
4·20 HQ/OP

4-20 HQ er plassert på høyden ovenfor Blate, den eneste rene muslimske byen i norbatt. 4-20 HQ er kan
skje også den mest moderne og operative posisjonen i norbatt, med tre piggtrådgjerder og minefelt rundt.
Tropp 2/KP A er norbatts største, med hele 65 glade sjeler. Likevel er ikke dette for mange når man tar i be
traktning de mange oppdrag troppen har.

God mat = godt miljø
4-20 HQ er også velsignet med et meget bra kjøkken og flinke kokker, som alltid gjør maksimalt ut av de
råvarene de får. Dette til stor glede for troppens besetning og alle de besøkende. Troppsstaben har også mye
å holde styr på, både når det gjelder personell, forsyninger og operativ trening og ledelse. Ops'en er til en
hver tid bemannet med en av stabens ringrever.

Tropp 2 har den overlegent beste OP-teig, med sikt fra chateau beaufort til hermon-fjellene, faktis.k også
til metullah. 4-2 OP samt 4-20 OP, har derfor god kontroll når iaf sender ut sine «gunships», og har sammen
med de andre op'ene kontroll på all idf/dff/ae-aktivitet i troppens observasjonsområde.

«RFK skyting på A2E».
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«Tjenesten i tropp 2 går lekende lett».



Vis flagg!

Buskpatruljer

Posisjonen huser også HQ-Iaget, som har flere
spennende og varierende oppgaver. bypatrulje i
blate er en av dem. FN's daglige kontakt med de si
vile er viktig og et kaffebesøk kan si mye om stem
ningen blant befolkningen, og er nyttig for norbatt
på flere måter.

HQ-Iaget er også posisjonens utrykningsstyrke,
A2S, som på ett minutts varsel skal være operative
på kjøretøy. A2S skal raskt forsterke 4-22 CP eller
4-2B CP ved dash, støtte egen patrulje ved Mede
vac eller gi ildstøtte, samt forsterke eller etablere
OP. I tillegg rykker A2S ut ved uroligheter i Blate
eller Saqi, for å stanse hissige elementer og gjen
opprette ro og orden. Denne kontigenten har det ge
nerelt vært stille og rolig, så A2S har ikke hatt altfor
mye å gjøre.

«En helt vanlig middag på 4-20 HQ»

«Sjefens nye fremkomstmiddel».

har du ikke gått «busk» har du ikke vært i Libanon,
er det noen som sier. HQ-Iaget har hver natt patrul
jer ute langs Litanidalen på jakt etter uønskede ele
menter fra partene i området. I starten av konting
ent 40 hadde patruljene stadig indikasjon på
personell ved kirkegården i Blate. Ved en anledning
så patruljen «gubb» kun få meter fra egne, uten at
disse ble identifisert.

Patruljetjeneste i tropp 2 rangerer høyt blant troppens besetning, og alle får prøve seg ettersom lagene ro
terer på alle oppdrag hver 6. uke.

Denne kontingenten fikk vår troppssjef en forlenget juleleave grunnet at han brakk benet. dette førte til

en omfattende planlegging av hans tilbakekomst. han ble blant annet kjørt fra 4-1 til HQ i sykebil, og fikk
egne handikapsskilt både på 4-1, 4-3
og 4-20, som ble malt og satt opp av
troppens driftige troppsass. I tillegg
fikk han sitt eget kjøretøy og vår po
sisjonsvakt ble instruert i å gi han
minst en liter melk hver dag.

Tropp 2 kraftsamlet sin innsats for
de sivile denne kontingenten ved 20
års markeringen for Unifil' s tilstede
værelse i Sør-Libanon. I den anled

ning kjøpte vi inn et antalllekestativer
som vi ga til skolen i blate. Ved over
rekkelsen arrangerte troppen åpen dag
i 4-20 HQ, samt at vi arrangerte leker
og spill ved skolen i Blate. Markering
en må sies å ha vært en stor suksess,
dette bygger vi på tilbakemeldingene
vi fikk fra de sivile etterpå.
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4-2 B CP

4-2 B CP er NORBATT's største og mest effektive
CP, og betjenes av Tropp 2-soldater fra 4-2 DLL
(Delta Camp). Her møter man daglig de fleste parter
og grupperinger, derfor må MOU'n sitte. I konting
ent 40 har beslag av våpen og ammunisjon, samt
gjennomtrengninger tatt seg voldsomt opp. I perio
der har det vært ett beslag per dag, og de fleste av
disse har gått rolig for seg.

«Stein eller RSB ?»
Cpl Schøyen og Pfc Hellem iBombesvingen.

Torsdag 2. april fikk vi imidlertid en dash med IDF,
da de valgte å kjøre inkognito gjennom NORBATT
med fire L Mercedes. Da de ble stoppet av CP
mannskapene på vei ut av AO, prøvde de å trenge
seg gjennom. Dette førte til at Cpl Schøyen og Pte
Kleppe ble påkjørt flere ganger, før de til slutt ble
fjernet av åtte israelske soldater. I ettertid viste det
seg at sjefene for IDF Northern Command og IDF
Libanon satt i den første bilen.

«Den tarjeg !»
Pte Veien og AK-47 iCharlie-fila.
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Sommer i 4-2 DLL. Fra venstre: Pfc Mathisen, Cpl
Schøyen, Pte Veien, Pte Kileng, Pte Heggernes, Pfc
Jensvik, Pte Riddervold og Veslemøy.

Gutta i Delta Camp går også veiklarering langs
hovedveien på jakt etter roadsides. Foruten dette
kontrollerer lagsleiren Saqi og Hasbani med patrul
jer til alle døgnets tider, og støtter selvfølgelig an
dre Tropp 2 - enheter overalt i teigen. Dette til stort
hodebry for MP og 4-1.

«DELTA CAMP"

Fenrik Kristiansen og T-55 i CP 'en.

På grunn av lagsleiren og CP' ens plassering, blir vi
hyppig benyttet av de sivile i Saqi til å løse eventu
elle problmer som oppstår. Så selv om de blir ståen
de og vente i CP' en, er de alltid blide og glade for å
ha oss tilstede.

Selv om lagsleiren nå er ganske nedslitt er den et
godt sted å være. Laget samles og samkjøres for al
vor. Alt dette og mer til fører til at miljøet og humø
ret i leiren er det beste.

Saqi Papa iKirkeveien. Fra venstre: Fenrik Kristiansen,
Pte Riddervold og Pte Hellem
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4-230P

LENGST UT MOT NORDVEST
4-23 OP er den mest nordvestliggende av alle Nor
batts posisjoner. 4-23 OP har tidligere huset både
ghanesere og nepalesere, Nepbatt V hadde sin BN
OPS her. I dag fungerer det som relestasjon for Kp
A. 4-23 gir også øyeblikkelig RFK-støtte til både
tropp 1 og tropp 2. 4-23 er den posisjonen som ras
kest er operativ på lysplattform i bataljonen, noe
den setter sin ære i å være. Foruten den daglige tje
nesten og lysberedskapen, er det alltid noe å pusle
med her oppe så ukene i OP' en går derfor raskt
unna. Takket være dette holder posisjonen i dag en
meget høy standard. - - - olje nå igjen?

Noen kilometer nordvest foregår i hovedsak de har
deste kamphandlingene i østre leA. Besetningen får
derfor sett mye på relativt nært hold, og er i stand til
å rapportere detaljer få andre OP' er registrer. Trass i
stadig stridslarm, er 4-23 OP en god plass å være.

På 4-23 soler vi oss hele dagen, Pte Rogstad og Pte Gundersen.

Imidlertid måtte posisjonen i shelter 13. mars da

nedslag og detonasjoner fraAE-luftvern kom meget
nær. Det lønner seg derfor å følge godt med når
IAF-helikoptre pådrar seg luftvernild fra Bekaa.

Men her er man jo ikke på ferie, det vet de fleste. Dette må det bli damebrev av, DØrumjobber med saken.
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4·22 CP
4-22 CP bemannes fra 4-20 HQ og kontrollerer all trafikk inn og ut av Blate. 4-22 CP er ikke
den mest trafikkerte CP'en i norbatt.

Vi i tropp 2 vet ihvertfall at innbyggerne i Blate er glade for å ha oss her, og at CP'ens
nærvær flere ganger har hindret konfrontasjoner i landsbyen. Øvelser i 4-22 CP blir ivrig
observert av både sivile og interesserte fra andre grupperinger i nærområdet. Det er derfor
en fordel om øvelser avsluttes med at skurken ligger i bakken mens doghandlers nærvær
er det eneste som hindrer bikkja i å ta strupetak.

Det gjelder å sette seg i respekt .

..............••.........••.••.........•••••.........•••••........••••.......................•.............•.••.......•.•••.........•.•..........•
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OP AND MORTAR TEAM
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4-2 OP er forpleiningstroppens største fiende.
når BK-alarmen uler og granatene smeller, våk
ner hele camp eagle, til OP mannskapets store
fornøyelse. Bortsett fra dette er forholdet på
«høyden» godt. det eneste problemet som
OP'en har hatt denne kontingenten, er dårlige
BK-granater, noe som har ført til fireing close på
både patruljer og byer.

4·20P
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4-180P
Enklaven, daggry. Sola har såvidt tittet opp over åskammen ved Marjayoun, og morgendisen ligger som et
hvitt slør over landskapet. Stillhet.

I det fjerne høres plutselig den velkjente lyden av rustne belter klaprende mot asfalten. FN-Ola kaster et
kjapt blikk mot nord. Han har vært med på dette før, og vet hva det dreier seg om. 1 G M-I13 med 2 m.iJ
kan bare bety en ting .

En ny dag gryr i AMR 20083051.

En sjelden anledning til å få pratet fra seg.

4-18 holdes operativ av topptrente elite-soldater fra Tropp 2, Kp A. Deres oppdrag er å observere og rap
portere all militær trafikk samt unormale hendelser; et oppdrag de løser med stålkontroll. 24 t i døgnet, sju
dager i uken er det minst en mann i tårnet, de tre andre er alltid beredt, klare til å kjøre i gang vaffelpressa
hvis UN-biler skulle komme faretruende nær posisjonen.

Supply blir kjørt ut to ganger i uka, fra 4-20 HQ. Bortsett fra disse og i blant noen kaffetørste observatø
rer, er de alene i enklaven.

En glad sjel på 4- J 8.

Alene, men allikevel meget fornøyde.

58

Supply = Post fra dama.



Hilsen til Kp B
Slutten av boka er nær!

Så er vi atter ved enden aven kontingent
ved Norbatt. Kontingent XL nærmer seg
slutten og alle recapere fra kont 39 er
kanskje mentalt mer hjemme i Norge enn
her nede.

Mange av de som ankom 4-1 for første
gang i november vil nok huske den regn
fulle høstkvelden de møtte for tjeneste i
Libanon. Recap-personellet hadde sett
mange gode kamerater reise hjem, og
ventet i spenning på mulige nye bekjent
skaper.

Det viste seg ganske snart at stemning
en og humøret som kjennetegner Kp B,
var på plass og hjulene rullet videre i den
daglige tjeneste.

Når man kikker tilbake på kontingent
XL, vil denne sannsynligvis gå inn i his
torien som en av de rolige kontingenter.
Operati vt har det vært få hendelser. Til
tross for dette må den daglige tjenesten
gå sin vanlige gang med CP-, OP- og pa
truljetjeneste. Det kreves sannsynligvis
mer av personellet når man må konsentrere seg om å gjennomføre en kvalitativt god tjeneste uten at de
store operative hendelser inntreffer.

Humør og pågangsmot har gjennomsyret kompaniet i denne kontingenten. Det registrerer man i den dag
lige tjenesten, ved besøk som ankommer kompaniet og ved alle de inspeksjoner som er gjennomført iløpet
av kontingenten. Innsatsen før og under inspeksjonene har vært fantastisk og gledelig. Kompaniet har ned
lagt et stort arbeid i å forbedre materiellrutiner og få kontroll på eget materiell.

Jeg vil takke alle som har deltatt i arbeidet med å få kompaniet til å fungere på den meget bra måten det
har gjort. Dette er et arbeid som er startet i kontingent 39 og videreført i 40. Takket være dere kan vi avle
vere et meget godt produkt til neste kompanisjef.

Ta vare på dere selv og hold kontakten med hverandre også når dere dimitterer i Norge.
Jeg vil befinne meg ved FN-avd i Norge, så jeg håper at jeg får høre fra mange.

GOD TUR HJEM, KONTINGENT XL

I. S Hakli

Major
SjefKp B
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4-11 HQ
Til befal og soldater i4-11 HQ.

Tekst: loakim Bjerknes

Gratulerer, når dere nå sitter med et trykkferskt eksemplar av
minneboken for kontingent XL, har dere etter all sannsynlig
het sett OL i Sydney og opplevd et årtusenskifte (kjenner vi
FN - systemet rett). Uansett...
4-11 HQ øverst i Rachaiya el Foukhar - krukkelandsbyen, har
bestått av kokker, sjåfører, OPS - personell, samband, sanitet,
CMR og en kompaniledelse.

Sammen har alle tatt fatt i oppgaver med innsatsvilje og
godt humør, som oftest et humør ispedd store mengder selviro
ni og humor. Problemer er til for å løses, noe alle i 4-11 HQ
har forsøkt å løse med initiativ (litt mye?) og glimt i øyet.

Noen av dere er nå ferdige med tjenesten her nede, og ser
frem imot et liv i det sivile intet med en kald pils på Aker
Brygge. Dere ønskes alt godt i livet.

For de som har valgt å bli - lykke til. Stay proud - stay
blue!

Sjåførene
Sjåførene i 4-11 HQ har en stri jobb hvor de møter mange ut
fordringer, herunder snø, regn, kulde, dårlige veier, geiter og
lokale hindre - les: lokale biler. Til tross for slike hindre, har
de dyktige sjåførene gjort jobben bra - FOR FØRSTE GANG
I NORBATT' S HISTORIE HAR ET KOMPANI KLART Å
FÅ O % OFFROAD PÅ KJØRETØY!

GRATULERER!

Hvem som kjører hva og når, er helt klart dagens store
spørsmål.

Sjåførene i 4-11 HQ har vært: Pettit, Bjugan, Lunde, Berg,
Solberg og Knutsen.

Kokkene
Kokkene i denne kontingenten har maktet å opprettholde den
gode standarden som kjøkkenet har blitt anerkjent for i tidlige
re kontingenter. Selv de enkle ting blir gode når de tilberedes
på en slik måte som kokkene har gjort, de skal ha all ros.

Overkokk Hansen har, med god støtte av kokkene «sohat»
Røberg, Flaarud og Hegge, ytt sitt beste for alles velferd og
trivsel. Takk!

Kompanisjef og admoff bidrar for å holde offroad-prosenten
nede: «Ytterstad! - hvilken vei skal kjettingen!?»
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Flinke O%-sjåfører på toppen av vannbilen: Fra v: Korp
Knutsen (kjt. ansvarlig), Lunde, Pettit, Bjugan og Solberg.

Saniteten
Med stor faglig tyngde og et meget godt humør, har vår alles
sanbef Petter og sankorp Cholich gjort sitt beste for soldater
såvel som sivile. Begge er kjent for å ha en ikke ubetydelig
mengde syrlige bemerkninger i bakhånd, noe som kan være
kjekt å ha (med tanke på hvilke arbeidsforhold de lever under,
ref kopetassen og dennes eskapader).

OPS'en
Under kyndig veiledning av løytnant Stormo (a.k.a luftwaffe),
har OPS'en hatt en finger med i alle operative gjøremål i kom
paniet, det være seg organisering og gjennomføring av øvel
ser, utarbeidelse av reglementer og skriv, samt kontroll og et
terarbeid ved hendelser av operativ art.

OPS'en i kontingent XL har bestått av: Stormo, Flatmark,
Kvarsnes, Johansen, Mosleth og Urke. Sammen har de vært 9,
som regel mottatt slutt.

Samband
Disse glade individer jobber iherdig med kompaniets sarnbands
materiale, en jobb som helt klart krever sin mann og kvinne.

Om det er senskader, se det vet ingen, men måten de snak
ker på er veldig kryptisk. Om vi ikke skjønner hva de sier, ser
vi uansett hva de får gjort. Gjennom hele kontingenten har
sambandsbefalet Tøndel og sambandskorporal Hansen gjort
en fremragende jobb (synd og skam at noen på død og liv skal
svi av kabler i tide og utide).

Pencil Pushers
Oh boy! Hva som gikk galt strides de lærde om. Men den sin
dige fenrik Skjærum (forøvrig utdannet ved Hærens skole for
puss og MBK) har på sin egen spesielle måte - som oftest med
trusler om hva han kan gjøre med leavesøknaden din hvis han
ikke får viljen sin - styrt kompani kontoret sammen med skri
ver Nordby - kopetassens medsammensvorne. Nordby får
sjelden anledning til å ytre egne meninger. Han får som regel
sine egne meninger indoktrinert av Skjærum, noe som tydelig
vis har medført økt grad av sarkasme. Ofte hørt fra KPKO:
«Hvem putta en krone på deg?».

Trass i et innbitt snusglis, har disse to utført en meget god
jobb for kompaniet, og jeg takker for et hyggelig motarbeid.



Bakfra v: Jelle, Berg, Munkerud, Bjugan, Urke, Jorfald, Myrhaug, Nordby, Skjærum, Mosleth, Ytterstad, Knutsen, Mæle, Hol
berg. Midtenfra v: Johansen, Pettit, Lunde, Nepstad, Johannessen, Kongsmo, Tings rud, Knutsen, Kvarsnes, Karlsen, Ankar
strand. Foranfra v: Røberg, Bjerknes, Flaarud, Cholich, Hakli, Solberg, Johannessen, TØndel, Dahlmo, Hegge. Ikke til stede:
Berntzen, Rubach, Stormo, Flatmark, Brøm, Hilstad, Kleven, Fjæran, Brenden, Ihle, RØnningen, Hansen T, Hansen B.

Foxtrot - seksjonen
Hva som skal sies om denne seksjonen blir vanskelig, da mitt
vokabular ikke dekker alle de superlativer som trengs for å
danne et helhetlig og korrekt inntrykk.

AdmoffYtterstad har vært høyt og lavt på jakt etter de mest
elementære ting (som oftest kluter og dasspapir) godt hjulpet
av sin eminente assistent Bjerknes. Disse to dannet fundamen
tet for en vellykket kontingent. Hva de klarte å skaffe utenom
systemet er myyyyyyyyyye mer enn de klarte å skaffe gjen
nom systemet. Det sier sitt.

Staben kan være operativ. Fenr Tøndel og Urke klare til sjekk
av linje' mellom «Sukkertoppen» og 4-13.

Kapteinløytnant Rubach
Denne evigunge kapteinløytnanten, har til alles store glede satt
preg på kompaniet med et humør og en jobbiver som smitter.
«Øvelse, øvelse, øvelse ...» er NKKp's yndlingssang, en sang
som aldri har gått av moten. Alle elsker denne sangen. Blir det
mer en to forskjellige LOT - nummer, kommer det som regel
noen velvalgte gloser fra rommet - beklager -lugaren hans.

Kompanisjef
Har sin egen side ... som oftest en lys side ...

Er vi ikke flinke?? Peace and love, Munkerud! !Klem fra
Cholich og Skjærum.
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Vår operative
NK-tropp, Lt

Berntzen, k/ar
for nye opp
drag. (Foto.
Rønningen)

Sjefs vognfører Cp/ Nepstad
der han hører hjemme.
(Foto Cp/o Ho/berg)

En av trop
pens mange
frisører, Cp/o

«Psycho» prø
verå lage en
fancy frisyre

på «Gøbben»
Brenden.

/nfusjonsstikk hver 14.dag. B/od er
gøy. Fenriken fikk omsider hull på

åra til Korl1llli/ll,df.o olllli,s». (Troppssjefen flNf'"~ han også).
(Foto. Cp/ Da,

CMR

Risk varden
eneste krigen
vi opplevde. F.v.
Fenrik Roar, Lt.
Ankarstrand,
korp Kongsmo,
menig /h/e og
menig Røn
ningen.

Kompaniets Mobile Reserve
Den som vet hvordan livet i CMR er trenger ikke lese om det,

og den som ikke vet, vil så allikevel ikke forstå!
Erfaring er alt, resten er intet.
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Lørdagens store aktivitet: puss,
puss og atter puss. F.v. /h/e, Brøm,
Knutsen, Jelle og Hi/stad. (Foto:

lo/berg)

Lt Ankarstrand slik vi
vi/ huske ham. (Foto:

Fenr. Johannessen)



Tekst: Feruiik JOJhannessen/Korporal Dahlm()

CMR Kp. B

Clash i 4-9 CP. Fenrikerr, Cpl Dahl- 28,PB lyspatrulje, «kjetlll1p,
mo og Jalla Jelle lager kvalm. 2A på.~>.(Foto: Lt. Ankarsf'fIiIf,.JI)
har lastet ut, prøver å få kontrollr
F. v. Rønningen, Knutsen, Kleven
og Karlsen på samband. (Foto:
Cpl. Holberg)

28 foretar pickup av patrulje tatt
under ild. (Foto: Pte 8renden)

Beretningen:
Vårt lille krypinn finner du i 4-11 Ha, øverst i krukkebyen Rachaiya EI Foukhar. Troppen be
står av tre befal, fem korporaler og 14 menige,. Vi går for å være kompaniets brannslukke
re. Når alt går til helvete og alle går i shelter, da ruller CMR. Vårt hovedoppdrag er ved be.,
hov, natt som dag~ å assistere/forsterke samtlige uteposisjoner og patruljer i hele Kp.B
teig. Våre to SISU ER, 2A og 2B har beredskapstid på henholdsvis fem og 30 minutt. Men
Slm.um•.• intern kniving må vognen(e), når alarmen går, rulle ut porten innen 60 sekund uan

mJilJet,om du ønsker å være med på moroa.
gfold av oppgaver, alt fra ildstøtte/pickup av patrulje tatt under ild, Yl es-
force. COJJ)malld~r på dikketur til Norbatf s berømte PX. ~

lter trening. Vi øver p.å alle ten kei
~I!'e~se.-a, torsterkning, ~jV CI?.•ei'
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Troppsass Opheim og nestlagfører Løften i et ettertenksomt øyeblikk.

4-8 Ha er tropp 1/Kp S's ho
vedkvarter. Der bor til daglig 20
soldater, troppssjef, NK og en
stab på åtte. I tillegg et gevær
lag på 10 som bor på 4-8 Ha i
to måneder om gangen. Ge
værlagets primæroppgave er å
bemanne 4-9 CP.

Troppssjef og NK i kont XL
har vært løytnantene Anders
Vik og Tor Arne Syvergaard.
Robin Opheim var troppsass
og ellers altmuligmann. Som
sanitetsmann var vi så heldige
å ha Norbatts beste soldat (et-
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ter eget utsagn), Roger Olsen.
Rune Mikkelsen hadde ansva
ret for tungt kjøretøy, Jarl Es
ten Husa har vært en dyktig lin
jemann, karatekid Trond Friise
har tatt seg av kjøretøyene,
Morten Anderson (piff-paff) tok
vare på aggregatene. Glenn
Hegstad var brannansvarlig og
matkokar var Lars Reksten.

Noen forandringer skjedde
på 4-8 HQ i kont XL. Nytt kjøk
ken/spisesal sto ferdig og ny
forlegning for både stab og ge
værlag er underveis.

Rune Mikkelsen viser stolt fram Man-United tatovering. Remi Skauge
i forgrunnen.



Kl 03.00: «Pokker, bil nå igjen!» - Fenr
Ommundsen.

Peltersen og Fjelstad er klar for ny
nattevakt i CP'en
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Sosialt samvær. Fra v. Lorentsen,
SkjevIing og Engtrø.

BK-skyting. Fra v. SkjevIing,
Bendiksen, Lorentsen og Espedal.
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Noen av oss søkte FN-tjeneste for å slippe den norske
vinteren. Morten Guin må bare konstatere at dette ble
litt bom.

« PrØv å ikke smile nå' a, så blir det mer militært» Fra v. Stensland, Strand, korp
Walle og fenrik Orningård.

Goggen: Halvt mann, halvt nåsså og en
kløpper (Cp 'en, etter kun 40 kontingen
ter.

«Muhammed the salesman, or Muhammed the Gogg?»
(Svar på spørsmål om hvor Muhammed bor)

Famous quotesfra 4-13:
«For å si som gutta i Libanon; Nattønsket styrer
verden».

(Hørt på Nattønsket, som innledning til hilsen til gutta i
4-13. )

4-13 CP
4-13 CP er CP' en ved Kfar Chouba. Om det er en blue

line-CP når du leser dette, vet jeg ikke. Da denne tek
sten ble påbegynt, var den ikke det, så ble den det igjen,
og en ny tekst ble påkrevet.

4-13 er en rolig liten CP. Laget som bemanner den
blir fort kjent med de som kjører der. «Sheble», «han
med lærerinnene», «han med den grønne HiAce'n»,
«Goggen» og de andre.

Goggen er forresten verd et eget avsnitt alene. Det
var han som lærte meg språket de lokale snakker. (Ana
enke ana enke ana enke a gogogo) Han lærte meg om
arabisk kjøpekunst og «en dollar - ingen cola». Et
bytteforhold vi nordmenn har generelt med «bil
jallaen», men ingen så åpenlyst som Goggen. Om noen
skulle lure, Goggen er den psykisk utviklingshemmede
mannen i nabolaget.

Om laget er det ikke så mye å si. Vi fungerer bra
sammen, uten de helt store gnisningene.

Takk for i år! Sees på Roskilde -99!!
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4-11. ALL
Patru Ijelaget

Lag 3patruljemessig antrukket til ære for fotografen. Bak fra v: lunge, LangØrgen,
fenr Dramsdahl, Olsen, korp Nordvik. Foran fra v: LØvåsen, Gausdal, Nilsen, Nuland
og Lund. ~

Med en patruljeteig større enn
hele Kp A-teig, går patruljela
get patruljer hver natt. Med tre
patruljeruter og Il OP-punkter
har laget nok å sysselsette seg
med.

Oppdraget er å oppdage in
filtrasjon i vår teig, og sørge
for at den blir avvist. De fleste

punktene ligger langs blueline
i Hebbariye-dalen, mens pa
truljerutene strekker seg fra 4
14 platået og ned til 4-9 CP.

Vi har også gått opp og ned
bakkene i Hebbariye på bypa
trulje. Der fikk vi også alltid
litt tid til te og kaffe hos fami
lien Fausia.

Hund er til stor hjelp på dag-rek iFurulunden, et skogsom
råde ved Rachaiya som ligner veldig på norsk skog.
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Mars 4-]] ALL: Patrulje laget måtte trå til med god norsk
«ryddetjeneste».





1 Sierra Papa, troppens støttepatrulje

4-9 CP Bugs CP'n
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Geværlaget som er forlagt på
4-8 HQ bemanner disse ele
mentene:

4-9 CP som er en blueline CP

lengst sØr av Norbatt som
bemannes av 4 geværmenn i
døgnet. Nærmeste byer El
Meri som er drusisk.

5 Viktor Kilo (veiklarering)
gås av geværlaget + 1 stabs
mann som sjåfør. 5 VK gås
mellom 4-8 CP og 4-9 CP og er
ca 3,5 km lang.

Tekst og bilder:
Lag 4/tropp 1 Kp B.

1SP består av tre geværmenn +
sjåfør og sidetryne fra tropps
staben. 1 SP's oppgaver er å
støtte troppens patruljer og
Cper.

Ellers har geværlaget OPS
vakter i 4-8 HQ. OPS 4-8 HQ
er kompaniets reserve OPS.

~

Ved alle Cp' er er det skilter som
forteller reglene, ellers styrer

CP vakta alt.
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UtrykningskjØretøy for l SP er en vanlig softskin opplastet med en patruljesats.

Her er «minstemann», fenr Ahlsrød, i
lag 4 med en AK-47. 4-9 CP tar i mot
våpen for oppbevaring .





4-7 ALL blir bemannet aven lystig
gjeng med mye godt humør. Tiden
brukes til å gå patruljer i NOR
BATT's høyeste teig. Vi bemanner
også UNIFIL's luftig ste CP, 4-7
ACP, med to mann, hvor vi kon

trollerer Chebaas smuglerkarava
ner som forsyner Syria med siga
retter. På toppen av det hele har vi
også 2D, safaribussen vår, og en
BK lysplattform. En og annen AK
47 blir det, men som oftest er det
bare bunker med dollar som blir
brakt tilbake.

Vi er ikke bortskjemte når det
gjelder øvelser her oppe, men det
har nok absolutt noe med topogra-

F.v.: Fogh, O/sen, Korp. Rima/a og Fenr. Skare

4-7· ALL

t

F.v.: Se/boe, Laumann, Bendigtsen
og Korp. Kje/saas

fien og været å gjøre. Dette fikk
bataljonen erfare under BN sjefens
inspeksjon.

l m snØ på oppstillingsplass er
ikke å kimse av, og 7 lynnedslag i
lynavlederen kan vel skremme en
hver børsemaker fra å inspisere
kikkerten i OP-tårnet vårt.

En og annen tabbekasse blir det,
men de kommer godt med da vi
bygger utendørs bar her oppe. De
eneste senskadene som kan kom

me etter et opphold her oppe er vel
kjønnssykdommer og tom lomme
bok.
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Nåså'n.

4-140P

B2V - Unifils høyeste patruljepunkt.

Romjulsfest 4-7 ALL med vår eminente kokk Cp!. Iversen. Klar til patrulje på 4-14 OP.

Av alt som er sagt om lag 2, må vi smertelig
innrømme at det meste er sant. Det er sant at

vi er best i alt, og er de mest sosiale og hygge
lige gutta i Kp B. Nå når vi beskjedent har be
skrevet oss selv, skal det også sies at vi er det
laget som tar mest dram, noe som fører til at
enkelte i laget får «hoggteinner and brills» når

vi drikker sprit. Men stort sett er vi meget ope
rative, og hardt-trenende. Laget vårt har til ti
der meget syk humor, og humøret blant med
lemmene er upåklagelig.
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The Body.
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Radio
Norbatt
Hver morgen kl. 08.00 har Radio Norbatts kjen
ningsmelodi brutt P3. Det er tid for morgenbrief
fra battaljonsops, samt nytt fra MIO og PlO. Selv
sagt får dagens fødselsdagsbarn sine hilsener,
sammen med interne meldinger og nyheter fra den
store verden.

Tannlegen Kikki, den kvinnelige stemmen på Radio Norbatt.

Ass. PlO Andersen, Radio Norbatts stemme og Dl.

Truls The Bluesman Andersen fra Saniteten.

Radio Norbatt har foruten egne sendinger ansvaret for at alle får høre det de ønsker over FM 98.00. P3 er
den suverent mest populære kanalen, men når det er snakk om sportssendinger har Ass. PlO hatt mange te
lefoner til Norge, slik at det blir skiftet over til andre kanaler. Ofte har Andersen fått ilsinte meldinger over
telefoner om hvor i h .... det har blitt av fotballrunden, men det hele pleide å ende med et smil.

••

Morgenbrief Kapt. MelØ med dagens
rapporter fra BN Ops.

Besøkende fra Norge, her representert ved Stressmestringsteamet. F v.: Anne Lie
Andreassen og Grethe Johnsen.

75


