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Jan OUo Kvalheim

bare om Gud. Religion
handler ogs~ alltid bm men
nesker. Denne menneskelige
side av det religiose liv kan
være hoytidsstemt og vakker.
Men de km s~visst ogs~ være
heslig, preget av djevelsk
maktsyke. At dette siste ogs~
gjelder kristnes bidrag til s~vel
europeisk som libanesisk
historie er diskuta belt.

Jeg ser en utvei, men da m~
mennesker slutte med ~ bruke

Gud som alibi for egen her
skertrang. Langt bedre ville
det være ~ fOlge Mesterens ord
om ~ elske sine fiende.
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N~r motsetninger mellom
mennesker gis guddommelig
sanksjon og status, IOftes de
opp p~ et plan som fort blir
uh~ndterlig. En «hellig» krig
er liksom udiskutabel. Gud

gjores ansvarlig for men
neskers uansvarlighet.

Nå dreier religion seg ;;tjon

Relegion og maktkamp!

N iT disse Unjer leses
...ft& haT kontingent XVI

v3eft i tjen~,~tei~41ca.Amnd .
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D et hevdes gjerne atpenger er roten til alt
ondt. Den som har vært i
Midt-Osten vil ofte fOle trang
til ~ omskrive dette uttrykket

og si: Religionen er roten til alt
ondt.

:lts. PlO
Steiner Ihis,i~

PlO

Carl-Erik {;rimstad

Paradene er over,medaljene festet p~
uniformene og ar-

"'J \ rangorstabene puster lettet ut.
Det er et ikke ubetydelig
forarbeide som skal til for ~

gjennomfOre en medal
jeparade og mange vil vel
sporre seg om det egentlig er
verdt ~ avsette s~ mye

! ressurser til oppgaven. Den
prioriteringen f~r være andres

) vurdering men de som har.
overvært paradene i Norbatt,
Normaintcoy og i NOIqoura vil

nok være enige i at det.t~, er en
oppgave som vi mer enn gjerne
avsetter tid og krefter til.

Mange har den senere tiden
gitt uttrykk for at tjenesten v~r
i Sor-Libanon er p~ siden av
det mandat vi var satt til ~ op

pfylle og at styrken derfor
burde vært trukket tilbake.
Det er ikke desto mindre

pBfaliende at det store flertall
av dem som besoker oss og f~r
mulighet til ~ se den
virksomheten vi driver, er
overbevist om at vi gir et
positivt bidrag til fred
sarbeidet i omr~det. De siste

som ga uttrykk for slike tanker
var ingen ringere enn Stor
tingets Forsvarskomite. Flere
av komiteens medlemmer sa i

tillegg at det mandatet vi er
p~lagt ikke bor tolkes for
snevert dersom vi bidrar til et

tryggere Sor-Libanon.
Dette er gode tanker ~ ta

med seg for oss, en gruppe
nordmenn i underkant av

10.000 i antall, som er in
nehavere av FNs fredsmedalje
for tjeneste i UNIFIL. Og det
er all grunn til p~ denne ene
dagen ~ fortsette tradisjonen
med ~ feire oss selv.

Medaljevår!
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Flaggvakten under kommando av It Evje/sj STTR.

V Vel bl~st, befal ogsoldater! For dersom vi

skal oppsummere etter meda 1
jeparaden 6. mars, er det bare
~ gi de involverte parter full
honnor for den innsats som

muliggjorde det stilfulle ar
rangementet p~ Steinmyra
b~de de p~ selve arenaen og
personell som arbeidet ba k
kulissene. Med pomp og prakt
ble medaljeparaden gjen
nomfart. Og heldigvis hadde
værgudene tydeligvis bestemt
seg for ~ holde sin del av av
talen, ettersom sola skinte om

kapp med b~de blide fjes og
glinsende FN-medaljer.

All iJv .• ,v ~o .-dV'" , .... -~~

meldingen i fra Norge om den
tragiske ulykken i Vassdalen i
Troms under oveisen «Anchor

Express» dagen for gjorde et
sterkt inntrykk blant oss i
NORBATT. Og b~de batal
jonssjefen, oberst Friis, bn
prest major Kvalheim og
Force Commander, general
Callaghan uttrykte alle sin
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sorg og deltakelse i sine taler
under paraden. Alt frammott
personell viste ogs~ sin
deltakelse ved ett minutts
stillhet.

Det var p~ forh~nd nedlagt
mange forberedelser og et
kjempearbeid med prover,
prover og atter prover. Alt
skulle fungere knirkefritt p~
selve dagen, ikke en ting skulle
overlates tilfeldighetene. Og
som nevnt-detslitet ble

premiert med full klaff.
Mange skuelystne hadde tatt
oppstilling ved Steinmyra , og
mens arrangementet p~gikk
ble det knipset bilder til den
store gullmedalje. Og om kapp
med «hobbyfotografene, »
filmet Morten Berg og Frank
Alvegg fra Kanal 3, som st~r
ansvarlig for produksjon av
minnekassetten til kontingent
XVI.

Selve utdelingen av FN
medaljene var det «sjefen
selv», general Callaghan som
sto for. Og til toner av mars-

jmusikk gikk han rundt og
dekorerte personellet med de
hoyt verdsatte FN-medaljen.

I 16pet av det time lange
programmet inngikk ogs~
underholdning. Baade to - og
firbeinte var i aksjon, ettersom
hundegruppa i STKP som
vanlig ved slike anledninger
hadde egen oppvisning. Inn
slagene vakte adskillig
munterhet, og at hundene kan
mer enn ~ g~a vakt - og
patruljetjeneste, burde det
ikke være noen tvil om etter ~
ha sett showet sitt.

Nytt av aaret var uniform-
skavalkaden, hvor soldater fra
STTR demonstrerte norske

hæruniformer gjennom
tidene. Uniformene var utl~nt

fra Forsvarsmuseet, og spente
over en tidsramme p~ flere
hundre aar. Prikken over i en

under framvisningen var nok
da noen av borsene ble avfyrt,
Det dundret og smalt, og av
fyringene fortonte seg som det
reneste fyrverkeri.

Uten mat og drikke, duger
helten (e) ikke! I matsalen
hadde kjokkensjef Pedersen
med manskap komponert el
gedigent koldtbord, som saa
absolutt falt i smak,
bokstavelig talt. Etter paraden
fikk nemlig spesielt inviterte
og personell ta del i god·
sakene, og det var ingen tvil
om at de inviterte riktig hyggel
seg rundt bordene. Og det falt
da ogsaa rikelig med smuler
paa resten av personellet i Saqi
da de gikk til bords etter at den
offisielle delen av ar·

rangementet var unnagjort.

Til slutt vil vi gratulere alle
med FN-utmerkelsen! Og tar
vi ikke feil, er det vel allerede
n~ personell som ser fram til'
neste medaljeparade.

TEKST:
CHRISTENSEN

FOTO:
BERGSAKER



1 Soldater og befal fra STK? i stram «givakt» under ledelse av NK, kaptein Mongstad.
1
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Soldater og befal fra tro l/Kp B blir tildelt sine medaljer. 3



Force Comander, ~eneral William Callar<hanankommer Saqi ledsaget av Nk oblt. Per Thorsen. og sjef NORCO, oberst Zacharias Backer

v.K. Bjerck, kp A, i stram positur i egenskap av brett bærer. l
bakgrunnen er det norske flagget firt på halv stang, grunnet den
tragiske rasulykken i Vassdalen, der 16 soldater omkom.
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Torgeir Kjoniksen, tr 1/ Kp B far medaljen av Force Commander.
for ham staar korp Tyssedal, tr l.

Sjef Kp B, major Valved, blir tildelt FN-medaljen.



Mangeskuelystne hadde funnet veien til Stein myra.

Same et nytt ledd i medaljeparaden inngikk en uniformskavalkade,
med gamle norske militære uniformer fra Norges forskjellige
historiskeepoker ..

Hva skal jeg velge tro? Force Commander ser nesten lit oppgitt ut der
han staar og orienterer seg i matveldet. Imidlertid ser det ut som om
stabssjefen i FO, generalloytnant Alf Granviken, har faat oye paa
noe ekstra godt.

Medaljeparaden inneholdt ikke bare hoytidelige seremonier. Den
bOdogsaapaa underholdning, og det sto blant annet Hundegruppen
for. Her ser vi hunderforer Hallvari med hunden Ali overrekke en
gaveav edel sort til Force Commander.

Noen m& ogs&jobbe bak kulissene for at et arrangement aven slik
karakter SKAL fungere speaker var fenr. Roren/M? (t.h.), og som
Iydteknisk fagkyndige stilte sjt. Bolset og korp. Skjerm o, begge
SAMBTR.
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D et var en meget stiligmedaljeparade som fant
sted i MP-Coy i Naqoura den
lO.mars.

37 FN-medaljer ble delt ut
til MP'er fra Ghana, Fidji,
Finland, Irland og Norge, og
det var ob.lt. Odd-Kjell Sunde
fra Bergen som ledet

haytidligheten med fast h~nd.
Tilsammen 180 personer var

tilstede ved medaljeparaden
med F.C. William Callaghan i
spissen, og der var represen
tanter fra samtlige VNIFIL
avdelinger og fra HQ i Na
qoura. Det var F.C. som
foretok dekoreringen av
soldatene, ledsaget av bl.a.
MP-sjefen.

Da den haytidelige delen av
programmet var vel i havn, var
det bespisning og forfriskn
inger, et koldtbord som man
skjelden ser maken til, men s~
var det da ogs~ fem. Holtskog
og folkene hans, utl~nt fra
Normaintcoy, som hadde laget
det i stand.

Et sprakende og humorfult
orkester fra Ghanbatt bes arget
aftenens muntre toner. Et

meget vellykket arrangement!

Medaljer og stramme kareri,MP-Coy

Medaljer og stramme karer i MP-Coy.

Normenn som fikk FN-medalje i MP-Coy. Fra venstre: Sjt.Kjetil Jensen (Nittedal), Vidar Bekk (lioksund), Korp. Værner liansell (Loren

skog), Korp. Oyvind Reiten (Va/ldal), sjt. Arve Moe (lionefoss), ob./t.Odd-Kjell Sunde (Bergen), fenr. Kjell Ove Pedersen (Jessheim) og
Fredrik Jonassen (Krakeroy ved Fredrikstad).
6



En del av de frammotte gjester.

Korp.Fredrik Jonassen filr FN-medaljen av F.e. Det ble gjort skikkelig innhugg i UNIFILS matbeholdning under
medalje paraden iMP-Coy iNaqoura. Fantastisk god mat!

Sjt.Kjetil E.Jensen far FN-medaljen av F.e. Ghanbatt stod for festlige muntre toner.
7



Kompaniet m/fanevakt presenter gevaer for avlevering til KP-sjej. NK Major Hovde iforgrunnen,

D et ble avholdt meda 1jeparade i NMC fredag
21 mars. Etter en periode med
meget gr3tt vaer opprant
dagen med et str3lende
solskinn, noe som laget en pen
ramme om arrangementet.

Et meget stort antall pro
minerte gjester, ankom for 3
biv3ne paraden. Samtidig med
paraden hadde Normaintcoy
et prominent besok fra Norge,
som bestod av stortingets
Forsvarskomite og sjef FDI 4

Oberst O. ENGE. De hadde et

fOlge p3 12 journalister fra
aviser over hele landet. Etter

,at gjestene hadde inntatt sine
plasser, begynte paraden med
troppsvis innmarsj.

Etter at troppene kom p3
plass, ankom FC Lt. Gen W.
CALLAGHAN. Han in

spiserte vaktstyrken, for s3 3
overta kompaniet. Medal
jebaerer, V/K Engan tiltrakk
seg meget stor opp-
merksomhet fra alle de

tilreisende journalister der hun
var ikledd en meget vakker
nordlandsbunad, noe som utg
jorde et originalt og populaert
innslag p3 paraden.
Da alle hadde f3tt sin velfort

jente medalje, avholdt FC en
tale hvor han takket kom

paniet for det gode og viktige
arbeidet det utforer for
UNIFIL.

Etter kompaniets utmarsj,
fulgte et innslag med det nye
eskortekjoretOyet som driftige

soldater fra kjoretOytroppen
har bygd p3 fritiden.

Etter noen forfriskninger,
forflyttet arrangementet seg til
matsalen, hvor et overd3dig
lunchbord ventet. Det ble til

etter en kjempeinnsats fra
kokkene. For avreisen takket

FC for et vellykket og utsokt
arrangement, noe som ogs3 de
andre gjestene sluttet seg til
for de begav seg p3

hjemreisen.

Fanebaerer, Fenr Cyren har nettopp f8tt sin medalje fra Fe. p8
bildet ser vi ogs8 Oberst Backer og Oblt Lutdal.
8

Trompetbl8sere fra Norbatt, som gjorde en meget god jobb, Heit
mann og Danielsen.



Kapl. Olsen med sin tropp.

Fravenstre: V/K Engan inordlandsbunad, Korp Holm. Karlsen,

Korp Ovreb6, Korp S6rum og Korp Rasmussen.

Herj!Jr Lund Kjt. tropp sin medalje av Fe. Til Myre ven ler Li. Aas

spent.
Fe overrekker her medalje til Sjt Weisten.
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Kjoretoytroppen med sin troppsjef Kapt. Sko v/y.

Her ser vi /agertroppen ved avmarsjen fra paraden. Fra venstre: Larsen, Fossum. V/K Heistad, Johnsen og Aunet.

Kaptein Mon i stram honnor sammen med sin tropp.
10



V/K EnRan ble sammen med Fe viet stor oppmerskomhet fra media. Her blir hun fotografert av journalister fra flere norske aviser.

Detble ikke spart pil filmen, og motivene var mange.
11



Fornoyde kokker ved sitt utsokte lunch-bord. Fra Venstre: Liabo, Kristiansen, Olsen, Nordstad, Hansen, Rindem, Waage, JorRensen oRen
kjempefornoyd kjokkensjej, Fenr.Holtskog.

12
Mat og forfriskninger inntaes ...



FC og CO Normaintcoy takker Fenr. Olsen for en god jobb han og hans team har utfort iforbindelse med MAD MAX Il.

Spesialverkstedtroppen ved marsjering ut fra oppstillingsplass og inn ileiren. Kapt Nyborg iforgrunnen sammen medfra venstre: Fenr.Sand
nes, Johansen og Bryn.
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Ass. genr.sekr. iFN, Goulding inspiserer æresvakt. Denne gang sammensatt av folk fra mek. troppen.

B esokene bare fortsetter~ stramme inn til den

norske FN-styrken. B~de fra
Norge og verden forovrig.
Siden forrige nummer av Blue
Beret har stabssjef i Forsvarets
Overkommando, gen.lt. Alf
Granviken vært i AO, vi har
hatt besok av assisterende

generalsekretær i FN,
Gaulding, Stortingets Forsvar
skomite har for forste gang
besokt Libanon og i kjolvan
net av den - et ti-talls

pressefolk fra hjemlandet.

De fleste vil nok rangere
forsvarskomiteens besok som

det viktigste besaket av dem
alle. Kort tid etter at de kom
inn i omr~det ble det klart at
komiteen med et unntak

samlet gikk inn for at FN
styrken fortsatt skulle bli i
Sor-Libanon. Og etterhvert
som besaket gikk sin gang, ble
komitemedlemmene bare

sikrere i sin sak. Det ble ogs~
lovet ~ jobbe for anskaffelse
av pansrede kjoretOy til
eskorte til Norbatt og stor
tingsfolkene var heller ikke
14

snauere enn at de lovte ~ se p~
muligheten for ~ f~ flere
hunder til patruljetjeneste.

- Det vil bli en tung bor for
oss alle ~ bære om norske FN
soldater skulle komme til

skade p~ grunn av for d~rlige
eskortekjoretOy, sa Rikard
Olsvik, talsmann i budsjett
saker, Og dermed kan vel bare
mek. troppen belage seg p~
forsterkninger.

Uttalelser som dette gikk
selvsagt hver ken
hovedstadspressen, NRK eller
lokalavisene hus forbi, og
journalistene skrev og rap
porterte etterhvert som
politikerne lovte og uttalte.

Ingen generaltabber ,
skrev vi i forrige nummer om
alle besokene. Og parolen
holder fortsatt. N~r dette leses
er det neste store besaket til

kontingent XVI s~ godt som
avviklet: - rekognoser
ingspartiet til XVII. Og med
det kan vi vel sette strek for

besoksesongen og si oss vel
fornoyd med utfallet.

Finske SISU, pansrede kjoretoy, var for anledningen bestilt for å
frakte Stortingskomiteen trygt gjennom enklaven.

Fra venstre: Aage Ramberg Kr.F;Thor Knudsen H, Tore Austad ~
Aud Blattmann, Oberst Friis, Kjell Magne Fredheim A (komite
formann),Odd Kallerud H,Aasa Solberg Iversen A,Rikard Olsvik
A/Finn Knutsen A,Bjom Erling Ytterhom Fr.P, Leiv Blakset Sp}
Oberst En?,e, sjef FDI4.

Pressen iBlatt: Fra venstre: Odd-Sverre Knudsen, Forsvarets presse
og info-tjeneste, Thor Bjom Seland, Agderposten Harald Sæteroy,
Romsdals Budstikke Terje Myklevold, Finnmark Dagblad Tom
Rorer, Drammens Tidende Ragnar Larsen, Nordlands Framtid Peter
Beck, Aftenposten Olav Kobbeltveit, Bergens Tidende.



Norbatt XVI fikk stor hjelp av French eng. coy for å mineklarere bl.
a.patrufjeruter og ambushposisjoner innen vart AG.

Totalt mineklarerte franskemennene mellom 5-6 km, et arbeid som
tok ca 4 1/2 uke.

l. Lt. A utron fra French eng coy ledet arbeidet. Her ser vi 5-3, major
Nifs W. Grum, som er ute og koordinerer arbeidet sammen med
franskmennene.

15

Blatt
•ISolid bom

Den nye bommen ved 4-22 CP iBLA TT er tung og 5-3, maj Grum og
NK itr 2. BLA TE, fenr Hauk&ssveen matte ta godt ifor & lofte bom
men opp igjen etter en vellykket prove.

Norbatt
•INybygg



Kjoretoy
eksperten
iNMC
K apt. Per Skovly fraOslo, sjef for
kjoretOyverkstedet i Nor-
maintcoy er en av gromguttene
i Normaintcoy. Det finnes vel
knapt den i hele Norge som
har bedre kunnskap om tanks
og militære kjoretOy enn han.
Men s~ har han da ogs~ vært i
«gemet» i 37 ~r, og han har en
rekke forskjellige kontigenter
bak seg: Fem kontigenter i
Tysklandsbrigaden, 'Belgisk
Kongo i 1960, Normaintcoy
III i 1979, og kontigentene
XIV, XV, og XVI.

Det er Skovly og folkene
hans som holder liv i hele

UNIFIL bilparken, og det er
ikke sm~tterier de har ~ skru

p~. Skovly har
vedlikeholdsansvaret for 520

forskjellige kjoretOyer. Til ~
hjelpe seg har han 30 dyktige
mekanikere. P~ veiene i

UNIFIL AO ruller oggs~ tre

mobile verksteder.

I Normaintcoy er verkstedet
delt i to. Ett verksted tar seg av
de lette kjoretOyene, mens det
andre tar seg av ingenior-

materiell og de tyngre
kjoretOyene. Under sine brede
vinger har Skovly ogs~ et am
bulerende instruksjonsteam,
og en del folk i bergningsseks
jonen.



- Vi gjorde nok litt aven
handel! Bare to dollar kostet

den pg markedet i Tell Qeizi.
N~ hgper vi bare at den snart
skal begynne g legge egg. Til
n~ har det vært heller skrint

med egg, men vi forer den ggdt
med vann, backon, fisk og
erter. sg fgr vi da se!

Vi regner med at hanen vil
gi god avkasting. Vi har ogsg
laget halsbgnd til honeri vgres.
Det er greit g ha ngr vi er pg
luftetur med den. ForelOpig
har hanen ikke fgtt navn, men
det blir vel til at vi kaller den

for «patruljehanen», forteller
karene pg 4-27 OP.

Ny-oppusset BN-OBS
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Beltebutekasting og hyggelig samvær i mek. troppen!

Hyggelig aften imek. troppen.

Den suverene vinner og verdenmester ibelteputekasting. 5-1 major Mjonesaune. Her blir han gratulerl

av aftenens KAPTEIN og rittmester Vebenslad. I bakgrunnen en smilende Il. Granheim som også

hadde godt lag med be/teputene.
18

D et V,H den hoytidligeavdukingen av den nye
navnestOtten ved innkjoringen
til mek. troppen i Saqi, som en
varm sommer kveld midtveis i

mars, var foranledningen til et
meget koselig og vellykket
grillparty .

Grilling og matlukt tiltrakk
en anseelig mengde hyggelige

mennesker og ett esel. p~
eselryggen satte rna j. Grum.

Etter at navnestOtten var av

duket og obo Friis hadde holdt

tale og overra kt gave p~ vegne

av erke-kavalerist Færavåg i
Naqoura, ble sjef mek. tropp
It. Vebenstad testet i

eselriding, en kavaleristisk fer
dighet som han mestret med
glans. Dernest sto bespisning
for tur. Det ble servert et fan

tastisk grillkjott og mye godt
tilbehor. En av mek. troppens
gamle gode venner, Frank
Sinatra, sto for aftenens
musikalske innslag. Han holdt
det g~ende til ut i de sm~
timer ...

Det ble i lOpet av aftenen
ogs~ overrakt en rekke gaver
til vertskapet. Bl.a. en seng,
med hilsen fra stabskompaniet
og en radiostyrt tank til internt
bruk, med hilsen KP-B ..

Det ble ogs~ gjort behOrig
ære p~ kveldens sjefs-vert, It.
Vebenstad. Han ble av oberst

Friis utnevnt til rittmester og
Kaptein med varighet kvelden
ut. En rolle han kledde meget
godt.



Ogs(}damene kastet glans over jestelighetene.

Avduking av navnestotten. Oberst Friis overrekker gave p(} vegne av
ob.lt. Færav(}g som dessverre ikke hadde anledning til (}være til (}
være-ti/stede.

Det ble disket opp med meget god mat. Fra hoyre: LI. Granheim. It.
Hagerup og kapt. Jelti.

5-3, major Grum skapte stor jubel da han ankom p(}eselryggen. Her
eskortert av NK, ob.lt. Thorsen og 5-4, major Bygd(}s.

NK.ob.lt. Thorsen ble verdensmeseter i beIteleddskasting. Her i
konsentrasjon for det avgjorende kastet.

Major Grum iforsok p(} (}tangere belteledds-rekorden.
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4-9 HQ, TELL QEIZI, KP-A

En liten "kosskolonneH er klar til fl dra til Cheeba. Fra venstre Fenr. Hammer. korp. Hagvik, korp. Augestad. Bjerknes. Ottesen. Solaas.

Morkesdal, hundefarer Berget og Banto og "Cheeba-kongen H. kapt. Moe.

D et er nok mgentilfeldighet Clt b~de
forsvClrskomiteen og de Clller
fleste generCller legger veien
01)1 oss, n~r de bes oker NOR
BATT. Vi er nok klClrt det

beste kompClniet, mener mCljor
Tom KristiClnsen, sjef KP-A.
Men kokkene mener Clt det

nok er Clndre grunner bClk. For
eksempel det flotte lunch

bordet som de er kjent for ...

Det bor la befClI og 26
menige soldClter p~ 4-3 HQ. De
utgjor A kompClniets service
orgCln. FrCl HQ blir det sendt
forsyninger i Clllehimmelrettn-
inger, VClnn, middClg,
forsynings-og for-
bruksmClteriell. TilsClmmen er

det 12 underlClgte posisjoner.

To gClnger i uken g~r det frCl
HQ kollone til CheebCl.

4-3 utrykninstyrke er kjent
for ~ være meget rClskt p~ plet
ten skulle det oppst~ situCls
joner hvor det er brukt for
dem, for eksempel om det skClI
legges «hClle» p~ IDF, eller om
det er noen som trenger ekstrCl
beskyttelse. Utrykningstyrken

pCltruljerer veiene i omr~det til
Cllledognets tider.

Like ovenfor HQ ligger 4-3
observClsjonspost. Der i fra
hClr mCln utsyn over HClsbClni
bro og store deler ClVA.O.

I disse dClger hClr kompClniet
tCltt sin nye OPS-bunkers i
bruk. Der hClr mCln kontClkt til

Cllleposisjoner, n~ ogs~ like til
CheebCl.

4·3 utrykninstyrke med sin 12.7 mm. Fra venstre: Svein Brflthen (Vestby). Per Ivar Johansen (Bore). Geir Raastad (Sokna) og Audun Nor

mann (Boda).
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Super-kokkene på Tell Oeizi. Fra venstre: Torgeir Gjermstad (Ræl
ingen). Tom Evendsen (Larvik) og Per Arne Eriksen (Raufoss). Det
siesat maten p&HO er s& god at det er bare en mann som har klart &
slanke seg, men slankingen varte bare en uke.

Egentlig er det en stund siden, men ny storstue er det blitt i Te!:
Oeizi. Stuen som best&r av Torom, salong og bar, er bygget p&
dugnad. Her styret som har fast h&nd om den daglige driften fore
viget.

Siesta. Fra venstre: Oystein Jarlsrud (Hurum). Jon Olav Bjerknes
(Nord-More), Frank Ottesen (Hamar). Stein A vgestdal (Asker) og
Willy Fiærli (Romsdal).

Sliterne p& kompanikontoret. Fra venstre: Fenr. Bjarne Grottland
(Kongsvinger), kompanisjej, major Tom Kristiansen (Nesodden og
fenr. Kjell Gjoran Posandhaug (Steinkjær).

Fenr. Peter Hammer (Bergen) kombinerer det nyttige med det
behagelige. Her er det v&penlisten som gjores klar til inspeksjon.

Her er det standpungt prove i 84 mm kanon som pågår. Korporal
Lasse Mirstad (Sarpsborg) blir kontrollert av Ole Berg&rd(Tydal).
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·NORBATT TIL TOPPS

Ingen tvil. Dette er "number one and winner of the UNIFIL in
fanteryrun competition ", kopt. Gren!lsfra KP-B.

Har Noen sett noe? Full konsentrasjon ved m!lloppdagelsen.
Nærmest bilen fenr. Tverr!lmo og fenr. Hammer.

N ORBA TT var arrangorav UNIFIL mester

skapet i infanterilop som gikk
av stabelen 27 mars. Dette er

uten tvil den hardeste og mest

krevende av alle de konkur

ranser som g~r mellom
UNIFIL-bataljonene. Det var
derfor ekstra hyggelig at vi p~
hjemmebane kunne vise

IOpstyrke og gode soldatfer
digheter . V~re gjester fra
IRISHBATT, FINBATT og
FIDJIBA TT IOp godt, men de
behersket ikke de fire

disiplinene som er nodvendig
for ~ gjenomfore et godt in
fanterilop.

Beste utlending kom p~
8.plass.

AV I-OFF, JOHS BORLAUG

NORBA TT- Trollet gratulerer vinnerne fra lagkonkurransen. Nr. I NORBA TT, nr.2 Irish, nr.3 Fiji. nr.4 Finbatt.
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En god gjeng fra sambandstroppen sdrget for start - innkomst-og
resultatservice. Fra venstre: Dag Bjerkli, Trude Bredesen.

- Nei Irish, det nytter ikke & konkurrere med Norbatt med geværet
pakket inn p& denne maten.
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Dette er ikke karate, men oppvarm:ng og hæla i taket for start. Fenr.
Normann legger grunnlaget for sin fine andreplass.

Nesten hele den arabiske verden vet n&at NORBA TT dominerte in

fanterliofet. Bildene er tatt fraMidel East TV. og viser bl.a. sjt.
Danevad med Boermetoden og fenr. Normann.

35ef/er 40 meter? Det var sm& marginer p& avstandsbed6mmelsen.
Herer det sjt. Danevad, fenr. Normann og oberst Friis som er iaks
jon.
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Fin
Norbatt
seier!
V ed ankomst til Finbattom morgenen IOrdag
den 8 mars, mott vi topp
trente finner som hadde trent i

loypen, og fryktinngjydende
IOpssterke irer. Vi husket med
gru hvordan de gronnkledde
irene rett og slett hadc;le IOpt
fra oss i Naqoura. Men denne
idretten passet imidlertid
soldater: 15 km patruljelOp
med innlagt skyting. Vi stilte
med to lag. 2. laget IOp seg til
en meget bra 4. plass.

Norbatts l.Iag. Bak fra venstre: Pte Gverdal, fenr. Lein. Pte Nevland, kapt. Gren/Jsog Bakke. FrallIre
rekke fra venstre: kap: Toverud, obo Friis og fenr. Malin.

God sekundering og start etter
bgde finnene og irene ga oss
god kontroll over utviklingen.
Det tydet pg et meget jevnt
race hvor finnene viste seg g
være jevne og sterke. Vi tapte
sekunde underveis, og det var
snart klart at det var skytingen
som ville avgjore. Reglene for
tillegg for skyting var

kompliserte, men våre beste
skyttere skulle sorge for
minimalt med tillegg. Men sg
bommet de som skulle treffe,
og de som var antatt g skulle
bomme traff. Alt i alt gikk
skytingen sg bra, at da vi
passerte mgl 3 kilometer

senere, var det allerede klart at
vi hadde vunnet. Hoye knelOft
armsving og stor jubel!

Samarbeid, laggnd, disiplin
og orden var utslagsgivende.
Dette var idrett for soldater,
og da er vi alltid med!

Det var godt g være nord
mann pg turen hjem denne
gangen. Det var ogsg en
fornoyelse g være med i den
gjengen som deltok, under
solid og kyndig ledelse og
fungerende I-off, kapt.
Dalhaug.

Ogs(}den andre lapskarusellen hadde stor oppslutting. Det viser at interessen for jogging og loping har
holdt seg gjennom vinteren - loss, kommer det enn(} en til!
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-Kjempefint! Endelig imål! Ma
jar Nils Grum er litt kort iskjærer,
men ellers er tempoet bra.






