plastdyr. 

Stolt
Det er ikke bare i lek det er godt samhold 

mellom nabolandene. – Det har utviklet seg 
et meget godt samarbeid mellom Sverige, 
Danmark og Norge. Noe alle tre landene 
og de skandinaviske marsjerende har stor 
glede av. Blant annet på de tre daglige 
rasteplassene. Der serveres det mat og drikke, 
og en meget god sanitetsstøtte er på plass. 
De tre nordiske landene arrangerte også 
en felles mottagelse for de landene som 
stilte med militære delegasjoner, samt for 
det sivile apparatet. – Det ble servert et flott 
koldtbord med norske retter. Stemningen 
var kjempebra, og folk ville være lenger da 
mottagelsen var over, noe vi er stolt av, sier 
Solberg.

Godt planverk
Den siste dagen av marsjen skjedde de 
tragiske hendelsene i Oslo og på Utøya. Et 
godt planverk, der det er tatt høyde for det 
meste, var til stor hjelp for delegasjonen. 
Informasjon gikk ut til deltagerne, og ekstra 
vakter ble satt ut rundt den norske og svenske 
leiren.

Årlig drar 43.000 mennesker fra 100 forskjellige  
nasjoner til Nederland for å delta i Nijmegenmasjen i 
slutten av juli. Der venter fire dager med slit, kamerat-
skap, gnagsår, stå på vilje og en fantastisk folkefest. 

En fysisk og mental utfordring

Siv Iren Brænd

Ann Kristin Dyrkolbotn

• Årets marsj er den 95 i rekken
• Fra 1928 har norske militære, som  
  avdeling, deltatt i marsjen
• Totalt er det ca. 38000 sivile og 5000  
   militære som stiller til start
• Løypa er 163 kilometer
• I år deltok 60 kvinner og menn fra HV
• Under marsjen er det ca. 1,4 millioner  
  tilreisende
• Neste års marsj er 17.-22. juli
• Sjekk ut: www.nijmegenmarsjen.info

√ FAKTA

Endene representerer en tradisjon som 
har kommet over en årrekke i Nijmegen. Det 
regner ofte i Nederland, og Heumensoord 
leir er forutenom under marsjen en del av 
et frilufts-område i utkanten av Nijmegen 

by. Bunnen er derfor skogbunn, hvor det 
også danner seg dammer i de naturlige 
senkningene i bakken. Det er derfor flere 
deltakere som tar med seg bade-ender som 
kan svømme i disse sølepyttene. Det har 

etterhvert blitt så mange bade-ender, at den 
norske delegasjons-staben har samlet dem i 
et ande-kompani, som for første gang i 2011 
hadde oppstilling i leiren.
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Øvelsen var en såkalt regionsøvelse for 
HV-region 4, med cirka 800 deltakere (se 
faktaboks).

For Skaflestad, som ikke har vært inne på årlig 
trening siden 2007, var det i all hovedsak en 
bra øvelse, uten dermed å ha sagt at alt gikk 
knirkefritt.
– Det var flere ting som var positivt. Vi kom 

til en ny plass hvor vi ikke har øvd før, og vi 
hadde et realistisk scenario, forteller han, 
og opplyser om at han og kollegene var på 
Sørkjosen flyplass hele øvelsen. 

– Siste dagen var laget mitt også med 
innsatsstyrke Ida & Lyra fra Finnmark på et 
angrep. Det var kjempebra. 

Samtidig synes han det var positivt å møte så 
mye nye mennesker, i et nytt miljø, der folk er 
veldig forskjellig og har mange positive sider. 
Felles for oss alle er at vi er inne på øvelse. 
Vi kommer oss litt ut av den daglige tralten, 
og får litt forandring ved å møte nye og 
forskjellige folk, og hvor vi alle ligger tett i tett 
i teltet, sier Skaflestad.

Øvelsesinntrykk fra en områdesoldat
Kjetil Skaflestad er fra indre Troms og er soldat i et av 
HV-16 sine områder (kompanier). I uke 38 var han og 
soldatkollegene på øvelse i Nord-Troms.

Øvelse Storlslett var en regionsøvelse for 
HV-region 4, som består av HV-distriktene 
16 og 17, som gikk av stabelen i uke 38 i 
Nord-Troms.

 Totalt deltok cirka 800 soldater og befal
- Ett flerbruksfartøy fra SHV
- Ett SHV-fartøy i Reineklassen  
   (Olav Tryggvason)
- To helikoptre fra 139 luftving, med  
   støttefunksjoner
- Tre HV-områder (kompanier) fra HV-16
- Innsatsstyrke Ida & Lyra fra HV-17
- Innsattstyrke Claymore fra HV-16
- Innsatsstyrke Anklet fra  
   SHV-gruppe nord
- Ditriktsstabene fra HV-16 og 17

√ FAKTA

God stemning 
Han fremhever stemningen blant områdesol-
datene som var med fra indre Troms og opp 
til Nordreisa. 

– Jeg er imponert over soldatene. Det er 
veldig mange dyktige folk som kan veldig 
mye, og som husker veldig mye fra både 
førstegangstjeneste og tidligere øvelser i HV-
regi. Det er kjempepositivt. De er med på å 
gjennomføre den daglige driften av området, 
og enkle oppgaver som å ta vare på MG, fyre 
med multifuel og sette opp telt går i orden så 
det holder. 

Ikke alt er rosenrødt
Selv om Skaflestad har hatt en god øvelse, 
så er det flere ting som kan rettes på. Alt er 
ikke bare rosenrødt i Heimevernet generelt, ei 
heller i hans område.
– Vi er jo ikke inne så ofte, så mye kunnskap 

blir borte mellom treningene. Jeg merker 
godt at det tar litt tid å komme inn i det igjen. 
Da er det fort gjort å gå litt i surr i starten. Vi 
slet også litt med kommunikasjon innad i våre 
egne rekker. Det var tidvis vanskelig å få god 
nok informasjon rundt oppdrag. Det ble noen 
mangelfulle og motstridende meldinger. Slikt 
er frustrerende, synes Skaflestad. 

Soldat og lagfører
Egentlig er Bardu-dølen soldat, men 
tjenestegjorde som lagfører under øvelsen.
– Det er en del kunnskap jeg burde hatt, som 
jeg ville fått dersom jeg gikk lagførerkurs, men 
nå blir jeg avhengig av å få hjelp fra de andre 
på laget. Men det er alltid noen som har svar, 
så det ordner seg som regel, selv om det da 
blir litt tilfeldig, sier han.
Oppsummert synes han det var en bra 

øvelse, hvor han sitter igjen med flere positive 
inntrykk enn fra tidligere øvelser. 
– Det er alltid rom for forbedringer, men ting 
har gått mer «smooth» underveis enn på 
en del tidligere øvelser. Det har vært veldig 
mange gode folk inne sammen med meg. 
Hvis jeg skal plukke ut en ting som kan gjøres 
bedre, eller to, så er det at informasjonsflyten 
må bli bedre og noe av lagsutstyret trengs å 
fornyes. Da tenker jeg på slikt som primuser, 
lamper, og kaffekjele. Små ting som gjør 
hverdagen enklere, og som er lette å fikse på.

Rolf K. Ytterstad

Odd Gunnar Hogseth , Rolf K. Ytterstad

VAKT: Kjetil Skaflestad (til venstre) i HV-16 sin områdestruktur var med på å overta  
vaktholdet på Sørkjosen flyplass fra Finnmark HV-17 sin Innsatsstyrke Ida & Lyra.

VAKT: En soldat fra HV-16 sitt stabsområde bevokter et Bell 412-helikopter i forbindelse med en sanitetscase. Helikopteret fraktet ut to sani-
tetsmarkører.

SANITET: Soldater fra SHV og HV hjelper til med å få en sanitetsmarkør evakuert med flerbruksfartøy.
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Kommandør Lars Arne Aulie fra 
Heimevernstaben var med på oppstillingen. 
Han kom med oppfordringer og råd til 
soldatene. 
-Det er nok ikke slik at alt går feilfritt. Ikke 
gjør ting vanskeligere enn det er. Jeg vil 
også gi dere tre gode råd under prøvene. 
Ha respekt for hverandre som individer, ha 
respekt for hverandres kultur og ha respekt for 
hverandres fag.

600 soldater, 17 tropper
Prosjektet skal forsøke å korte ned 
opptreningstid, øke operasjonstempo og 
effektivisere økonomien. Håpet er også å 
minske den kulturelle og tekniske avstanden 
på sjø-og land elementene. Styrken består av 
600 soldater fordelt på 17 tropper, med alt fra 
jegere på land til dykkere på sjøen. Det siste 
halvåret har major Gaute Gunnarskog vært 
prosjektleder for troppeprøvene. Nå er han 
tilbake som sjef for innsatsstyrke Bjørn West 
Salamander.
-Det siste halvåret har jeg jobbet med to 
ting. Fått på plass personell og sammen med 
SHV-kommandoen, Heimevernets skole- og 
kompetansesenter og Bergenhus HV-distrikt 
forberedt troppeprøver. Som gammel 
infanterist har det vært en del nybrottsarbeid. 
Selv om det er litt kulturforskjeller har jeg 

funnet ut at land og sjø-soldatene er mer like 
enn ulike.  
Den nye staben blir en herlig blanding 
av landfolk fra Bjørn West og sjøfolk fra 
Salamander. Etter min oppfatning vil 
Salamander få styrket rammen etter 
sammenslåingen. De vil også få stadig 
tjenestegjørende offiserer i staben. 

God dialog
Bjørn West har i utgangspunktet et mindre 
operasjonsområde enn Salamander, som 
har hele Vestlandet. Major Gunnarskog 
tror ikke at det blir noe problem og har 
de siste månedene hatt god dialog med 
distriktssjefene i regionen.
-Etterspør noen innsatsstyrkekapasiteter så 
stiller vi med Bjørn West Salamander. Trenger 
noen rene maritime kapasiteter så setter vi 
uansett den integrerte staben. Vi er da også 
interessert i samvirke med HV-11 og HV-08.

Troppeprøvene
Under prøvene vil fokus være på kommando 
kontroll og tekniske løsninger som samband 
og data. Det blir også viktig å ta i bruk 
Reineklassen. 
-Vi har fått tildelt Magnus Lagabøte som 
fast fartøy til bruk under alle øvelser vi skal 
ha i prøveperioden. Så troppeprøvene vil 

konsentrere seg mye om kommando kontroll 
systemene. Troppene vil nok i relativt liten 
grad merke prøveprosjektet. De vil holde 
på som før og fortsatt drive med sitt, som 
er å være best mulig på stridsteknikk på 
troppsnivå. Om det da er dykking, føring 
av flerbruksfartøy eller jegertjeneste så skal 
de drive på med det. Men vi skal også sette 
sammen ulike konstalasjoner og teste ut, 
forteller Gunnarskog.

Flere kapasiteter
Innledningsvis vil Bjørn West Salamander 
bruke ledelses-containeren, og etter hvert 
bruke operasjonsrommet på Reineklassen. 
Fartøyet har flere kapasiteter, det skal fungere 
som logistikkfartøy, operativ plattform og 
det kan benyttes som et skolefartøy. Under 
prøvene vil Heimevernet teste alle rollene. 
 
Noe helt nytt
Troppeprøvene som Heimevernet nå kjører i 
gang er unikt i det Norske Forsvar, og Gaute 
Gunnarskog er svært spent på hvordan det 
kommer til og gå.
-Heimevernet gjør noe helt nytt med dette 
prosjektet. Det er ingen andre avdelinger i 
Forsvaret som gjør dette på regulær basis. Det 
blir spennende å se om vi får det til. Dersom 
vi får det til, får vi utfordre Hæren og Marinen 
til å lære litt av Heimevernet, avslutter han.

Setter felles stab
Sammenslåingen av innsatsstyrkene Bjørn West og 
Salamander ble markert med oppstilling på Bergenhus 
festning 19. august. Det neste året skal det være trop-
peprøver for den integrerte innsatsstyrken.

Tore Ellingsen,

Tore Ellingsen,

KLARERING: Bjørn West Salamander på vei inn for å klarere kaiområde.
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Grønne og blå 
trosser kulturforskjeller

- Troppeprøven er en taktisk test for å finne 
ut hvordan Heimevernet best kan operere i 
kystsonen. De sjømilitære har andre rutiner 
og operasjonsprosedyrer enn vi har på land. 
Vi har jobbet hardt for å integrere hverandre, 
men det har gitt noen utfordringer, innrøm-
mer Gunnarskog.

Til lands og til vanns
Øvelsen startet med befalsdager, slik at 
befalet i den nye styrken var godt forberedt 
da soldatene hadde innrykk. Under øvelsen 
hadde den integrerte styrken et styrkebeskyt-
telsesoppdrag. De skulle følge et utenlandsk 
fartøy fra det kom inn i det territoriale ansvar-
sområdet, til det lå trygt i havn på Haakons-
vern. 
- Vi plasserte kommandoplass på kaien og 
hadde med oss flerbruksfartøy, ribber og 

Reineklassefartøyet, Magnus Lagabøte. Op-
pdraget var veldig spennende, og denne 
settingen var ny for oss på land. Selv om 
Salamander har hatt mange skarpe op-
pdrag. Vi har aldri gjort et slikt oppdrag i 
en integrert ramme, men jeg vil påstå at vi 
nå kan håndtere utfordringer både til lands 
og til vanns samtidig. Det fungerte til dels 
veldig godt, og jeg kan med stolthet si at det 
utenlandske fartøyet ble ført trygt til kai ved 
Haakonsvern. Det var viktig for oss å ikke ha 
for høyt ambisjonsnivå, vi vet fra før at det er 
en del utfordringer knyttet til samvirke. Ikke 
menneskelig, men først og fremst system 
og operasjonsmessig. Derfor er det viktigste 
å bli kjent med hverandre og prøve å sette 
sammen avdelingen på best mulig måte, sier 
major Gaute Gunnarskog.

Fartøygruppen
Løytnant Arne Tu er nestkommanderende på 
et av flerbruksfartøyene i maritim skvadron. 
Han føler den første treningen har fått en litt 
tung start, men at bitene sakte, men sikkert 
begynner å falle på plass.
- Vi har forskjellige måter å ordne ting på. Der-
for får vi innimellom litt kulturkrasj, men vi i 
fartøysgruppen er vant med å fikse det meste. 
Vi legger en slagplan og ordner problemene, 
forteller Tu.
- De største utfordringene er kulturforskjellene 
mellom sjø og land. Vi føler oss mest hjemme 
på Haakonsvern, så en enkel ting som opp-
møte på Ulven leir var spesielt for oss. Vi har 
noen ”kameler å svelge” både grønne og blå, 
men vi må gjøre et ærlig forsøk på å bli integr-
ert, konstanterer han.
- Vi må prøve å få organisasjonen til å tenke 

I uke 38 hadde Bjørn West Salamander sin første  
øvelse med felles stab. Små kulturforskjeller bød på  
utfordringer, men alt i alt er sjef for styrken, major 
Gaute Gunnarskog, fornøyd.

likt, og forstå hverandres koder. Vi ble satt ut 
av de grønne som opererte med feltrop, men 
vi har også ting som kan virke fremmed for 
landstyrkene. Når vi får ”gå og trø i lag” lærer 
vi av hverandre og bygger broer, avslutter 
løytnanten.
På grunn av troppeprøvene har styrken fått 
ekstra midler, og Arne Tu er godt fornøyd 
med at de har fått oppgradert utstyret. Blant 
annet med nye tørrdrakter og mer utstyr til 
skipskassene. 

Integrerte nerder
Inne i operasjonsrommet sitter Marius Hau-
gane og Stig Haugen dypt konsentrert og 
sveiser fiberkabler. Haugana er systemtekniker 
ombord på Magnus Lagabøte og er svært 
fornøyd med støtte fra en grønn systemtekni-
ker. 

- Stig Haugen støtter meg på grønt samband, 
og jeg støtter han på blått. Da blir det et vel-
dig bra resultat. Ettersom Magnus Lagabøte 
er en del av troppeprøvene er det lettere å 
få ressurser for å få på plass infrastrukturen i 
operasjonsrommet, sier Marius Haugane. 
Stig Haugen som er i sambandstroppen synes 
det er spennende å få i gang nye systemer, og 
liker seg ombord i fartøyet. 
- Det er kjekkere å jobbe sammen da det er så 
mye arbeid som nå, og da vi gjør en jobb som 
vil bli brukt i lang tid etter at vi er ferdig. 
Han synes også at integreringen går veldig 
bra på sambandsiden.
- Vi ”fagidioter” har lik forståelse for hva som 
må gå i orden, forteller han med et smil.

God dag på sjøen
Roger Pedersen som er skipssjef på Magnus 

Lagabøte er glad for at de er på øvelse.
- Dette er den første skikkelige treningen far-
tøyet er med på etter Heimevernet tok over. 
Det er veldig godt å være i gang med det 
fartøyet er bygd til. Utfordringene er mange 
ettersom vi er i oppstartsfasen, men det går 
seg til. Da vi fikk oversikt over hva vi skulle øve 
på, og hva fartøyet skulle brukes til, fikk vi en 
veldig god dag på sjøen. Det skorter kanskje 
litt på planlegging og kommunikasjon om 
hva som skal trenes, men det vil komme seg 
etter hvert, sier Pedersen.

Tore Ellingsen

Tore Ellingsen

UTKIKK : En skytter på flerbruksfartøy titter mot Magnus Lagabøte.

SPENSTIG: Det er viktig å være trenbar når du er i bordingstroppen.KLAR TIL STRID: Fartøybesetning klar for oppdrag.

SJEF : Sjef Bjørn West Salamander, major Gaute Gunnarskog.SAMBAND: Haugane og Haugen sveiser fiber under øvelsen.

www.equipnor.no
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shirts.  
Garm® Combat shirt 
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Grunnkurs Lederskap, som tidligere 
ble gjennomført ved HV-distriktene, 
gjennomføres nå i to moduler: 
- Modul 1, E-læringsmodulen, gjennomfører 
elevene hjemme på egen PC.
- Modul 2, praktisk del, gjennomføres i regi av 
HV-distriktet.  

Grunnkurs Lederskap har vært og er fortsatt 
et «må-krav» i lagførerutdannelsen og kurset 
står som nummer to på kursrekka.

Mer tid til familie og jobb
En av de viktigste faktorene til at elevene kan 
gjennomføre  den teoretiske delen elektronisk 
er at fraværet fra hjem og jobb skal bli kortere. 
Kurslengden for den praktiske delen er nå 
redusert til en uke, med fremmøte lørdag og 
avslutning fredag.
- Elevene får fire til seks uker på å gjennomføre 
teorikurset. Den praktiske delen går i regi av 
eget HV-distrikt, og helst innen kortest mulig tid 
etter at teoridelen er gjennomført, poengterer 
major Tor Arne Nyøygard, utviklings- og 
utdanningsoffiser på Heimevernets Skole og 
kompetansesenter HVSKS. 

Evaluering av E-modulen 
Det skal gjennomføres et evalueringsmøte 
over E-læringsmodulen i løpet av høsten, hvor 
det blir fremlagt en evaluerings/erfaringsrap-
port til HV-staben. - Denne skal utarbeides 
sammen med ADL-kontoret og de distriktene 
som har gjennomført kurset så langt, påpeker 
Nyøygard.

- Vi må se nærmere på at kurset ikke har noe 
eksamen med karakter «bestått» eller «ikke-
bestått». En annen erfaring vi må belyse, er 
at en del elever ikke setter seg godt nok inn i 
bakgrunnsdokumentasjonen. Her er det mye 
nyttig stoff; eksempelvis ordren for oppdraget 
og bakgrunnsstoff innen pedagogikk og 
ledelse, noe elevene absolutt bør lese, 
påpeker han. 

Vi får det vi betaler for
- Den nettbaserte teoridelen er produsert av 
MINTRA A/S, i samarbeid med ADL-kontoret 
og HVSKS og er veldig profesjonelt designet, 
presiserer Nyøygard. 
- Enkelte mener at kurset er litt i korteste 
laget, men vi kan ikke stikke under en stol 
det faktum at vi har fått et optimalt resultat i 
forhold til knappe økonomirammer. Man får 
ikke mer enn hva man er villig til å betale for, 
repliserer major Nyøygard avslutningsvis.

Brukers erfaring
- Jeg hadde en del av dette stoffet fra 
før, og hadde derfor størst behov for 
pedagogikkdelen; det å bli ble bedre til å lære 
fra seg, forklarer fenrik Eskild Svendsen fra 
HV-17 fra Finmark. - Det er viktig å ha et slik 

kurs når man skal drive opplæring av soldater, 
understreker han. 
- Kurset var lettfattelig, men det mest positive 
var å få det på data. E-læringsmodulen var 
godt laget og særlig filmsnuttene var fine. 
Det hele så i utgangspunktet veldig bra ut, 
men innholdsmessig kunne det med fordel 
ha vært litt mer fyldig. Det var omtrent som 
en bok med fint omslag, men når du først 
begynte å bla, så var det på langt nær så 
mange ark som forventet, opplyser han. 

Hvor lang tid brukte du på gjennom-
føringen?
- Jeg brukte cirka to timer – altså atskillig 
mindre tidsbruk enn hva jeg forventet, 
presiserer han. 
- Men jeg må få tillegge at selv om teorikurset 
i seg selv var kort, så anbefaler jeg likevel 
alle som ikke har Grunnkurs Lederskap om å 
gjennomføre dette. 

Hva gjør du sivilt?
- Jeg jobber innen forsikring. Også i den 
sammenheng var kurset svært nyttig. Jeg 
kan trekke en masse synergi ut av Grunnkurs 
Lederskap over i min sivile jobb. Ja, faktisk 
så har alle kurs jeg har tatt i Forsvaret vært 
nyttige i forhold til mitt sivile arbeid, slår fenrik 
Eskild Svendsen fast.

I utgangspunktet skulle HV trene og øve 
89 områder (kompanier) i 2011. Med 
ekstratildelingen spretter antallet opp til 117. 
Av totalt 242. 

– I tillegg skal vi gjennomføre oppkledning av 
noe mer enn 900 personer for disse pengene. 
Det vil si at vi skal levere ut militært utstyr 
til dette antallet nye HV-soldater og -befal, 
opplyser oberst Stig Myrvang, sjef for HV-
stabens driftsavdeling.

Opprinnelig hadde HV et budsjett på 

en milliard og 48 millioner kroner for 
2011. I tillegg til de allerede nevnte 40 
ekstra, tikket det også inn seks millioner 
kroner fra RNB.  Disse skal brukes til å øke 
kompensasjonstillegget til soldater som er 
innkalt til tjeneste.

– Er HV i stand til å benytte seg av 
ekstratildelingene på fornuftig vis? Eller 
kom disse midlene dumpende ned som en 
overraskelse, og blir brukt til noe de ikke var 
ment brukt til?

– Du skal ikke bekymre deg for at pengene 
ikke blir brukt fornuftig. De er øremerket 
trening og oppkledning. Før vi fikk bekreftet 
ekstratildelingen, ble vi hvisket noen ord i 
øret om at penger var på vei. Vi fikk dermed 
tid på oss til å planlegge, samt kalle inn de 
respektive områdene og personene. Vi får nå 
trent og øvd 45 prosent av områdestrukturen 
vår, mens det i den opprinnelige planen for 
2011 var beregnet å øve cirka 37 prosent av 
den samme strukturen, forteller Stig Myrvang.

Lederskap hjem i stua

40 friske millioner inn på konto

OMRÅDETRENENG: Som en følge av ekstratildelingen, får 28 heimevernsområder øvd mer enn opprinnelig planlagt i 2011.

Trond Setså

Tore Ellingsen

Rolf K. Ytterstad, HV PIO

Heimevernet

HV-personell har siden 
høsten 2010 hatt mulighet 
til å gjennomføre teoride-
len for Grunnkurs Leder-
skap på nett. Nå er det tid 
for evaluering.

I revidert nasjonalbudsjett (RNB) fikk Heimevernet 
(HV) 40 ekstra millioner kroner. Det betyr at 28 ekstra 
HV-områder får trent i 2011.
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Heimevernet markerer kvalitet

Elementer fra både Finland, Sverige, Danmark 
og Norge deltok med over 3000 personer 
involvert. Disse fikk prøvd seg i en tenkt situ-
asjon der fergen M/S Bohus kolliderte med en 
tankbåt. Oljelekkasje fra tankbåten og brann 
i ferga var ment å sette kriseberedskapen på 
en stor prøve. Over 800 pasienter ble evakuert 
fra ferga til mottakssteder i Strömstad, Larvik 
og på Hvaler, med et høyt antall helikoptre 
og båter. På mottaksstedene i Larvik og på 
Hvaler gjorde sanitetstropper fra HV-01, 
-02(Innsatsstyrke Derby) og -05(Innsatsstyrke 
Grebe) en meget god figur gjennom beslutt-
som og kompetent håndtering av pasientene 
som strømmet inn. Øvelsen ble høydepunk-
tet i regionstreningen som fant sted på Rygge 

Flystasjon med Oslofjord Heimevernsdistrikt 
01 som vertskap.

Innsatsstyrke Polar Bear VI/HV-01 brukte 
øvelse SKAGEX 2011 som en gylden anledn-
ing til å rekruttere til sin nye sanitetstropp. For 
å etablere en effektiv sanitetstropp til øvelsen, 
satte distriktet sammen personell fra stab-
sområdet og personell fra innsatsstyrken. 
- Det tror jeg vi lykkes godt med, og flere av 
de som deltok skal på opptak til innsatsstyrk-
en i oktober, sier troppsjef Trond Due Hansen, 
Polar Bear VI.  
I forkant av selve øvelsen var det satt av to 
dager til samtrening med personellet fra 
Derby og Grebe. Utbyttet var svært godt, og 

praktisk rettet.  Det var lagt vekt på at man 
skulle bli kjent med og lære av hverandre.  I 
tillegg var det også et meget godt samarbeid 
med lokale Lotter og HV-ungdom. De ble 
blant annet brukt i markørrollen for å skape 
en realistisk trening som forberedelse til selve 
øvelsen. 

Været var tidvis svært utfordrende med kraftig 
regn og sterk vind, og det var derfor veldig 
tilfredsstillende å erfare at flytting, etabler-
ing og drift fungerte godt selv under meget 
vanskelige forhold.
Da selve øvelsen var i gang, ble det etablert 
et mottak og samleplass på en fotballbane 
ytterst på Hvalerøyene, og ved Larvik havn.  

Tor Einar Lund

Tor Einar Lund og Anita T. Granli

Under ledelse av Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB) ble katastrofeøvelsen SKAGEX 2011 
gjennomført i ytre Oslofjord/ Skagerrak i tiden  
7. -8. september. 

SMINKE: Markører med sårsminke gjør øvelsen svært realistisk.

Med vår treningsammunisjon gir du  
dine soldater det beste grunnlaget  
når trening brått blir til virkelighet.

Når de beste  
forberedelser  
er et minstekrav

www.nammo.com
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 Klare til innsats. I bakgrunn ser man de nye sanitetsteltene..

Samleplassene ble organisert av politiet som 
ledet blant annet enheter fra lokalt Røde-
kors, Sivilforsvar, ambulansetjenesten og 
HV.  Et stort antall pasienter ble fraktet med 
helikopter eller mindre fartøy fra M/S Bohus til 
samleplassene.  Den viktigste oppgave var å 
prioritere, stabilisere og registrere personellet.  
Deretter sto et stort antall ambulanser klare til 
å frakte de skadde til sykehusene i Tønsberg 
og Fredrikstad. 

Det som var spesielt positivt med øvelsen, 
var at Heimevernet fikk demonstrert den 
totale kapasiteten som HV kan stille med på 
meget kort tid. Godt trenet personell, med 
høy kompetanse og med en meget tilfredss-
tillende utrustning.  Kaptein Geir Ove Malvik 
fra Heimevernsstaben hadde forøvrig tilført 
distriktet en pleiemodul, som ga sanitetstrop-
pen svært tilfredsstillende arbeidsmuligheter. 
Dette er romslige teltløsninger som nå er på 
vei inn i HV.  Politi og sivilt helsepersonell på 
skadestedet var imponert over hvilke kapa-
siteter HV besitter. 
- Slike tilbakemeldinger er minst like viktig 
som at vi selv er tilfreds med egen innsats.  
Vår påstand er at vi utgjør en avgjørende 
forskjell når det gjelder, sier løytnant Anita 
Talåsen Granli, sjef sanitetstropp/stabsområ-
det/HV-01. 
Etter at øvelsen var avsluttet var hove-
dinntrykket til våre deltakere at denne 
treningen og øvelsen var av det beste de har 
deltatt på.  I framtiden bør det derfor satses 
på mer samtrening i regionen, og deltagelse 
på tilsvarende øvelser. 
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Nasjonalt støtteelement (NSE) er en nasjonal 
logistikkressurs som primært understøt-
ter norske avdelinger og stabsfunksjoner i 
Afghanistan med et bredt spekter av logistikk- 
og støttefunksjoner. NSE støtter også allierte 
nasjoner i den grad Norge har forpliktet 
denne type samarbeid med andre nasjoner 
i ISAF.

Hva kjennertegner HV-soldatene? 
  
- De er sultne, og ønsker å vise at de er 
dyktige, har kompetanse og står ikke tilbake 
for Hæren. Jeg opplever ikke noe som skiller 
HV-soldaten i forhold til andre soldater. De 
stillingene som de er satt til å løse her i NSE, 
løses på en eksemplarisk måte. Det HV kan-
skje er best på å levere, slik jeg opplever det, 
er enkeltpersoner og lag, mens Hæren stiller 
sterkere på tropp og oppover. Derfor tror jeg 
det er viktig at HV får med seg erfaring tilbake 
til organisasjonen fra et høyere nivå. 

Hvilke type stillinger er besatt av HV-per-
sonell i NSE?

- Alt fra stabsstillinger til mer skarpe og 
operative stillinger. HV-soldaten er universell 
og kan med litt faglig påfyll brukes i de fleste 
stillinger. Samtidig er det viktig å understreke 
at de tar med seg god og riktig erfaring fra 
sine avdelinger. Det stilles strenge krav i 
denne type operasjoner, her må alle bevise at 
de innfrir kravene på sitt nivå. Det er her jeg 
mener HV stiller godt.

- HV-soldater har vært undervurdert i mange 
år i forhold til internasjonal tjeneste. Når man 
samtidig ser hvilken overbelastning Hæren 
har på sine avdelinger, burde HV avlastet for 
lenge siden. De er etter min vurdering i god 
stand til å gjøre denne jobben. Hvis man i 
tillegg går bort fra tre måneder oppsetnin-
ger og etablerer seks måneder i stedet, vil 
HV-soldaten få den ekstra og nødvendige 
kompetansehevingen som eventuelt trengs.

Hvordan opplever du avdelingsfølelsen i 
HV?

- Veldig, veldig, veldig høy, sier han smilende. 
– Jeg har mange historier på sunn kniving og 
markering i forhold til hvor de kommer fra. De 
besitter en sunn konkurranse og stolthet som 
har positive ringvirkninger i NSE.

Hvis jeg må utfordre deg på hva som kan 
gjøre HV-soldaten enda bedre, hva skulle 
det være?

Det må være at de får mer erfaring med 
å jobbe og trene mot høyere nivåer i den 
militære strukturen, både hjemme og uten-
lands. Dette ville gjort HV mer anvendelig i 
fremtiden. Innsikt på et høyere nivå, som man 
kanskje ikke får trent på ellers, trur jeg er en av 
de viktigste erfaringene de tar med seg hjem 
til egen organisasjon. Totalforsvaret hjemme 
vil høste frukter av dette.

Undertegnede, kaptein Einar Simensrud, 
tjenestegjør til vanlig i innsatsstyrke Osprey-
Varg, HV-08 som S-3. Her er jeg ansvarlig for 
planlegging og gjennomføring av treninger 
og operasjoner av styrken.

For tiden tjenestegjør jeg i Nasjonalt Støtte 
Element (NSE) ISAF XX som S-3. NSE planleg-
ger og utfører teater logistikkoperasjoner og 
teknisk støtte for understøttelsen av norske 
styrker i Afghanistan. Som S-3 er jeg ansvar-
lig for å planlegge og kontrollere utførelsen 
av operasjoner. Spennet i arbeidsoppgavene 
varierer fra å ta i mot cargo fra Norge med 
cargofly, til å planlegge taktiske forsyning-
skolonner som skal etterforsyne norske 
styrker. I tillegg planlegger jeg utførelsen av 
eskorte av norsk sivilt og militært personell i 
Afghanistan.

Med min bakgrunn og relativ likt arbeid fra 
HV-08, er det meget motiverende å få prakti-
sert kunnskapen i en skarp setting. Hjemme 
har vi øvelser fire-fem ganger årlig, her nede 
er det oppdrag hver eneste uke som skal 
planlegges, trenes på, samt utføres. 

Staben i NSE (S-stab) er lik den jeg jobber i til 
daglig. Eneste forskjellen er at vi er på jobb 
24/7. Det betyr at man blir godt kjent med 
resten av de man jobber sammen med. Det 
er i så måte ingen ulempe at både S-1 og 
S-2 også kommer fra Osprey-Varg.

Ivaretakelsen av sikkerheten til norsk 
personell er en prioritert oppgave i 
Afghanistan. Dette medfører at vi stiller 
høye krav til planlegging og trening 
før oppdragene skal utføres. HV-solda-
tene får unik trening både i sikkerhet-
stenking, våpentjeneste, C-IED og 
sanitet. Klar til strid (KTS) bruker vi 
normalt to til tre timer på hjemme. 
Her i Afghanistan kan vi bruke en 
til to dager. Alt utstyr skal være 
perfekt, kjøretøy/vogner og 
samband testes og re-testes 
før oppdraget iverksettes. 
Detaljer som at alle har to tour-
niquer hver, og kan bruke de på 
begge armer og ben, er detaljer 
som kan nevnes. Selv om vi ikke 
har tid til å være like grundig på 

en fire dagers øvelse hjemme, erfarer HV-
soldaten hva en KTS egentlig innebærer av 
forberedelser. En annen viktig erfaring vi tar 
med oss tilbake er at vi både under oppset-
ning i Norge og i tjenesten i Afghanistan får 
kompetanse på vogntjeneste. Vi opererer 
med to til ti kjøretøy, og får opplæring i strid 
fra vogn, både MB, PASI, IVECO og DINGO II. 
Dette er verdifullt til tross for at HV kun har 
lette MB feltvogner. 

Min erfaring er at HV-personell har mye å 
bidra med i Intops med den kompetansen 
personellet bringer med seg fra HV-innsats, 
HV-områder og sivile jobber. 

I NSE ISAF kontingent XX er «dugnad-
sånden» sentral i forhold til å få jobben gjort 
med beg-
rensede 
ressurser. 
Dugnad 
er noe 
vi i HV-
Norge 
vet alt 
om!

Sjef i NSE Afghanistan, oberstløytnant Johan Carho, 
er veldig fornøyd med HV-soldatene som tjenestegjør 
i NSE. Han håper flere fra Heimevernet søker seg til 
utenlandstjeneste.

Rittmester Einar Simensrud tjenestegjør for tiden i  
Afghanistan. Han er en av 38 soldater fra Heimevernet 
som er med i de norske styrkene.  
Les hans skildring av utenlandstjenesten her.

Kaptein Kim Alexander Gulbrandsen, 
PIO NCC Afghanistan

HV-soldater i utenlandstjeneste

Stort spenn i arbeidsoppgaver

Heimevneret hadde per 1.aug 2011 48 
soldater fordelt på de fleste operasjon-
sområdene Forsvaret er engasjert i. 

De fast tilsatte i HV utgjør en stabil masse 
på rundt 20, fra styrkestrukturen har det 
variert fra nærmere hundre til dagens 
nivå.

HV-soldater kan søke på alle stillinger 
hvor de fyller stillingsbeskrivelsen, delt-
agelse er basert på frivillighet

HV setter ikke opp egne bidrag, men re-
krutterer enkeltpersoner og små enheter 
til Hæren, Sjøforsvaret eller Luftforsvaret.

Fra nyttår, og flere kontigenter framover, 
skal HV rekruttere personell til Luftfor-
svarets Force Protection kompani som 
skal ivareta vakthold av den norske leiren 
i Meymaneh og tre Force Protection lag 
med troppsjef til Nasjonalt støtteelement 
i Afghanistan

√ FAKTA

Luftforsvaret og HV skal ta over force 
protection i PRT'n, hvordan tror du denne 
jobben vil gå?

- Slik jeg kjenner avdelingen fra min tid som 
S2 i PRT'n, er HV svært relevant i forhold til 
den satsningen de har på vakthold hjemme i 
Norge. Med den standarden HV er i ferd med 
å få, mener jeg de har de beste forutsetninger 
for å lykkes. Slike oppdrag gjør også sitt til at 
nivået, standarden og anerkjennelsen av HV 
vil stige. Kunsten blir nå å foredle erfaringene 
til HV-soldatene slik at hele organisasjonen 
hjemme kan vokse på det.

Til slutt, og oppsummert, vil jeg si at jeg er 
strålende fornøyd med mine HV-soldater, og 
jeg skulle gjerne hatt flere. Jeg anbefaler HV-
soldater å søke seg ut i utenlandstjeneste, for 
de representerer både god kompetanse og 
en stolt våpengren. 
Jeg tror HV er undervurdert i forhold til hva de 
kan brukes til, så her må de få muligheten til å 
vise seg frem. Jeg håper å se flere HV-soldater 
i internasjonal tjeneste i tiden fremover.

INTOPS: Følgende distrikt er representert på bildet HV-01, 02, 03, 08, 09, 14 og 16.
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Rundt 400 kvinner og menn fra innsatssty-
rke Rype var samlet i stjørdalsområdet for å 
samtrene med Sjøheimevernskommandoen. 
Hensikten med «Øvelse full innsats» er å øve 
på operasjoner i kystsonen der både land og 
sjøelementer deltar. Øvelsen var den største 
for Heimevernet i Trøndelag i år, og har vært 
under planlegging det siste året.

- Jeg er veldig godt fornøyd med øvelsen 
opp i mot de målene vi satt oss. Vi fikk trent 
godt sammen med Waxwing og soldatene 
fikk en bedre helhetsforståelse av å ha med 
flerbruksfartøyene. Når man i tillegg har 
tilgang på RIHB (fleksibel småbåt red.anm), 
gir det en mulighet for soldatene å ta egne 
taktiske manøvrer selv, sier øvingsleder major 
Ole Sandvik.

Bedre grunnlag
Videre forteller Sandvik at det er avgjørende 
for styrkene hans at de får trent på landoper-

asjoner langs sjøen.
- Med den fleksibiliteten som flerbruksfartøyet 
gir oss, får vi et bedre grunnlag for å gjøre job-
ben vår. Jeg vil rette en stor takk til Waxwing 
som har utført oppdragene på en god måte, 
sier majoren videre.

Stemningen var god blant soldatene i 
innsatsstyrken. Nestkommanderende i Trond-
heimstroppen Espen Botnan synes øvelsen 
var lærerik.

- Dette synes jeg var lærerikt fordi vi får utny-
ttet de ressursene Heimevernet i sin helhet 
har på en bedre måte. Vi er mye mer mobil 
når vi kan forflytte oss via sjøveien til andre 
områder, så det er bra å få samkjørt med 
WaxWing også, sier Botnan.

Drar nytte
Hva sier guttene og jentene om å møte blå 
soldater i stedet for de vanlige grønne?

- Det vil alltid være en internkonkurranse mel-
lom infanteri, sjø og luft, men vi har et godt 
samarbeid uansett. Vi har ulik kompetanse og 
må dra nytte av dette hele veien og dette gjør 
til at vi spiller hverandre god, avslutter Botnan. 

Full Innsats var en videreføring fra Øvelse 
Nidaros, som var Heimevernet i Trøndelag sin 
storøvelse i 2010. Scenarioet var en politisk 
uenighet mellom det fiktive landet Havland 
som ligger rett ved norskekysten. Havland 
hadde både territorielle- og ressursinteresser 
som de ønsket å ta fra Norge. Gjennom 
politiske interessegrupper og andre mer mak-
tytende kontraparter fikk innsatssoldatene fra 
HV-12 brynt seg på flere underscenarioer.

Erik Waatland, PIO HV-12

Erik Waatland, PIO HV-12

FORFLYTTNING: MØR-laget pakker og gjør klart til å embarke en båt under øvelse Full innsats. SANITET: Saniteten fikk øvd seg på forskjellige momenter.

RYPE: Markører ligger klar for behandling.

Trøndere med full innsats
Innsatsstyrke Rype trente i fullskala i perioden 5. – 9. 
september i trøndelagsregionen. Sammen med  
Sjøheimevernets Waxwing, vil øvingsleder major Ole 
Sandvik kalle øvelsen en suksess. 
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Tidligere har det vært fra null til tre kvinnelige 
elever per år, på UB Jeger. I år er det en stor 
økning. 18 prosent jenter viser at HVBS er 
en populær skole for begge kjønn, fastslår 
skolesjef for Heimevernets Befalsskole, major 
Lars Harald Blomkvist.
Dette viser også søkertallene som i år var på 
239 søkere, på 45 plasser. Det høye nivået 
på søkermassen gjorde at skolen tok inn 50 
elever i høst.

Trening fem ganger i uka
- Her oppe på Porsangermoen er det tøft, 
lærerikt, utfordrende, det er god disiplin, et 

veldig godt samhold og flinke folk til å lære 
bort, oppsummerer befalselev Erika Drecker 
(20), fra Tromsø.
Det var gjennom Heimevernsungdommen 
(HVU) Erika fikk øynene opp for HVBS. Hun 
likte seg godt i HV og bestemte seg for å 
prøve seg på opptaket på Heimevernets egen 
befalsskole. 
- Det er god erfaring og ha vært med i HVU, 
og man har et lite grunnlag å bygge videre 
på, men det er mye nytt og sette seg inn 
i. Det er harde og lange dager, men veldig 
spennende. I tillegg har vi trening fem ganger 
i uka. Det er veldig tungt nå i starten, men vi 

får igjen for all treningen når vi skal på lange 
øvelser med masse utstyr, sier hun.
Fysisk trening er satsningsområde ved HVBS. 
Elevene får treningsdagbøker, og progres-
jonen blir målt jevnlig. – 1,5 times trening fem 
dager i uka gir stor fremgang. Når det er sivile 
idrettsarrangement i nærheten deltar elevene 
på det, og etter de er ferdig med faget 
treningslære får de lage sine egne program, 
forteller major Blomkvist.
Fint vær de første ukene på skolen gjorde så 
mye av undervisningen ble flyttet ut i skogen. 
– Vi bruker naturen som klasserom. Befalet 
viser og forklarer, og så må vi prøve selv. Det 
er en god læringsmetode som gjør det mor-
somt og lettere å huske. Jeg er veldig fornøyd 
med opplegget så langt. Det er mye pensum, 
men kommer du forberedt til timen går det 
bra, sier Erika.

Kvinnelige befalselever godt    representert på HVBS
SKYTING: Befalselev, Stefanie Øfelt, på skytterbanen.

Godt samhold
Både Erika Drecker og Blomkvist skryter av 
miljøet på skolen. – Vi startet 8. august og vi 
har allerede et godt samhold. HVBS er en liten 
skole med et lite og tett miljø, forteller Erika.
Blomkvist legger til: - Det gode samholdet og 
lagfølelsen har alltid vært en styrke her i Gar-
nisonen i Porsanger, for her forsvinner ingen 
hjem i helga. Folk er sammen i leiren og finner 
på noe i lag, både i jobb og på fritiden.
Erika synes det er bra det er ni jenter i trop-
pen. – Jenter søker ofte andre jenter, og det 
er derfor bra at vi er flere, men det er veldig 
godt å ha gutta her også. Jeg tror også de 
setter pris på at det er noen jenter her. Det er 
viktig å ha jenter i Forsvaret, og kanskje gutta 
presterer litt bedre med oss til stede, smiler 
hun.
Erika bor på rom med tre andre jenter, men 
på laget hennes er hun eneste jente.

- Å være elev på HVBS gir mange fordeler som 
man tar med seg videre senere i livet. Blant 
annet å bli kjent med, akseptere og like ulike 
type mennesker, sier den blide befalseleven.

GIHV fornøyd med stort mangfold
Generalinspektøren for Heimevernet(GIHV) 
Kristin Lund besøkte HVBS like etter oppstart.
- Jeg er veldig glad for at vi har et så stort 
og bra kull i år. Det var hyggelig å være på 
inspeksjon på HVBS, og jeg gleder meg til å 
følge med elevene fremover. For at Forsvaret 
skal kunne løse sine oppgaver må man ha 
soldater av begge kjønn. Jeg er stolt over at 
skolen har fått til et så stort mangfold, kon-
staterer generalmajor Kristin Lund. I talen til 
elevene gratulerte hun dem med å ha passert 
nåløyet, og kommet inn. Hun oppfordret dem 
til å hjelpe hverandre, spille hverandre gode 
og være et team. Det har aldri vært så mange 

kvinnelige elever på HVBS, og generalmajor 
Lund minnet elevene på likeverd, og at trakas-
sering er uakseptabelt. 
For befalselev Drecker gjorde besøket av 
generalmajor Kristin Lund stort inntrykk.
- Det er veldig positivt at Heimevernet har 
kvinnelig general. Hun er et bevis på at hvis 
man virkelig vil, så klarer man det. Hun holdt 
en inspirerende tale og jeg fikk på mange 
måter et forbilde å se opp til, sier Erika.
Hun har bare gått på HVBS noen få uker, men 
er klar i sin tale: - Alle burde prøve seg på Hei-
mevernets befalsskole. Jeg er veldig fornøyd 
med hvor jeg er nå, og stortrives!

Siv Iren Brænd

Løytnant René Normann Skistad

LEDELSE: Befalselev, Erika Drecker, leder laget.

På Heimevernets befalsskole(HVBS) på Porsanger-
moen er et nytt kull i gang med befalsutdanning.  
50 elever er på plass, ni av dem er jenter.
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Alle Heimevernets avdelinger er nå klarert for uttak 
og bruk av ammunisjon til øving og trening etter at 
det tidligere i sommer ble innført bruksforbud etter en 
ulykke. 

Det var den 19. juni i år at en kvinne ble 
skadet etter en ulykke med et sektorvirkende 
våpen i Grovfjord i Troms.
Umiddelbart ble det nedsatt en under-
søkelseskommisjon fra Forsvarets Operative 
Hovedkvarter.

Foreløpige resultater fra denne kommisjonen 
pekte på mangler i dokumentasjon av rutiner 
for ammunisjonshåndtering i avdelingen som 
var involvert i ulykken. Derfor ble det den 
13. juli innført stans i uttak og bruk av alle 
typer ammunisjon til øving og trening i hele 
Heimevernet inntil en tilfredsstillende gjen-
nomgang av rutiner var gjennomført. 
Det ble da nedsatt en kontrollgruppe med 
representanter fra Heimevernsstaben, For-
svarets Logistikkorganisasjon og Heimever-
nets distriktsstruktur.

Målet var at kontrollene og korrigerende tiltak 
skulle være gjennomført før Heimevernets 
øvingsaktivitet igjen skulle gjenopptas etter 
sommerferien.

Gruppen var igang med inspeksjoner allerede 
mandag 18. juli og reiste fortløpende rundt 
til Heimevernets 13 avdelinger. Det ble 
avdekket noe mangler i rutiner eller doku-
mentasjon som førte til at bruksforbudet ble 
opprettholdt for tre avdelinger. De øvrige ti 
avdelingene kunne fra 8. august igjen benytte 
ammunisjon.

- For de tre avdelingene manglet det doku-
mentasjon som beskrev ansvar og myndighet 
for håndtering av ammunisjon. Dette betyr 
ikke nødvendigvis at dokumentasjonen ikke 
eksisterte, men ettersom dette var midt i 
fellesferien hadde ikke avdelingene per-
sonell på plass som kunne fremskaffe denne 
dokumentasjonen, sier major Roar Solbakken 
som ledet kontrollgruppen. Med seg i gruppa 
hadde han major i HVST Ketil Havaas, major i 
HV-11Jan Martin Simonsen og Kaptein i FLO-
ammunisjon Geir Novik.

Den 1. september hadde den siste avdelingen 
fremlagt nødvendig dokumentasjon og fikk 

sitt bruksforbud opphevet .Dermed har hele 
Heimevernets organisasjon igjen anledning til 
å benytte ammunisjon som normalt.

- Etter en så alvorlig hendelse var det viktig for 
oss å gjennomgå rutiner for å sikre oss mot 
slike hendelser i fremtiden. Korrekt ammunis-
jonshåndtering er viktig og det er et område 
vi ikke har råd til å feile på, sier stabssjef i Hei-
mevernsstaben, flaggkommandør Ketil Olsen.

Da Heimevernet ikke hadde planlagt øving 
og trening i sommer fikk bruksforbudet ikke 
konsekvenser for driften. Heller ikke HVs 
bidrag i operasjonene den 22. juli ble berørt 
da forbudet ikke gjaldt tilgangen til ammunis-
jon for skarpe operasjoner.

Politiets etterforskning av ulykken i Grovfjord 
er pågående og årsaken til ulykken er derfor 
fremdeles ikke klar.

Riktignok har samtlige av de 50 elevene vært 
med på øvelse tidligere, men det var seleks-
jonsøvelsen i aspirantperioden som hadde et 
helt annet fokus. Øvelse «Little Wolf» marker 
overgangen til en ny fase i utdanningen. Frem 
til nå har tjenesten hatt fokus på utdanning 
av grunnleggende soldatferdigheter og i så 
måte er dette en eksamen på grunnperioden. 
I løpet av øvelsen skulle elevene vise at de 
blant annet behersket kamuflasje både av 
seg selv, og eget utstyr. De skulle også vise 
at de kunne sette opp og drifte egen base. 
Sikkerheten skulle også ivaretas, så de måtte i 
tillegg kunne forsvare seg selv og utføre vak-
thold og sikring av egne styrker. Dette gjorde 
de gjennom å ta ut nærforsvarsstillinger samt 
å opprette og bemanne vaktposter.

Sjef for eget lag
For noen av elevene var det en ekstra ut-
fordring, de skulle få prøve seg som lagførere 

og lede eget lag. Når man er sjef for et lag, er 
det mye som skal koordineres og mangt som 
skal huskes på. Befalselev Bjørn Espen Opstad 
(19) var en av de som var lagfører under 
øvelsen. 
-Det var spennende, men utfordrende. 
Spesielt det å ta hurtige valg og være sjef for 
de andre var en ny opplevelse, sier han. Laget 
skulle selv navigere i området og bestemme 
sted for egen base. 
-Laget jeg ledet fungerte godt og vi samar-
beidet på en god måte. Vi spilte hverandre 
gode, for eksempel fikk opp teltet veldig fort, 
avslutter en fornøyd befalselev. 

Samarbeid og motivasjon
Skolesjef, major Lars Harald Blomkvist, er godt 
fornøyd med øvelsen. Spesielt siste døgnet så 
han en markant endring i samholdet innad i 
lagene. -Siste natten gjennomførte vi 15 km 
lagsløp og lagshinderbane. Lagene samar-

beidet på meget god måte. Det var tydelig 
å høre hvordan lagene motiverte og støttet 
hverandre selv om de var slitne og trøtte, sier 
en vel tilfreds skolesjef. Skolesjefen er viss på 
at elevene er i meget god stand til å møte 
de neste utfordringene i utdanningen. Neste 
fase i utdanningen vil i større grad ha fokus 
på utvikle den enkelte som leder. Befalet som 
jobber ved skolen, som til nå har hatt rollen 
som instruktører, vil fra nå av fungere som 
veiledere, og veilede den enkelte elev mot 
målet – å bli et godt befal.

Det er ennå noen måneder igjen til utek-
saminasjon, men for mange av elevene er 
nok første mål langpermisjon i uke 39. En 
velfortjent pust i bakken. 

Bruksforbudet for ammunisjon i HV er opphevet

Øvelse Little Wolf

Lars William Wroldsen

Illustrasjon

Løytnant René Normann Skistad

Løytnant René Normann Skistad

Ingen blir en god leder av kun å lese teori. Å bli en god leder handler om 
å lære av andre erfarne ledere. Og det handler om selv å få muligheten
til å lede andre.

I Forsvaret tør vi påstå at vi har Norges beste lederutdanning. I året utdanner
vi om lag 1000 unge mennesker i grunnleggende lederutdanning, i tillegg 
kommer bachelor- og masterutdanninger.

Du lærer blant annet å inspirere, organisere og ta avgjørelser - og ikke 
minst lærer du hvordan du skal få mennesker til å løse oppgaver sammen.
Den viktigste egenskapen vi ser etter er den som overgår alle typer våpen: 
Evnen til å bruke hodet.

Våre lederutdanninger er praktisk rettet, noe som betyr en kombinasjon av 
praktisk trening og teoretisk kunnskap. Som leder vil du få oppgaver som 
handler om å utfordre eksisterende løsninger og gi inspirasjon til innova-
sjon. Vi utdanner handlekraftige ledere i et operativt miljø.

En lederutdanning i Forsvaret er et solid fundament for alle typer jobber
og lederstillinger, både i og utenfor Forsvaret.

Alle lederutdanningene gir deg verdifull kompetanse som menneske, og 
du får betalt både under utdannelsen og i praksisperioden.

Les mer om de forskjellige lederutdanningene og fordelene på forsvaret.no

Søknadsfrist er 15. april.
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INGEN ANDRE KAN TILBY
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I FORSVARET
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For alt vi har. Og alt vi er.

Uke 36 var det klart for befalselevenes første øvelse,  
øvelse «Little Wolf». Øvelsen var den første øvelsen årets 
elever gjennomførte etter at de ankom  Porsangmoen. 

Heimevernets befalsskole

Heimevernets befalskole tar opp elever
til utskrevet befal-jeger i januar 2012. 
Utdanningen får du i en seks månder 
periode ved Garnison Porsanger. Du vil 
deretter gjennomføre en praksisperiode 
på seks månder ved ett Heimevernsdis-
trikt, eller ved en av Hærens avdelinger.

Husk søknadsfristen 1. november

www.forsvaret.no
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KRIGSHELT:  GIHV overekker Forsvarsmedaljen med laurbærgren til Lars Aker.

OPERASJONSROM:  Løytnant Særheim har kontrollen inne på operasjonsrommet.

KYP:  Kystmeldeposten bruker fortsatt øynene sine for å  overvåke område.

FLÅTE:  Redningsøvelse fra Olav Tryggvason.

Områdetrening til havs

Hedret krigshelt

SHV  Olav Tryggvason
            

Miljøvennlig 
dieselelektrisk 

fremdriftsmaskineri

Interessert i sivil jobb på et kystvaktfartøy/heimevernfartøy? 
Maskinist, styrmann eller stuert – kontakt oss

Det var bakteppet for årets øvelse for 
Rogaland Sjøheimevernsområde. De 
hadde øving fra 3. til 8. september. 
Treningsmønsteret er ganske likt ett 
landheimevernsområde. Befalsdager først, så 
innrykk av mannskap. Skyting. Sjefens time. 
Respekt - ansvar - mot leksjon med presten 
og selvsagt materiell kontroll.
Det er mange leksjoner som område må 
gjennom før de kan begynne på selve 
øvelsesbiten. Spesielt for sjø er losleksjoner 
og «anløpsforskriften», våpen, sikkerhet og 
generell sjømannskap.

Nestkommanderende i Rogaland SHV 
område, løytnant Rune Særheim har vært i 
område i serks år og liker seg svært godt. Han 
begynte i Eigersund SHV-område der han var 
i tre år. Løytnanten startet sin militære karriere 
på befalskolen i Horten på elektrolinjen. 
Deretter arbeidet han på KNM Narvik og 
hadde pliktåret der.

-Rogaland SHV-område består av en fin gjeng 
som har det kjekt sammen. Sjøoffiserer er en 

litt annen rase enn andre offiserer. Vi er vant 
med å bo tett sammen på fartøy og hvis det 
oppstår personkonflikter må vi løse dem der 
og da. 
Oppgavene våre er i hovedsak overvåkning 
og kontroll. Vi overvåker skipsfart med 
kystmeldeposter som bruker radar og 
kikkert. Vi har også flere fartøybesetninger i 
området og et stabselement som planlegger 
operasjoner og drifter operasjonsrommet.

Særheim forteller at det er utfordrende og ha 
et lite HV-område med så stort kontrollspenn 
med dagens ressurser. Og siden de kun er 
inne en gang i året blir det en del repetisjoner 
og pugging av tre bokstav forkortelser (TBF).

Øve sammen
Løytnant Rune Særheim kunne tenkt seg og 
ha samtrening med landstyrker.
-I disse tider med integrerte innsatsstyrker 
burde det kanskje vært litt fokus på felles 
trening i områdestrukturen også. Da hadde 
vi spart penger på felles logistikk og vi hadde 
blitt kjent med kulturene. Skjer det noe der 

vi må samhandle er det fint om vi har trent 
sammen i forkant.

-Vi er heldige som har med oss Reineklassen, 
Olav Tryggvason, men på grunn av regelverk 
kan vi ikke ha flere enn 12 personer ombord 
utenom fast besetning. Dette gjør at vi 
må ha operasjonsrommet på land og ikke 
ombord i fartøyet. Jeg håper de kan lempe 
på regelverket slik at vi kan ha nok folk 
ombord til både drift av fartøy og drift av 
operasjonsrommet., sier han.
Besetningen ombord i Olav Tryggvason 
gjennomførte flere leksjoner for området, 
deriblant en redningsflåte øvelse. 

Midt under områdetreningen ble fartøyet 
satt under kommando av FOH (Forsvarets 
Overkommando) for å undersøke ett skip fra 
utlandet.  Etter ett lite avbrekk var de tilbake i 
øvingsmodus.

Lars Aker kom til Rygge Flystasjon 
for å være vitne til seremonien som 
markerte kommandoskifte i Oslofjord 
Heimevernsdistrikt 01. Overraskelsen 
var derfor stor da generalmajor Kristin 
Lund ba Aker om å komme frem foran 
forsamlingen og tildelte medaljen på vegne 
av Forsvarssjefen.

Jeg fikk jo deltakermedaljen etter krigen 
og trodde ikke jeg kunne verdsettes mer. 
Innsatsen under krigen så jeg på som en 
selvfølge og jeg synes ikke det var noen 
voldsom bragd, sa en tydelig rørt Aker med 
den beskjedenheten som kjennetegner 
mange av våre største helter fra krigen.

Lars Aker var i okkupasjonstiden en av Milorgs 
fremste soldater i Østfold. Han utmerket seg 
over lengre tid i farlig arbeid med stor risiko 
for egen sikkerhet.  Blant annet fungerte 
han som nestkommanderende under den 
såkalte slepebåtaksjonen i området søndre 
Østfold i februar 1945. Dette var en svært 
vellykket operasjon, og en av de største som 
MILORG gjennomførte i Norge under krigen. 
Operasjonsnavnet POLAR BEAR VI EAST er 
opphavet til navnet på dagens innsatsstyrke 
i HV-01.

Den 8. mai i år ble det også avduket en 
byste av motstandsmannen i hjembyen 
Fredriksstad. Tildelingen av forsvarsmedaljen 
med laurbærgren er likevel ikke begrunnet 
i hans krigsinnsats, men for hans betydelige 
innsats for Forsvaret og Heimevernet etter 
krigen.

Lars Aker har siden krigen aktivt arbeidet 

videre i Heimevernet, og som forsvarsvenn 
deltatt på en lang rekke arrangementer. Han 
har gjort seg bemerket som foredragsholder 
på skoler, bedrifter og foreninger i Østfold 
de siste 20 årene. Anslagsvis har han 
gjennomført 4-500 foredrag på frivillig basis, 
med den hensikt å formidle verdien av å 
kunne leve i et fritt og demokratisk samfunn. 
På tross av sin respektable alder av 91 år 
utviser Lars Aker et glødende engasjement 
for Forsvarssaken.

-På vegne av forsvarssjefen er det meg en stor 
glede å tildele Lars Aker Forsvarsmedaljen 
med laurbærgren som tegn på Forsvarets 

takknemmelighet for hans innsats under og 
etter den andre verdenskrig, sa generalmajor 
Kristin Lund under tildelingen.

I statuttene for tildeling av denne medaljen 
heter det blant annet at den kan tildeles «for 
spesiell fortjenstfull innsats, (...) fremragende 
virksomhet eller særlig stor innsats for 
Forsvaret.»

Aktivister er observert i områdene rundt oljeinstal-
lasjoner på Sørvestlandet. Kystmeldepostene speider 
ivrig etter uidentifiserte fartøy og inne i operasjons-
rommet venter offiserene på meldinger. 

Lars Aker var en aktiv 
motstandsmann under 
andre verdenskrig. Selv 
i dag, som 91-åring, er 
han en ivrig forkjemper 
for forsvarssaken. For 
hans mangeårige innsats 
ble han 16. august tildelt 
Forsvarsmedaljen med 
laurbærgren.

Tore Ellingsen

Tore Ellingsen

Major Lars William Wroldsen

Major Lars William Wroldsen
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Etter terrorhandlingen 22. juli 
overtok Statsministeren med stab 
Forsvarsdepartementets kontorlokaliteter 
i ISL-bygget. Som en følge av dette var det 
flere avdelinger både i FD, FST sammen med 
Heimevernsstaben som måtte flytte.
HVST har flyttet inn i kontorer på Langkaia. 
Her blir staben til 12. desember 2011. Da 
flyttes HVST til Terningmoen, Elverum
Ny adresse frem til 12. desember er: 

Heimevernsstaben
Oslo mil
Langkaia
0015 Oslo

- Dette innebærer likevel ikke en økning 
i antall stillinger i HV totalt, ei heller en 
forskyvning av stillinger eller ressurser fra 
operativ virksomhet til administrasjon. Av 
de 15 stillingene staben styrkes med er ti 
direkte overført fra andre deler av HV. Den 
eneste forskjellen er at de nå organisatorisk 
innlemmes i staben for å bedre koordinering 
og kraftsamle kompetanse. Således er dette 
ment å være et effektiviseringstiltak, forklarer 
Generalinspektøren for Heimevernet Kristin 
Lund. 
De øvrige fem stillingene hentes også internt 
i Heimevernet. Disse konverteres riktignok til 
andre arbeidsoppgaver, men dette gjøres for 
å ivareta de oppgavene Heimevernet har som 
en selvstendig driftsenhet i Forsvaret slik at 
GIHVs evne til å utøve styring og ledelse på 
en forsvarlig og effektiv måte styrkes.
- Heimevernsstaben har vært og skal fortsatt 
være en liten og kosteffektiv stab, avslutter 
generalmajor Kristin Lund.

Nye stillinger innlemmet i HVST, i tillegg til planlagt flytting til Elverum, har gjort at det er 
mange nye fjes i HVST. Flere med bostedsadresse Elverum og omegn.

Disse er nye i Heimevernsstaben:
Navn Grad Stilling
Lederstøttefunksjonen:  
- Per Kristian Dahl  Oberstløytnant Seksjonssjef
- Trond Albert Fure Oberstrløytnant Sikkerhetsinspektør
- Hans Arentz Waaler Major Lege (Stillingen er flyttet fra HVSKS)
Presse og informasjonsseksjonen:  
- Nils Arne Skaret Oberstrløytnant Seksjonssjef
- Lars W. Wroldsen Major Presse og informasjonsoffiser (M) 
  (Stillingen er flyttet fra HV-02)
- Siv Iren Brænd Sivil Redaktør/Rådgiver (M)
- Lars Kroken Sivil  Webmaster/Rådgiver (M)
- Rolf Kulseng Ytterstad Kaptein Presse og informasjonsoffiser nord
  (Stillingen er flyttet fra HV-16)
- Tore Ellingsen Sivil Konsulent (Stillingen er flyttet fra HV-08)
- Rune Haarstad Kaptein Presse og informasjonsoffiser sør
Virksomhetsstyringsseksjonen- Drift  
- Anders N. Bjølseth  Oberstløytnant  Senior stabsoffiser budsjett (Utland)
- Olav Emilsen Major Stabsoffiser Logistikk
- Vidar Nerem Kaptein Virksomhetskontroller
Org- og personell  
- Inge Øyen Major Stabsoffiser Produksjonsstruktur
- Esten Grafsrønningen Major Saksbehandler Styrkestruktur (M)
- Nils Ricard Melby Sivil Rådgiver HMS
Plan og utvikling  
- Lars Magnus Huse Oberstløytnant Senior stabsoffiser Land (utland)
Matriell og struktur  
- Esten Murbrekk Major Stabsoffiser EBA
- Geir Ove Malvik Kaptein Sanitetsoffiser (Stillingen er flyttet fra HVSKS)
FOH element  
Roy Helge Olsen Oberstløytnant Seksjonssjef (Stillingen er flyttet fra HVSKS)
Ove Staurset Major Stabsoffiser (Stillingen er flyttet fra HVSKS)
Analyse element:  
Knut Nytun Oberstløytnant Seksjonssjef (Stillingen er flyttet fra HVSKS)
Gunnar Laugen Major Stabsoffiser (Stillingen er flyttet fra HVSKS)
Knut Erik Haugen Major Stabsoffiser (Stillingen er flyttet fra HVSKS)

Effektiviseringstiltak i HVST
1. august tredde 
omorganiseringen i 
Heimevernsstaben(HVST) 
I kraft. Antall stillinger er 
økt fra 30 til 45.

FLAGG: Kaptein Erik Tandberg firer HV-flagget i forbindelse med at HV-staben flyttet fra 
Myntgata til Langkaia.

Flotte skytedager
      i nord

BODØ: Både arrangørene og HV-mannskapet som bemannet 
standplass leverte varene under Landsskytterstevnet 2011.

Nye i Heimevernsstaben

Heimevernsstaben 
på Langkaia
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Midt i klyngen av patroner 
og campingvogner jobbet 
fire hundre Heimeverns-
soldater iverdig. En av 
soldatene brukte sin sivile 
jobb til å bli en bedre sol-
dat.

Hovedtillitsvalgt for de 400 HV-soldatene på  
Landsskytterstevnet mener de har en god spirit og  
indre motivasjon. Likevel mener han at ting kan bli bedre.

STEVNEPRESIDENT: Viseadmiral Haakon Bruun Hanssen gir ros til Forsvarets mannskaper under årets Landskytterstevne.

Rune Haarstad, Heimevernet

Rune Haarstad, Heimevernet

Erik Waatland, PIO

Erik Waatland, PIO

- Forsvaret, arrangørene og publikum viste 
seg frem fra sin beste side, fastslår stevnepres-
identen, viseadmiral Haakon Bruun Hanssen. 
Deltakelsen på et slikt arrangement bygger 
godt omdømme for Forsvaret. - Publikum og 
skyttere legger merke til alle de positive, blide 
og profesjonelle soldatene som gjør landskyt-
terstevnet mulig, poengterer viseadmiralen.

Bravo-Zulu til HV
Stevnepresidenten er spesielt imponert over 
innsatsen til de innkalte HV-mannskapene 
fra HV-14. - HV-soldatene gjør en meget god 
jobb som skytebaneledere og ansvarlige for 
sikkerheten på de mange standplassene. - De 
fremstår som profesjonelle soldater, og repre-
senterer Forsvaret på en god måte.
- Det er tydelig å se at soldatenes ro og tryg-
ghet under gjennomføringen også smitter 
over til skytterne, utdyper han.

Et slikt arrangement er ikke mulig uten støtte 
fra Forsvaret, både fra HV og Forsvarets logis-
tikkorganisasjon. Jeg har fulgt hele prosessen 
i forkant og vet at det ligger lang og god 
planlegging bak. Som det heter i Sjøforsvaret: 
Bravo Zulu til Heimevernet. (Bravo Zulu er et 
flaggsignal som betyr – godt utført red anm.)

Flotte dager
Stevnepresidenten mener dette har vært et 
godt arrangert landskytterstevne, med godt 
og riktig fokus på både skyttere og publikum. 
- Jeg vil også trekke frem den ærbødighet 
og respekt de tragiske hendelsene 22. juli ble 
behandlet på av arrangørene. HV-soldater 
med sørgebånd sørget også for den korrekte 
rammen om arrangementet.

Viseadmiral Haakon Bruun Hanssen er sjef for 
Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), og i 
følge tradisjonen skal Forsvaret stille med en 
flaggoffiser som stevnepresident. Sjefen for 
FOH angrer ikke på at han tok jobben som 
stevnepresident under årets landsskytterste-
vne.
 – Jeg ser tilbake på flotte dager her i Bodø 
sammen med Heimevernet og alle skytterne.

Fornøyd GIHV
Generalinspektøren for Heimevernet, Kristin 
Lund er meget fornøyd med gjennomførin-
gen til staben og soldatene i HV-14. - Gjen-
nom flere dager har jeg med egne øyne sett 
motiverte soldater gjøre en god jobb, sier 
generalinspektøren.
 – Jeg har møtt soldater som har vært foku-
sert på å skape en best mulig opplevelse og 

legge til rette for gode resultater for de aktive 
skytterne.
 - Jeg vil også gi ros til arrangørene for å gjen-
nomføre stevnet på en meget verdig måte i 
forhold de tragiske hendelsene i Oslo og på 
Utøya, avslutter generalmajor Lund.

Store forventninger til HV
Et landskytterstevne krever mange dugnads-
timer og store resurser. Samarbeidet mellom 
Forsvaret og skyttermiljøet er viktig for å gjen-
nomføre et så stort arrangement.
- Soldatene har vist Heimevernet fra sin beste 
side, sier lederen for landskytterstevnet Thor-
Arne Tobiassen.
 - De har hatt en utrolig drivkraft og moti-
vasjon, mye av dette tror jeg er resultatet 
av god planlegging og godt organiserte 
områdesjefer, utdyper han.
 Lederen for arrangementet sier videre at han 
hadde store forventninger til Heimevernets 
personell, og at de har innfridd.
 – Gjennom faglig dyktighet og vennlig 
respekt har de vist at forventningene mine 
var riktige.

Menig Richard Arntzen (36) var stand-
plassleder med ansvaret for at sikkerheten ble 
opprettholdt på skytebane en. 
- Vi må jo ha den beste jobben her på stevnet. 
Ikke bare er jobben viktig fordi vi støtter 
lokalsamfunnet, men også fordi vi får møte 
mange hyggelige mennesker.

- Hva synes du om å bli kalt inn til tjeneste nå 
i ferien?
- Dette er et oppdrag der vi brukes til noe nyt-
tig og det føles godt. I tillegg er det helt greit 
å ha på uniformen når sola steker en hel uke, 
sier Artnzen med glimt i øyet.

Rette element
Til vanlig jobber standplasslederen som 
salgssjef i et firma i Bodø. Selv mener han at 
han har god bruk for de kunnskapene han har 
med seg fra sitt sivile virke.
- Når vi støtter et så bra arrangement som 

Landsskytterstevnet så er det viktig å gi 
deltakerne en god opplevelse. Jeg ser faktisk 
på de som kunder og da er jeg i mitt rette 
element, humrer Arntzen. Videre sier han at 
tilbakemeldingene fra deltakerne har vært 
meget positive.

- De jeg snakker med sier at vi fra Heimever-
net har god flyt og sørger for at skytingen går 
uten mange pauser. I tillegg mener de at vi 
opptrer på en god måte. Det er jeg stolt av, 
sier han.

Sikkerheten optimal
-Vi er første stopp for deltakerne etter de har 
vært gjennom registrering. Derfor er det ek-
stra viktig at vi fokuserer på at sikkerheten skal 
være optimal. Vi går gjennom reglementet 
både før de ankommer standplassen og før 
skytingen starter, avslutter Arntzen.

Hovedtillitsvalgt, fenrik Tord Henriksen, har 
gjennom Landsskytterstevnet i Bodø snakket 
med mange fra det hardtarbeidende HV-
personellet. 
- De sier det har vært givende å være en del 
av arrangørteamet her på Landsskytterste-
vnet. Innsatsen hos soldatene har vært god, 
selv om dagene har vært lange, sier Henrik-
sen.

Som Hovedtillitsvalgt er fenrikens jobb å 
tale soldatenes sak opp i mot Heimevernet 
sentralt.
- Soldatene sier det er god stemning ute i 
feltet. Øvingsledelsen fra HV-14 kommer ofte 
innom med kviklunsj og wienerbrød, og ser 

til at alle har det greit ute på standplassene, 
smiler fenriken.

Henriksen mener likevel at det er på tide med 
en forandring. Forsvaret forøvrig har endret 
mye på vernepliktsmodellen og nå mener 
Henriksen det er på tide at Heimevernet 
følger etter.

- Det er ingen her i samfunnet som jobber 
gratis. Heller ikke Heimevernssoldatene lever 
av knapper og glansbilder. Det er nå på tide å 
få på plass en riktig avlønning av personellet, 
sier han, og fortsetter: -Sikkerhetsaspektet står 
høyt, både hos skytterlagene, men ikke minst 
hos Heimevernet. Derfor er det helt essensielt 

at HV er med og støtter arrangementet. Hvem 
andre kan gå inn og støtte Landsskytterste-
vnet enn HV, sier Henriksen spørrende.

Operativ kundekontakt

Taler soldatenes sak

Erik Waatland, PIO

Erik Waatland, PIO
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DET ER VIKTIG FOR LAND OGSÅSKADEFORSIKRING ER IKKE BARE
VIKTIG FOR MENNESKER

Å forsvare seg er ikke ensbetydende med å gripe til våpen 
mot en annen part. Det er å verne om det som betyr noe. På 
samme måte er ikke Forsvaret kun et spørsmål om militæ r 
kraft. Det er en nasjonal og internasjonal beredskap på 
vegn e av oss alle.

Å bo i Norge er for de fleste av oss et privilegium. Vi er rike 
på naturressurser, trygghet og frihet. Det betyr at vi har mye 
å forsvare. 

I tillegg til militære oppgaver, bidrar Forsvaret blant annet 

ved naturkatastrofer, leteaksjoner og ved større ulykker. Et 
sterkt forsvar er på mange måter et lands skadeforsikring 
og et viktig vern av mennesker, naturressurser og materiell.

Vi kommer aldri til å bli enige om alt i Norge, men vi kan 
være enige om noe: Vi er heldige som bor i dette landet. 
Selv om vi noen ganger kan glemme hvor godt vi har det, 
må vi aldri glemme å ta vare på det vi har fått.

Forsvaret har et vidt spekter av oppgaver, les mer på forsvaret.no

Forsvarets m
ediesenter  Ref. 0728
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- Det er beklagelig at vi nå fjerner et gode 
for de frivillige i innsatsstyrkene som gjør 
en kjempeinnsats for Heimevernet. Likevel 
er dette et nødvendig tiltak for å sikre at vi 
har nok ressurser til å ivareta HVs behov for 
trening i hele organisasjonen, sier flaggkom-
mandør Ketil Olsen i Heimevernsstaben.

Som et rekrutteringstiltak har soldatene i 
innsatsstyrkene blitt tilbudt en signerings-
bonus på 5000 kroner og en sluttbonus 
på 30.000 kroner ved fullført treårskontrakt 

med krav om 75 % oppmøte på øvelser. Når 
innsatsstyrkene i dag har 3500 soldater på 
kontrakt utgjør dette i gjennomsnitt over 40 
millioner kroner årlig i bonusutbetalinger.

- Vi er selvsagt oppmerksomme at dette 
tiltaket kan få konsekvenser for rekrutterin-
gen, men jeg håper at det gode miljøet og 
kvaliteten på treningen i innsatsstyrkene skal 
kunne bidra til å opprettholde styrkenivået. 
Våre erfaringer tilsier at dette er viktige fak-
torer for mange av soldatene som velger å bli 

en del av innsatsstyrkene, fortsetter Olsen.

Beslutningen om å avvikle bonusordningen 
vil ikke få konsekvenser for de som allerede 
har inngått kontrakt med innsatsstyrkene. 
Disse vil fortsatt få utbetalt de bonusene de 
har krav på i henhold til kontrakten de har 
signert. 

Lars William Wroldsen, Presse og 
Informasjonsoffiser

Soldatene som tegner kontrakt med Heimevernets 
innsatsstyrker vil i fremtiden ikke tilbys bonuser. Slik 
håper HV å kunne overføre inntil 40 millioner årlig til 
trening og øving. 

Slutt på bonusene i HV

HERADSBYGD - EIET TOMT PÅ 1000m2

Sentralt beliggende 7km fra Elverum sentrum.
Finnkode: 17350608. 

HANSTAD - 500–800m2

Beliggende i et attraktivt boligområde med gangavstand til sentrum og skoler.
Finnkode: 17350608

ElverumLEDIGE TOMTER I

Vi har mange flotte ledige tomter i Elverum. Bestill vår prisbelønte 
huskatalo g på www.boligpartner.no,  eller ta kontakt for en hyggelig husprat.

AUSTERGAARD

KONGSHEIM

RAUMARHEIM

BoligPartner Elverum
Telefon 478 19 700  •  Storgata 24, 2406 Elverum

E-post: elverum@boligpartner.no

– husene folk snakker om www.boligpartner.no

Norwegian Recon Team Competition(NRTC), 
tidligere kjent som Commando Raid, ble 
arrangert i området rund Steinsjøen skytefelt 
i Hurdal helgen 2. - 4. september. Med god 
støtte fra HV-02 og oberst Lauglo. Frammøte 
var på Hauerseter Leir hvor HV-02 stilte sine 
fasiliteter til disposisjon. 

Innholdet i konkurransen var ukjent for 
deltakerne, som møtte opp på fredag kveld. 
Etter felles infomøte hvor utstyr ble tildelt, 
pakket lagene sekkene og forberede seg til 
avmarsj kl. 02.15. Lagene, som besto av fire 
personer, skulle orientere seg gjennom en  30 
km ukjent løype med 19 poster.

Det var fellesstart i mørket. Været var forhold-
svis gunstig og la til rette for en god start. 
Lagene skulle, i tillegg til utstyret, bære med 
seg en ammunisjonskasse fylt med sand fram 
til neste post. Løpstiden ble kontrollert med 
elektroniske brikker. Etter en knallhard start 
hvor lagene forflyttet seg 300 høydemeter tok 
de seg gjennom to sambandsposter før de 
kom inn i skytefeltet. Her var det skyting med 
forskjellige våpen på fire standplasser. Noen 
av lagene måtte ligge og vente på dagslyset 
før de kunne skyte. Ventetid ordner de elekt-
roniske brikkene slik at den effektive løpstiden 
ble korrekt. 

Da lagene kom fram mot «Rødt Hus» inne på 
skytefeltet, ble de møtt med en sanitetsøvelse 
litt utenom det vanlige. Scenariet var en bil 
med to pressefolk som hadde kjørt på en 
mine og lå skadet. Problemet for patruljen 

som skulle hjelpe de skadde, var en gjeng 
med fiendtlig lokalbefolkning som ikke hadde 
noe til overs for pressefolkene og gjorde 
redningsaksjonen vanskelig. De «blodige» 
statistene gjorde fantastisk gode roller og 
overrasket nok flere av deltakerne med spillet. 
Ikke overraskende var det et politilag som 
mestret den kaotiske situasjonen best og 
scoret høyest.

Løypa gikk videre gjennom en teoretisk 
sprengningspost til ildoverfall, nærstridsskyt-
ing og fram til overfiring over vassdrag. Her 
var det spent over et tau med et spenn på 
50 meter. Utfordringen var å ta seg raskt 
over uten å falle i vannet. Det var flere lag 
som hadde god teknikk, men det var også 
noen som måtte slite litt ekstra for å komme 
over. Neste post var en pickup-transport ned 
igjennom Hurdal med dropp ved Flaen, brua 
over Høverelva. Oppe i skogen mot Liskol-
len ventet en hundeekvipasje på lagene, en 
uvant situasjon å takle for de fleste.  På nest 

siste post var det hagleskyting med bistand 
fra det lokale jegerlaget, samt noen psykolo-
gisk vriene spørsmål.  Etter dette var det bare 
å komme seg inn til mål. Der ventet det vafler 
med syltetøy, og kaffe før transport tilbake til 
Hauerseter.

Lørdag kveld var det grillfest og hyggelig 
samvær. Biffene og pølsene gikk ned på 
høykant i sultne og slitene kropper. Søndag 
formiddag, etter alt utstyret var innlevert, var 
det premieutdeling. Vinnerlaget var HV-laget 
I-styrke Rype/Gaula som besto av Anders 
Stubban, Martin Skrove, Fredrik Moen og 
Sindre Abrahamsen. Vi gratulerer!

Norske Reserveoffiserers Forbund og  
arrangørgjengen takker HV-02 for god støtte 
til konkurransen.

NROFs Bjørn Codling

NROFs Bjørn Codling

Konkurransen som  
arrangeres av Norske  
Reserveoffiserers  
Forbund ved Skyte- og 
Feltidrettsutvalget ble i år 
arrangert for 15. gang.

HV til topps i
Norwegian Recon Team Competition

SKYTING: Ett av lagene driver med nærstridsskyting.
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Til dette møtet i november har vi invitert Forsvarsministeren og 
Forsvarssjefen. Her begynner arbeidet med påvirkning på langtid-
splanen. Arbeidsutvalget vil gå igjennom meninger og anbefalin-
ger fra distriktsrådene frem til Landsrådet behandler saken i sitt 
møte i april 2012.

Generalsekretæren 
for landsrådet

Christian Grahl-Madsen er medlem av Landsrådet for Heimevernet sitt Arbeidsutvalg. 
Christian Grahl-Madsen er vernepliktig Heimevernssoldat i Bergenhus Heimevernsdistrikt 09. 
christian@advokat.bergen.no   

Soldatrepresentant
I LANDSRÅDETS ARBEIDSUTVALG

Denne sommeren 
ble så ulike så mange 

andre somre. Den 19. juni, 
i Grovfjord i Troms, skjedde 

det en alvorlig ulykke 
ved at en sektorvirkende 
ladning, et M19 antiper-

sonellvåpen, gikk av i et hytteområde. 
Heimevernets rutiner for forvaltning 
og håndtering av all ammunisjon ble 

satt under lupen. Den store mediadek-
ningen som ble viet episoden, bygget i stor 
grad på at det var urimelig at Heimevernet 
skulle kunne være farlig.  Anslagene mot 
Regjeringskvartalet og på Utøya den 22. juli 
viste at samfunnet både trengte og krevde 
et heimevern som var på beredskap, godt 
trent og godt utstyrt. Heimevernet, som er 
lokalt tilstede også i Oslo, stilte 450 soldater 
til tjeneste for samfunnet. Hendelsene viste 
at samfunnet har behov for et heimevern 
som er tilgjengelig der noe skjer, når det skjer. 
Hendelsene viste også at Heimevernet er 
en ressurs som samfunnet kan stole på, og 

som samfunnet kan innlemme i sine planer 
for kriser også i fredstid. Det er lenge siden 
Heimevernet bestod av pappa på perm 
og kompiser som mimret i skauen. Men 
hendelsene vil nok reise mange spørsmål 
om Heimevernets evne til innsats. Under op-
pdraget ble Heimevernets soldater underlagt 
politiets instruks for bruk av våpen. Soldatene 
er ikke trent i denne instruksen som gir videre 
rammer for bruk av våpen, enn det som er 
tilfellet for den militære instruksen for bruk av 
våpen i fredstid. Heldigvis ble ikke forskjellen 
i regler for bruk av våpen aktualisert, men 
det er en risiko for at denne forskjellen kan få 
skjebnesvangre konsekvenser for utførelsen 
av oppdrag og for personellets sikkerhet. 
Anslagene i juli viste at Norge kan bli arena 
for terror og kriminalitet som for ikke lenge 
siden fremstod som utenkelig for de fleste. 
Relevant og tilstrekkelig trening er ikke lenger 
bare et avbrekk i den ordinære tilværelsen. 
Relevant og tilstrekkelig trening handler om 
personlig sikkerhet og samfunnets evne til å 
få oppdrag løst.  

Jeg var i London da opptøyene brøt ut i 
sommer. Fra mer fredelige deler av England 
kunne jeg følge nyhetsbildet og sam-
funnsdebatten fra dag til dag. Konservative 
politikere argumenterte for at Storbritannia 
manglet en National Guard. Innenriksmin-
isteren varslet at bruk av militære styrker 
kunne være et alternativ. Det er liten tvil om 
at terskelen for bruk av militære styrker ble 
oppfattet som å være svært høy. Et av de ut-
trykk som hyppigst ble benyttet om politiets 
innsats var outnumbered. Kanskje finnes 
det erfaringer fra London som kan påvirke 
Heimevernets fremtidige styrketall? 

Forsvarsdepartementet har lagt ny Forskrift til 
lov om Heimevernet ut på høring. Forsla-
get er tilgjengelig på internett. Landsrådet 
vil avgi høringsuttalelse. Det er lite nytt i 
forslaget. Departementets ambisjon er i det 
vesentlig å tilpasse forskriften til de endringer 
som har funnet sted i Heimevernet. Råds- og 
utvalgsstrukturen videreføres, tilnærmet 
uendret, i forslaget. 

Media melder at Høyre og KrF krever at 
016 avdelingene, som nylig ble nedlagt, 
skal gjenopprettes i en eller annen form. 
I forbindelse med nedleggelsen av avde-
lingene ble det påpekt at avviklingen av 
avdelingene kunne medføre en redusert 
terrorberedskap. Anslagene 22.7 viste også 
at samfunnets terrorberedskap led av feil og 
mangler – sett i forhold til det handlingsforlø-
pet som viste seg. Det er nedsatt en kommis-
jon for å få klargjort alle sider ved angrepene 
og for å trekke lærdom av det som har skjedd. 
Det er rimelig at kravene til Heimevernets 

beredskap, og Heimevernets evne til innsats, 
vurderes i denne sammenhengen.   Hei-
mevernet består av 45.000 soldater som alle 
har gjennomgått militær grunnutdanning. 
Spydspissen utgjøres av nærmere 4.500 
Innsatsstyrker som er høyt motivert, godt 
utstyrt og godt trent. Samfunnets beredskap 
innenfor det militære forsvar påvirkes kun 
marginalt av at 016 avdelingene er borte. 
Mangelen på trening av Heimevernet i det 
senere år, med dertil svekket beredskap og 
evne, er imidlertid verd en bekymring. 

Forsvarssjefen skal legge frem sitt Militærfa-
glige Råd den 25.11.2011. Det er all grunn til å 
forutsette at Heimevernet som militær ressurs 
vil bli foreslått videreført. Det er også grunn 
til å anta at det vil bli fremmet forslag om 
at Heimevernets styrketall og struktur vil bli 
foreslått redusert for å tilpasses de økono-

miske rammer som fremtiden antas å ville gi. 
Heimevernet må tåle å bli målt i kampkraft 
per krone, likt med de øvrige forsvarsgrenene. 
Heimevernet må imidlertid også kunne kreve 
å bli kreditert i forhold til faktorer knyttet 
til forsvarsvilje, lokal samfunnssikkerhet og 
forvalter av verneplikten.   

Opptøyer i London

Forskrift på høring016 i valgkamp

Endringer i HV struktur og styrkestruktur

Heimevernet har blitt ekte

Landsrådet for Heimevernet består 
av representanter fra:

• Det frivillige Skyttervesen           
• Landsorganisasjonen i Norge
• Norges Bondelag                          
• Norges Fiskarlag
• Norges Idrettsforbund       
• Norges Lotteforbund
• Norges Røde Kors                         
• Norsk Folkehjelp                           
• Norske Kvinners Sanitetsforening
• Norsk Studentunion
• Næringslivets Hovedorganisasjon
• Kommunesektorens interesse- og  
  arbeidsgiverorganisasjon
• Landsrådet for Norske Barne- og  
  Ungdomsorganisasjoner

Da er avgjørelsen tatt. Med virkning fra 1.1. 
2012 bortfaller bonusordningen for I-styrke 
personell. Saken har blitt grundig behandlet 
innad i Heimevernet. Landsrådet har imidler-
tid kun blitt kort orientert om prosessen og 
beslutningen. For min egen del støtter jeg 
beslutningen. Bortfallet av bonusordningen 
vil nok påvirke rekrutteringen. Av den grunn 
er det viktig at momenter som forutbereg-
nelig inntekt for personellet, innhold i trenin-
gen og mulighet for egen utvikling vurderes 
som argumenter for tjeneste i Innsatsstyrken. 
Som alltid ville Heimevernet stått seg på å le-
gitimere så vel prosessen som beslutningen 
gjennom uttalelse fra Landsrådet. 

Bonusordningen 
forsvinner

Heimevernets fremtid
Regjeringen tar sikte på å legge frem en ny langtidsplan for fors-
varssektoren for Stortinget våren 2012. Forsvarssjefen skal 25.no-
vember legge frem sitt fagmilitære og uavhengige råd for den nye 
langtidsplanen. Han har gitt oppdraget til Forsvarsdepartementets 
avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging (FD IV), som på 
vegne av han vil lede og koordinere utredningsarbeidet.
GIHV skulle gitt sin anbefaling til dette arbeidet i juni. Etter det 
vi forstår har ikke GIHV gitt en “endelig” anbefaling fordi forutset-
ningene er i stadig endring. Arbeidsutvalget har på sine møter 
blitt godt informert om arbeidets utvikling. Men denne måten å 
arbeide på har gjort det umulig g å være en aktiv medspiller og 
bidragsyter i utredningsarbeidet (jfr Landsrådets oppgaver) før 
Forsvarssjefens fagmilitære råd foreligger. Det kan synes som om 
distriktene og andre med heimevernskompetanse heller ikke har 
vært invitert inn som bidragsytere så langt. Forsvarssjefen kan 
derfor risikere at fundamentet for hans militærfaglige råd kan ha 
vesentlige mangler.  

Si din mening

Heimevernet er en viktig del av Norge, HV er selve folkeforsvaret. 
Når Stortinget skal behandle langtidsplanen er Forsvarssjefens fag-
militære råd viktig, det samme er de sikkerhetspolitiske analysene. 
Samtidig er det viktig å lytte til folkets mening om hva slags 
heimevern nasjonen skal ha fremover. Områdeutvalg, distriktsråd 
og Landsrådet må etter den 25. november ta debatten og gi våre 
folkevalgte betraktninger og innspill. Debatten vil bære preg av 
både fornuft og logikk, samtidig som følelser og tradisjon også vil 
sette farge. Den tyngste kompetansen på dagens heimevern sitter 
kanskje i distriktene og områdene.  Jeg oppfordrer derfor alle om-
rådeutvalgene og distriktsrådene til å bli informert av respektive 
militære sjefer, diskutere og gi informasjon, fakta og anbefalinger til 
politikerne og til Landsrådet. La debatten bli preget av både hjerte 
og hjerne, og tenk helhet. 

Landsrådets møter 9. -10. november og 
18. -19. april 2012

Jørgen Roaldset
Tlf: +47 40028130  
E-postadresse:   
felles@landsraadet.no
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NALMilitary world games

Bryhn til topps

SHV-Prosjektene kommer ut til HV-Norge

P

16. til 19. juni ble Heimevernsungdommens 
landskonkurranse (HVULK) gjennomført ved 
Heistadmoen garnison. Her ble 140 ungdom-
mer, sammen med 20 ledere, møtt med 
mange spennende utfordringer og oppgaver. 
De skulle løses både individuelt og i lagsform. 
Det ble lagt vekt på trivsel, og vennskapsbånd 
ble knyttet både på tvers av Heimevernsdis-
trikt og landegrenser. 

«Prøveleker»
Det hele startet i 1962 under et rutinebesøk 

hos HV-17 i Alta tidlig på høsten. Daværende 
Generalinspektør Bangstad ønsket at man 
skulle arrangere en landskonkurranse for 
Heimevernsungdommen. Året etter ble det 
for første gang avholdt «prøveleker» på Hei-
mevernskolen Torpo.

Siden da har ungdommer fra hvert dis-
trikt møttes for å konkurrere i passering av 
vassdrag, infanteriløp, svømming, skyting, 
skogsløp og delta i en ferdighetskonkurranse. 
I de senere år så har også utenlandske lag 

deltatt på HVULK. I år stilte Sverige og Estland 
med lag.

Til topps
Hold kjeft og tren! Slagordet til HV-08 var 
ikke til å ta feil av. Her var det ikke rom for å 
mistolke. Lagogså. - Vi gleder oss allerede til 
neste år, og håper like mange ønsker å delta, 
avslutter han.
     

Etter den innledende skytingen, 40 skudd 
i hver av stillingene liggende, stående og 
knestående, ledet Bryhn med seks poeng 
til nærmeste konkurrent, etter å ha opp-
nådd den meget sterke poengsummen 
1181. Med 397 poeng (av 400) på liggende, 

389 på stående og 395 på den avsluttende 
knestående-serien, viste han ingen svake 
punkter gjennom de tre timene helmatch-
konkurransen pågikk.
Finaleskytingen ble noe mer blandet, han 
innledet med 8.6 - 10,7 - 8.9 - 10.7 på de fire 

første skuddene, men med 97,5 poeng totalt 
på de ti finaleskuddene, ble det seier med 
god margin. Italienske Niccolo Campriani 
fulgte på 2.plass, men var 3,9 poeng bak.

Kilde: skyting.no

Endelig kommer vi i gang med å prøve ut 
de konseptuelle tankene som lå til grunn for 
fartøyene. Innenfor hovedområdene logis-
tikkstøtte og som undervisningsplattform er 
fartøyene planlagt benyttet under trening og 
øving i hele høst. 

Olav Tryggvason til nord
Midlertidige løsninger er funnet slik at vi kan 
transportere både Hårek- og Gydaklassen på 
akterdekket til Reineklassen. Også kon-
teinerkonseptene vil bli testet for transport av 
annet materiell.
Snart vil Olav Tryggvason bli å finne i Nordom-
rådene. Fartøyet dukker relativt snart opp i 
Lyngen, før ferden går videre mot Finnmark.

Sluttest
Installasjonen av de rekondisjonerte sam-
bandsstasjonene fra Hauk-klassen begynner 

også å nærme seg slutten. I uke 40 gjen-
nomføres sluttesten på Magnus Lagabøte. En 
slik test gjennomføres først som en «Harbour 
Acceptance test» og deretter følger «Sea Ac-
ceptance test» som er den store eksamenen 
for å se at materiellet fungerer som forutsatt i 
teknisk forstand.
Når disse testene er bestått er en viktig 
milepæl passert for også å oppnå enda et av 
målene med fartøyene, nemlig den komman-
domessige. Olav Tryggvason vil gjennomføre 
sine tester i uke 49. Grunnen til at en utsetter 
dette til henimot jul er ønsket om å prioritere 
fartøyene til understøttelse av øving og tren-
ing i nord.

Dykkerne får materiell
Dette strukturelementet har levd under 
trange kår i mange år, men nå skal de få 
tilgang til det meste av materiellet som er 

anskaffet gjennom prosjektet.
I uke 45 arrangeres en landsomfattende 
dykkersamling som omfatter alle dykker-
miljøene i Forsvaret og som også har 
personell fra både fagmyndighetssiden og 
forsyningssiden til stede. Det har den siste 
tiden vært arbeidet intenst fra involverte 
parter for at prosjektmaterialet skal komme 
ut fra lageret til de som skal bruke materiellet. 
Til tross for at vi ikke er helt i mål i forhold til å 
sikre det nødvendige hjemmelsgrunnlaget for 
utleveringen, er vi nå kommet så langt at ma-
teriellet vil bli utlevert. Dykkerne kan dermed 
se frem til å kunne benytte nytt materiell både 
PBU, lags- og troppsmateriell. Dette øker vår 
operative evne samtidig med at driftsutgif-
tene til forsendelse av materiell landet rundt 
blir redusert.

Da skal han nemlig overta som kontingentsjef 
(NCC) for de norske styrkene der. En jobb han 
ser frem til å ta fatt på, men først skal han på 
opptrening i Nord.
– Ja, det skal bli både spennende og interes-
sant å jobbe i Afghanistan, hvor så mange 
norske soldater og offiserer har vært før meg, 
sier han.

Som sjef for kontingentstaben, og med 

bakgrunn fra HV, er det nærliggende å spørre 
Aulie om han tror en HV distriktsstab, med sin 
G-struktur, ville kunne blitt forflyttet fra Norge 
og til Afghanistan. Rett inn som en NCC-stab.
Svaret er et utvetydig ja.
– En distriktssjef med sin stab ville kunne løst 
den funksjonen, mener han.

– D-staben har jo de samme funksjonene som 
NCC-staben. Jo da, det tror jeg ville fungert, 
sier han, og tar ett forbehold:
– Husk nå på at jeg har ikke vært i jobben 
enda, smiler kommandøren.

– Tror du det blir vanskeligere for deg som 
sjøforsvarsoffiser å gå inn i jobben, enn om du 
hadde bakgrunn fra Hæren?

– Nei. Knut Rieber har jo vært NCC tidligere. 

Han har bakgrunn fra Kystartilleriet, akkurat 
som meg. Forsvarsgrenbakgrunn betyr min-
dre i en jobb som denne. Derimot mener jeg 
det er viktig med helhetsforståelse, forståelse 
for oppdraget og teft for politikken i dette. 
Samtidig mener jeg at man skal ha en grunn-
leggende forståelse for hvordan Forsvaret 
fungerer hjemme og ute. Herunder også 
Forsvarets operative hovedkvarter, Forsvars-
departementet og Forsvarsstaben. Når du i 
tillegg får dyktige folk rundt deg, er grunnen 
beredt til å ivareta de norske styrkene og det 
nasjonale ansvaret, sier Aulie.

Landskonkurransen fikk i år en nervepirrende  
avsluttning med to lag som knivet om seieren  
helt frem til slutten av skogsløpet. 

Sersjant Ole Kristian Bryhn vant verdenscupfinalen på 
50 meter 3 x 40 skudd 21. september.

Den operative nytten av Reineklassen har begynt å 
materialisere seg nå da sommeren er over. Fartøyene er 
så vidt i gang med direkte støtte til trening og øving av 
innsatsstyrkene våre og områdene langs kysten.

Plan- og strukturutviklingsavdeligens hovedoppgaver er:
• Utarbeide GIHVs policy, prioriteringer og føringer, utdanning, trening og øving.
• Bidra med innspill til Forsvarets overordnede dokumenter og planverkl
• Forestå Heimevernets langtidsplanlegging og strukturutvikling.
• Forestå strategisk planlegging og prosjektering av eiendom, bygg og anlegg og materiellanskaffelserl
• Kartlegge behov for evaluering og analyse av Heimevernets avdelinger og kapasiteterl
• Forstå samabeidet med forsvarsgrener og deres planleggings- og utviklingsmiljø.Oberst Karl-Henrik Fossmann

Fra Heimevernsstaben til sjef i Afghanistan
Kommandør Lars Arne Aulie 
har ledet Heimevernsstabens 
driftsavdeling siden juni 
2008. I januar 2012 takker 
han midlertidig for seg og tar 
turen til Afghanistan.

Rolf K. Ytterstad, HV P&I

Johannes Fürst
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OVERTAR: oberstløytnant Per-Ivar Norman (t.v.) overtar som distriktssjef i Opplandske HV - 
distrikt 05 etter oberstløytnant Nils Arne Skaret.

Kommandørkaptein Svein 
Jacobsen tok over som sjef 
Sjøheimevernskomman-
doen den 3.  august.  

Myhren ny sjef i HV-01

Norman overtar sjefstolen i HV-05

Svein Jacobsen overtok roret

Sjefsskifteseremoni på HVSKS

Det offisielle sjefsskiftet fant sted på Rygge 
Flystasjon den 16. august.. Oberstløytnantene 
Myhren og Luktvasslimo byttet plass foran 
den oppstilte distriktsstaben og generalins-
pektør Kristin Lund overførte kommandoen 
til Myhren.

Vemodig
Luktvasslimo syntes det var vemodig å ta 
farvel, men ser samtidig tilbake på tiden i HV 
med glede.
- Mine seks år i HV-01 har vært givende, 
lærerike og til tider slitsomme. Jeg har utviklet 
meg som leder ettersom distriktssjefsstill-
ingen er unik i Forsvaret med sin bredde i 
oppgaver, forteller han.  
Jeg har utsatt å si farvel i et lengste. Jeg er 
stolt over gjengen og det vi har oppnådd 
sammen, avslutter Luktvasslimo som nå skal 
tjenestegjøre ved Krigsskolen.

Generalinspektøren for Heimevernet, gener-
almajor Kristin Lund var full av lovord om den 
avtroppende sjefen. 
Du har utvist et engasjement utenom det 
vanlige. Som leder er du sterk og klar og selv 
om vi har vært uenig i noen saker har du alltid 
vært konstruktiv, uredd og aktivt deltatt i 
utformingen av HV, sa Lund i sin tale.

Spent 
Oberstløytnant Jon Terje Myhren (42) fra 
Tjølling i Vestfold kommer fra stilling som 
forbindelsesoffiser mellom den tyske og 
norske Hæren i Køln. Han har bred bakgrunn 
fra kavaleriet hvor han blant annet gjorde 
tjeneste som stormeskadronsjef. Han har også 
tjenestegjort i Kosovo og Afghanistan.

Hans eneste tidligere befatning med Heimev-
ernet var som HV-ungdom og han ser frem til 

å lære HV bedre å kjenne.
Dette er en kjempeutfordring for meg. Jeg 
vil nok trenge litt tid for å få grep om hva det 
innebærer å være distriktssjef ettersom det er 
en stor bredde i oppgaver. Særlig spesielt blir 
den utstrakte kontakten med sivile myndi-
gheter, forteller han.

Foran en oppstilt distriktsstab i HV-05 og 
områdesjefer fra det Opplandske Heimev-
ernsdistrikt overførte generalinspektøren for 
Heimevernet Kristin Lund kommandoen til 
oberstløytnant Per-Ivar Norman.
- Det er et ryddig bord i HV-05 jeg nå overtar. 
Med hele HV-staben som også vil bli plassert 
her på Elverum, tar jeg denne utfordringen, 
sier oberstløytnant Per-Ivar Norman.

Godord
Det vanket en rekke godord om oberstløyt-
nant Nils Arne Skaret, både fra generalmajor 
Kristin Lund, men også fra kollegaer og sivile 

samarbeidspartnere som var gjester på en 
høytidelig lunsj på Terningmoen, Elverum.
- Det er ingen dramatikk i dette skiftet, sier 
Nils Arne Skaret, før han fortsetter. Jeg har 
oppriktig blitt glad i HV, og det var på tide å 
se etter en ny jobb. Så når nye utfordringer i 
en stilling i HV-staben dukket opp. Trigget det 
meg til å søke. Jeg har fortsatt intensjoner om 
å jobbe hardt for Heimevernet, sier Skaret.

Spennende jobb
Oberstløytnant Per-Ivar Norman kommer fra 
en stilling som stabssjef på Vernepliktsverket 
på Hamar, og har alt bodd i distriktet i 16 år. 
Likevel har han aldri tjenestegjort i Heimever-
net før, og innrømmer at han er spent på hva 

som venter. Spesielt spennende synes han 
det vil være å arbeide med soldater som har 
en allsidig sivil bakgrunn. Han gleder seg også 
til samarbeidet med sivile myndigheter og 
organisasjoner.
- Jeg gleder meg virkelig til se HV-05 i aksjon 
og se hva de er i stand til å gjøre. Det er stilt 
store forventninger til meg og det blir min 
jobb å imøtekomme de forventingene, sier 
Norman.

Tidligere sjef KK Rune Furevik, som overtok 
kommandoen da SHV gikk fra utdanning 
og kompetansesenter til en egen kom-
mando, skal på stabsskole.  Jacobsen har lang  
operasjons- og styrkeproduksjons-erfaring 
fra Forsvaret og har gjennomgått Forsvarets 
Gymnas, Sjøkrigsskolen og Forsvarets Stab-
sskole.

Lang operativ erfaring
Han har lang tjenesteerfaring, og startet sin 
militære karriere i HV-12's Ungdomsgruppe 
som 17-åring. Videre har han erfaring som 
skipssjef, divisjonssjef og skvadronssjef i MTB 
våpenet. Han ble utnevnt som stabssjef Nor-
wegian Task Group da Sjøforsvarets taktiske 
ledelse skulle etableres og utvikles, og senere 
jobbet har han jobbet i både militærfaglig 
utredning og Forsvarstudie 07. Dette er bare 
en brøkdelen av alt Svein Jacobsen har gjort 
for Forsvaret. Nå ser han frem til å gjøre en 
best mulig jobb for Heimevernet. 
- Generelt anser jeg at jeg innehar tung felles-
operativ operasjonell og maritim taktisk kom-

petanse, og har til hensikt å benytte denne 
kompetansen for å videreutvikle Sjøheimever-
net videre som en del av Heimevernet. Jeg er 
født i Narvik og har bodd i indre Troms mine 
fem første år som barn. Jeg er etter sigende 
Nord-Norsk i sinn selv om dialekten tilsier noe 
helt annet.

Fremtiden
Jeg skal være forsiktig å komme med noen 
store programerklæringer etter så kort tid 
som sjef SHV-Kommandoen, men jeg har en 
hovedambisjon med Sjøheimevernet:
Sjøheimevernet skal være en del av Hei-
mevernet med evne til å levere et operativt 
relevant og gripbart verktøy for Forsvarets 
operative hovedkvarter til benyttelse i fred, 
krise og krig. Disse kapasitetene/styrkene må 

evne å bli både integrert/underlagt, støtte el-
ler å operere selvstendig i forhold til både HV-
operasjoner og maritime NORTG-operasjoner 
i kystsonen avhengig av Sjef FOH's behov. For 
å optimalisere og prioritere SHV-ressursene 
mot den «spisse enden», må Sjøheimevernet 
utnytte øvrig HV's oppsettende kapasiteter og 
infrastruktur mye bedre.
-Vi har en jobb å gjøre og «en vei å gå»! Jeg 
ønsker en stab hvor ordet «ja» er utgang-
spunktet overfor underlagt struktur. Vi skal 
fasilitere sjefene ute i organisasjonen på best 
mulig måte,  innenfor pålagte rammer og 
føringer .

Sjef i utvikling og utdanningsavdelingen, 
oberstløytnant Kjell-Olav Myhre, avleverte 
avdelingen til avtroppende sjef HVSKS, oberst-
løytnant Knut Nytun. Han meldte avdelingen 
klar til inspeksjon og overtagelse til GIHV.

I trygge hender
Etter inspeksjonen talte GIHV til avdelingen 
og ga sin anerkjennelse til det solide arbeidet 
som Nytun har gjort for HVSKS og Heimever-
net generelt. Hun ønsket ham lykke til videre 
i hans nye jobb i HV-staben, og påpekte at 
Nytun fortsatt har noen måneder igjen før 
han blir pensjonist. GIHV sa videre at hun var 

sikker på at sjefsjobben var i trygge hender 
hos oberstløytnant Magne Steiner Malmo. 
Påtroppende sjef HVSKS ga uttrykk for at 
han så fram til å starte sitt arbeid som sjef for 
avdelingen. 

Nytun takket for seg
Avtroppende sjef HVSKS, oberstløytnant Knut 
Nytun, takket for seg og nevnte blant annet 
det gode samholdet i avdelingen, og alles 
innsats for å holde HV-hjulene i gang. Nytun
fortalte videre, med glimt i øyet, at han beg-

ynte i Heimevernet 17. oktober 1980, og
at han med fratrekk av cirka 4,5 år i utenland-
stjeneste, skoler, repetisjonsøvelser og diverse 
kurs faktisk var den militært ansatte i HV som 
hadde lengst tjenestetid. Nytun påpekte også 
at han blant totalt 12 skolesjefer, var den som 
hadde sittet nest lengst i stillingen. 

Tore Ellingsen HV Presse og info

Tore Ellingsen HV Presse og info

Kapt Trond Setså – HVSKS
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Lars William Wroldsen

Lars William Wroldsen

Rolf Joar Stokke, PIO HV-05

Rolf Joar Stokke, PIO HV-05

Etter seks år som sjef for Oslofjord Heimevernsdistrikt 
takket Ove Jørn Luktvasslimo for seg. Jon Terje Myhren 
lover å bygge videre på det gode grunnlaget forgjenge-
ren har lagt.

Etter fire år i sjefsstolen i 
HV-05 slutter nå oberst-
løytnant Nils Arne Skaret 
og overlater styringen til 
oberstløytnant Per-Ivar 
Norman. Det offisielle 
skjefsskiftet fant sted på 
Terningmoen leir i  
Elverum.

DOMBÅS: Oblt Malmo har overtatt som sjef.

HAAKONSVERN: Påtroppende sjef KK Svein Jacobsen, Generalmajor Kristin Lund og avtrop-
pende sjef KK Rune Furevik.

Gamle «koster» slutter og 
nye overtar. Sjefsskifte-
seremonien på HVSKS ga 
en verdig ramme rundt 
oberstløytnant Knut 
Nytuns avgang og oberst-
løytnant Magne Steiner 
Malmos inntreden som ny 
sjef.

NY SJEF: Oberstløytnant Myhren overtar  
kommandoen.
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sember  1946 at Stortinget ved-
tok å opprette Heimevernet, og 
det er denne daden som regnes 
som Heimevernets fødselsdag. 
Det var spesielt erfaringene fra 
aprildagene 1940 samt den ster-
ke forsvarsviljen som vokste frem 
under okkupasjonsårene som 
dannet bakgrunnen for oppret-
telsen av Heimevernet. General-
inspektøren for Heimevernet har 
ønsket å markere 40-årsjubileet 
for bl.a å vise takknemmelighet 
til de mange som var med ved 
etableringen de første årene, og 
spm fortsatt lever.

Norske jeger- og  
gerlijaavdelinger

 
Gerilja er viet stor interesse i Hei-
mevernet, og i Heimevernsbladet 
har det vært skrevet meget om 
dette emnet. Men artiklene har 
oftest ligget på et nokså høyt 
nivå, slik at det har vært lite den 
enkelte geriljasoldat har kunnet 
trekke ut av dem. 

Betydningen av gerilja er det 
neppe noen som betviler i dag, 
men likevel er det vanskelig å 
se at vi her i Norge har kommet 
frem til noen jeger- eller gerilja-
teknikk. Det som nå derfor bør 
være det viktigste når det gjelder 
gerilja, er å trekke opp retnings-
linjer for hvordan gerilja skal føres 

i Norge. De hevdes i HV at det er 
tre sider ved gerilja i Norge:  
– gerilja mot en fiende som er i 
ferd med å besette landet, eller 
deler av dette.  
– gerilja mot fienden etter at han 
har okkupert landet, eller deler 
av dette. 
– forsvar mot fiendens gerilja-
bander, eller landsmenn som går 
med fienden.

Det virker nokså skjematisk, men 
gir likevel et god grunnlag for en 
diskusjon om hvordan gerilja bør 
driver her hos oss i Heimevernet. 

Heimevernet 40 år

Det finnes knapt noen som har 
unngått at i år kan Heimevernet 
feire sitt 40-årsjubileum. Og det 
vil  bli feiret – så vel lokalt som 
regionalt og sentralt. Nå er 40 år  
ikke noe alder, og 40 år er heller 
ikke noe spesielt rundt tall. Når 
Generalinspektøren for Heimever-
net likevel har funnet det riktig å 
markere milepælen såpass sterkt, 
så kommer det av at vi gjerne vil 
ha med veteranene fra krigens 
dager og fra de første pionerårene i 
Heimevernet. Heimevernet er som 
kjent et ektefødt barn av Milorg og 
motstandsbevegelsen under siste 
krig og det var da også folk med 
erfaring fra motstandsbevegelsen 
som dannet rygraden i Heimever-
net de første årene. Det var 6. de-

For å få informasjon om kurs og seminar se 
Heimevernets sin hjemmeside  

Eventuelt ta direkte kontakt på tlf. 61217500.  
Du kan også ringe kursansvarlig på ditt HV-distrikt.

http://hv.forsvaret.no

Hva vil vi med Heimevernet?

I panelet satt stortingsrepresentant Trygve 
Slagsvold Vedum, Iver Johansen fra Forsvarets 
forskninginstitutt, Kjell Inge Bjerga fra Institutt 
for forsvarsstudier og oberstløytnant Nils Arne 
Skaret fra Heimevernsstaben. Bakgrunnen for 
møtet var at Heimevernet støttet politiet med 
vakthold i hovedstaden etter terrorangrepene 
22. juli, og tre uker senere bistod Heimever-
net ved flommen i Trøndelag.  Spørsmålet til 
panelet var: Skal HV være reservepoliti ved 
terrorangrep, sivilforsvar ved naturkatastrofer, 
eller fortsatt fylle sin tradisjonelle rolle som 
mobiliseringsstyrke i krig?

Slagsvold Vedum støttet en videreføring av 
dagens Heimevern og mente at det er en 
knytning mellom Heimevernet og forsvars-

viljen i folket. Han mente også at Heimever-
net må få penger til å øve, slik at Heimevernet 
kan bidra i å forsvare våre ressurser. 

Oberstløyntant Skaret understreket i sitt 
innlegg at Heimevernet er en militær organ-
isasjon med lokal forankring som primært 
skal drive med objektsikring og at 68 prosent 
trening av områdestrukturen er et minimum 
for å opprettholde operativ evne. 

Kjell Inge Bjerga hevdet at Heimevernet må 
slås sammen med Hæren og inngå som en 
del av et styrket landforsvar.

Iver Johansen uttalte seg på egne vegne 
og pekte på en stor økonomisk ubalanse 

i Heimevernet. Han mente at blant annet 
demografisk utvikling og dagens økonomiske 
forutsetninger taler for at Heimevernet bør gå 
bort fra dagens rolle/struktur og heller bli et 
støtteelement til Hæren med et lett infanteri 
på cirka 7000 soldater.

Debatten etterpå belyste en del sentrale 
temaer som territorielt ansvar (lokal militær 
sjef ), treningsnivå i Heimevernet, politisk sty-
ring av Heimevernet, Heimevernets utvikling 
basert på logikk eller følelser, Heimevernets 
oppdrag, frustrasjon i Heimevernet, Heimev-
ernets bidrag ifm terrorangrepene 22. juli.

Det ble ikke oppnådd enighet om hvilken vei 
Heimevernet skal gå, men de fleste var enige 
om at det må være en balanse mellom Hei-
mevernets oppgaver/struktur og økonomien. 

Takk til Oslo Forsvarsforening for at dere 
bidrar til Heimevernets utvikling!

SAMTRENING: Områdetrening på Haugalandet sammen med politiet.

«Hva vil vi med Heimevernet?» var tema på debattmøtet 
i Oslo Forsvarsforening (OFF) 14. september. 
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Leatherman Sidekick & Wingman 
 
Leatherman lanserer denne høsten to nye modeller ved navn Sidekick 
og Wingman.

Norge er verdensmester i Leatherman, ingen andre land i verden har 
pr capita kjøpt flere Leatherman enn Norge. Målet til Leatherman 
med disse to modellene er å kapre enda flere brukere, og da spesielt 
førstegangskjøperen og de som synes high-end modellene kan bli litt 
for dyre.

Som de første multiverktøyene fra Leatherman har Sidekick og 
Wingman en fjærbelastet tang. Begge modellene har verktøy både 
på utsiden og innsiden av håndtakene, som øker brukervennligheten 
enda et par hakk i forhold til de fleste andre multiverktøy på markedet. 
Moderne design gjør de behagelige å oppbevare i lommen, men 
Sidekick leveres også med taske og spesialkarabiner om man ønsker 
å oppbevare den på annet vis. Begge modellene er fullpakket med 
utvalgte verktøy som man forventer å finne i en Leatherman Tool.

Nytt og nyttig
Gadgets – til sommeren

 høsten er det viktig å ha det trivelig i felten. Kom deg ut i skog og mark med gad-
gets som gjør turen triveligere.

Toastjern

Et toastjern kan gjøre underverker med tørt brød. Dette toastjernet gir 
deg mulighet til å lage tre toasts samtidig. Det er lite og lett å ta med 
seg.  
 
Toastjernet finner du på www.cabelas.com 

Propan kaffetrakter

Er du lei av dårlig pulverkaffe og savner lukten av kokekaffe på felt? Da 
er denne geniale kaffetrakteren fra Coleman tingen for deg. Ingen led-
ninger, batteri eller komfyr er nødvendig. Denne fantastiske bærbare 
propan kaffetrakteren er lett å starte, lett å bruke og lett å rengjøre 
etterpå. Leverer fersk brygget kaffe uansett forhold. 

Kaffetrakteren finner du på www.coleman.com

Propanovn

Grandiosa på tur? Da trenger du denne propanovnen fra Coleman. 
Perfekt for steking og holde maten varm. Du kan sette to eller tre pro-
panbrennenere inn i ovnen alt avhengig av hvor mye kraft du trenger. 
Sammenleggbar, så den ikke tar så mye plass i sekken.  
 
Propanovnen finner du også på www.coleman.com
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Syd
Rune Haarstad: 95254010

rhaarstad@mil.no

Skjer det noe i HV-Norge?
Kontakt oss!

Vest
Tore Ellingsen: 92837981

brolt@mac.com HVST
Lars Wroldsen:  98427111

lawroldsen@mil.no

HV-blad redaktør
Siv Iren Brænd:  40028135
siv.brand@hvbladet.no

Redaksjonen
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Nord
Rolf Kulseng Ytterstad: 99589510 

rytterstad@mil.no

Kommunikasjonssjef
Nils Arne Skaret: 48168010
nskaret@mil.no

FlyTTe?
Meld ny adresse til Folkeregisteret.
Skal du flytte ut av ditt distrikt? 
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