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Veiklarering er en au m.ange NORBATT-oppgauer. (Foto: Karl Haahon Seuold),

VI ER I GANG
Den norske FN-kontingent XXIII er i gang. Personell fra samtlige

landsdeler og samtlige forsvarsgrener er p& plass i Libanon for 6 yte
sitt bidrag til A bevare fred. Tjenesten er hard og krevende.

Likevel reiser de fleste ned med bide forventninger og mAl.

Bataljonsjef for NORBATT XXIII, oberst Odd Helge Olsen, stiller
sine krav.

NORBATT skal lsse sitt oppdrag og nA sine mAl, sier Odd Helge Olsen (mer
side 4).
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Postrekord

Medevac

Takk, UN

side 3

side 7

side 12

side 18



-2 BLUE BERETI

NYKONTINGENT
Kontingent XXIII er i gang. I over

en mAned har vi alle vrert pA plass.
Hver i vAr posisjon. Hver med vAr
arbeidsoppgave. Det overordnede
mAlet er, for oss alle, A bevare fred.
Det gjelder enten vi tjenestegjsr i
NORBATT, i Normaintcoy .eller i
UNIFIL HQ. Samtlige fyller viktige
omrAder. Alle trengs for at den over-
ordnede mAlsettingen skal nAs.

De forste inntrykkene har festet
seg. De fleste av oss er i ferd med A gli
inn i den jobben og det miljoet vi skal

tjenestegjore i. Likevel; det er i de
kommende mAnedene at jobben skal
gjores. Det er den daglige virksom-
heten helt frem til neste Handover
som blir bestemmende for denne FN-
kontingentens ettermrele. Derfor
gjelder det A vare aktive helt frem til
rotasjonsflyet letter.

PA de fleste av oss har vel allerede
den iokale gjestfrihet, vennlighet og
hoflighet gjort dype inntrykk.

Samtidig skal det holdes pA abso-
lutt noytralitet.

Narmere 4000 kilometer fra Norse er
det ogsA viktig A holde kontakt med
hjemlandet.

Blue Beret skal speile virkeligheten
for den enkelte FN-soldat. Kom med
tips, ideer og reportasjeforslag. Bidra
gjerne selv med egne innlegg. Da blir
alle bedre kjent med hverandre.
Avstanden mellom avdelinger og
posisjoner blir mindre.

Lykke vil kontingent XXIII.
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Etter FN-tjeneste:

MANGE ARBEIDSLEDIGE
3O prosent av befal og menige

som dimiterte etter A ha. tjenes-
tegjort i NORBATT 22, dro hjem
til arbeidsledighet. Dette viser en
sporreundersskelse PIO-
seksjonen i samarbeid med S-1 i
forrige kontingent utfsrte.

I undersskelsen ble alt mannskap
foruten de som skulle ha rekap i kont-
ingent 23 spurt om arbeidssituas-
jonen ved hjemkomst. Totalt svarte
517 personer, og av dem var det 155
som dro hjem for A stille seg i den
stadig lengre koen etter arbeid.

Resultatet er skremmende hoyt, og
mA vare et tankekors for oss alle fsr vi
vender hjem fra kontingent 23. Den
store andelen av personellet som dro
hjem uten hverken skole ellejr arbeid A
gA til, understreker bare hvor viktig
det er A opprettholde kontakten med
de hjemrne mens vi tjenestegjsr i
Libanon.

6 mAneder i UNIFIL gAr fort.
Utrolig fort for mange. sA var ute i
god tid: Sok skoler, jobber og gjor det
du kan for A unngA 6 komme i samme
fortvilte situasjon som mange for deg.

Velferdskontoret pA Steinmyra i
EbeI es Saqi kan kontaktes om du vil
ha informasjon om sivile skoler.

S-1 kontoret i bataljonshovedkvar-
teret gir svar pA sporsm6l om militare
skoler.

Sannsynligvis vil det bli foretatt en
lignende undersskelse nAr kontine-
ent 23 narmer seg slutten

En au tre dirniterte til arbeid,sledighet i forrige hontingent.

UNDERSOKETSE OM ARBEIDSLEDIGHET BLANT BEFAL OG
MENIGE ETTER DIMISJON FRA NORBATT KONTINGENT
XXII.
AV 58O SPURTE KOM DET INN 517 SVAR.
REKAPPROSENTEN ER PA OMKRING 12

FYLKE SKOLE ARBEID ARB. LEDIG VET IKKE SUM
/STFOLDBlB84zB
AKERSHUS 6 11 10 7 34
osl,o6105526
HEDMARK3125323
OPPI,AND2746I23
BUSKERUD4IO9326
VESTFOLD1556T7
TELEMARKO52SlO
AUST-AGDER45I212
VEST.AGDERO264.].2
ROGALAND4215434
HORDALAND 5 21 16 5 47
SOGNOGFJORDANE O 4 5 1 10
MqRE OG ROMSDAL 5 8 12 7 32
Sm-TRq}{DELAG 10 Zr 18 6 bb
NORD-TRONDELAG 2 L2 LI 3 28
NORDLAND 11 21 13 5 50
TROMS 4 L7 L4 3 38
FINNMARKOS4O12
suM 70 220 155 72 5r7

RESULTAT:
SKOLE:13,5%
ARBEID:42,5%
ARBEIDSLEDIGHET: 3070

VEf IKKE: 14%

SVARPROSENT: 89.13%
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Fornrlyd NORBATT-sjef:

VI SKAL I{A V,ORE MALI
- 56langt trives jeg meget godt ijobben. Befal og soldater

arbeider mcget seriost og med
stor iver og pAgangsmot. Pe
enkelte omrider er det riktignok
et stykkc igjen fsr vinAr det nivfi
jeg mener er akseptabelt for cn
FN-styrke. Med den interesse
som vises daglig av alt personell
er jeg imidlertid overbevist om at
dette kommer til A gA rneget bra.

Av: Karl Haakon Srevold

Ingen dArlig attest A fA det etter en
drsv mAneds tieneste i Libanon.
Attesten omfatter hele NORBATT.
Attestutsteder: Oberst Odd Helge
Oisen (44), Sjef NORBATT XXIII.
Blue Beret har snakket med Odd
Helge Olsen for hla del i bataljonsjef-
ens egne vurderinger etter de fsrste
ukers rnste med et krigsherjet
Libanon.

Noe av det som har gjort sterkest
inntrykk er mstet med sivilbefolknin-
gen. -Forholdet til de sivile myndighe-
ter er meget godt. Samtidig br det
behagelig h msteen sA vennlig, imote-
kommende og h5iggelig lokalbefolkn-
ing som det vi gjsr her i Libanon, sier
Odd Helge Olsen.

FamilierAd

Hvordan blir man sA bataljonsjef
for en norsk F N-bataljon? - Jeg sokte,
svarer bataljonsjefen. SAre enkelt,
altsA. Odd Helge Olsen understrekel
imidlertid at den endelige beslutnin-
gen om A reise ble tatt i naert samrAd
med konen, Anne-Lise og de l7-tn
gamle tvillingdotrene Tonje og
Anniken. - Det var familien som ga
gront lys, sier Olsen. Selv en batal-
jonsjef er altsA underlagt hoyere bes-
temmelser. 44-6ringen som skal lede
655 befal og mannskaper gjennom to
kontingenter, tror at han stAr foran
eLL tsft Ar.- Det er viktig A understreke
at tjeneste i Libanon ikke er en seks
mAneders siesta.

I perioder gjennomforer bAde befal og
soldater en psykisk hard tjeneste.
Dette burde kanskje bAde verdsettes
og folges opp pA en bedre mAte
hjemme enn det som har vart gjort til
nA, sier Olsen.

- Jeg kan takke min forgienger, oberst Jan Erik Karlsen, for mange gode rdd,

sier oberst Olsen. (Foto: Trond Ahlseil.

Personlig verdi
-Samtidig gleder jeg meg til resten

av Aret. Jeg er overbevist om at
oppholdet vil ha stor personlig verdi-
Etter ett Ar her tror jeg nok at jeg vil
kjenne meg selv mye bedre enn det jeg
gjorde far. Jeg hAper ogsA jeg vil ha
bedre innsikt i og forstAelse for situas-
jonen i Midt-Zsten etter dette 6ret.

Oberst Olsen snsker A understreke
at han kan takke sin forgjenger,
oberst Jan Erik Karlsen, for svert
meget av det han selv kan ta med seg
av bakgrunn og innforing. Samtidig
bersmmer obersten sine gode medar-
beidere b6de i stab og ute i
avdelingene.

-Jeg har medspillere som ikke er
redde for A si sin mening og av og til
vare uenige med sjefen, samtidig som
enhver beslutning folges megetloj alt
opp, fremholder Olsen.

Militrer overlse
-Hva vil vrere bataljonens

storste utfordring?
-Vi m& pA en god m6te lose det opp-

draget som vi er pAlagt av FN. Det
betyr at hver enkelt FN-soldat mA
kjenne sin oppgave. AlIe mA pA sitt
felt bidra til A skape stabilitet i et
opprort hav.

-For A ffl til dette har jeg valgt A
prioritere militar svelse. Vi har nA
sattigang med Asve i detalj alle tenk-
hare situasjoner og prosedyrer. Mitt
hovedmAl er 6 komme tilbake merl
samtlige befal og soldater i god
behold.

-Har bataljonen klart denne
oppgaven til n6?

-Etter min vurdering har vi gjort
det. Hverdagen i forhold til partene
har vert omtrent som jeg hadde for-
ventet. Bataljonen er blitt provd, men
ikke mer enn hva man kunne forutsi.
Husk ogsA pA at den norske FN-
soldaten har en meget hoy stjerne i
UNIFIL-sammenheng.

&.
$*
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Rekaper

Oberst Olsen fremholder gjerne at
han oppfattet forberedelsene og tje-
nesten i Norge som meget mAlrettet.
Problemet har mer vrert A overfore all
kunnskap til en militar avdeling.
Samtidig er bataljonsjefen opptatt av
forhold knyttet til rekapene. Han tror
at rekaper b6de representerer viktig
og nodvendig kontinuitet, samtidig
som det er problemer knyttet til en
"slik gjorde vi det far"-holdning.
- Jeg kunne meget vel tenke meg at
rekap- prosenten ble satt enda lavere
enn i dag. En 5'10 prosent kunne
kanskje vrere passende, tror obersten.

-Hvordan bar en norsk FN-
soldat opptre?
- Soldaten mh falge bestemmelsene
og lose oppdraget sitt. Han eller hun
mA opptre naytralt og greitt i forhold
til alle. Vedkommende mA vare venn-
lig, bestemt, korrekt og hoflig innen-
for de miijoene den enkelte oppholder
seg. Det er helt avgjarende A unne A
bryte lokale bestemmelser og holdnin-
ger med norsk varemAte. Samtidig
bor man unngA A vikle seg for tett inn
i ulike lokale miljoer og forhold.
Dyktige jenter

Odd Helge Olsen er srerskilt opptatt
av bataljonens kvinneinnslag.

-Jeg setter stor pris pA at vi har fAtt
mange dyktige jenter i bataljonen.
Jeg er imponert over den innsatsvilie
og pAgangsmot som jentene viser.
Samtidig tror jeg at jentene er med pA
A myke opp ett mannsmiljo som ellers
kunne ha blitt svart sA hardt og taft.
P"l ,. er . ^ 

positivt, undersfreker
DatalJonslelen.

NORBATT-sjefen maner ellers til
stor forsiktighet med alkohol.

- Jeg tror at de fleste har et meset
balansert forhold til alkohol. Likevel
er dette et omrAde der vi bar hielpe
hverandre og gi hverandre rAd.-Der-
for gjennom[arer vi oEsA jevnlise
alkoholtester, som skal t-as sa diskr*et
som mulig. Brudd pA alkoholbestem-
melsene er meget alvorlige. Ved alle
overtredelser vil omplassering os re-
patriering bli vurdert, pApekeiOlien.

Oberst Odd Helge Olsen er defini-
tivt sorlendiqg. Det er han stolt av og
minner om i de fleste sammenhenger-.
Og hans storste onske akkurat n?. i
mangel av en riktig Ssrlands-
sommer; En skikkelig sorlandsk hve-
geaften, omplantet til libanesisk iord.
med ssrlandsviser, krabber, reker opf
det som torovrrg horer med.
Tar du den, kjokkensjef Wendel?

Oberst Odd Helge Olsen

(Foto: Karl Haakon StBuold).

Bataljo4sjef, obe_rst Odd Helge Olsen, og hans nest komrnanderende, oberstlaytnant Gunnar Bruland, skal lede NORBATT XXIil.
(Foto: Karl Haakon Seuold).
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Vestlandssoldater:

r Ttives i Cheba,ar
-Her i Chebaa trives vi used-

vanlig godt. Tjenesten er interes-
sant, det er flere fordeler ved A
vrerc i en posisjon som ligger litt
f,or seg selv og vi har et irnpone-
rende godt forhold tit
sivilbefolkningen.

ffi
Det er de tre vestlendingene, Hen-

ning SkrAmesta og Tommy Jarle
Yaray fra Askoy utenfor Bergen og
bergenseren Torbjorn Hordvik, som
sterkt understreker dette under et
Blue Beret-bessk i fjellbyen Chebaa.
Chebaa er plassert 1300 meter over
havet i det nordastlige hjornet av
NORBATTs ansvarsomr6de. Bven er
sunni-muslimsk og har vanligvis
omlag 10,000 innbyggere. Om som-
meren oker imidlertid dette tallet til
over 20,000.

Eventyrlyst
De tre FN-soldatene fra Bergens-

omrAdet forteller at det var en kombi-
nasjon av eventyrlyst, spenning, lyst
pA forandring fra hjemlige rutiner og
arbeidsledighet som fikk dem til A
soke FN-tjeneste.

-Det er usedvanlig lererikt og ut-
viklende h,fhmste en ny kultur slik vi
fAr vi fhr gjarc her, sier de tre.

Samtidig peker de pA den omfatt-
ende gjestfriheten de er blitt mstt
med fra Chebaa-innbyggernes side.
Det har blant annet f.srt tll at det i
Chebaa-troppen nesten er gAtt sport i
A lrere mest mulig arabisk. Noen er
allerede meget godt i gang alt etter en
mAneds tid.

Askoyuelringene (f ra u.) Henning Skrd,mests og Tommy Jarle Varoy samt bergenseren
Torbjorn Horduih, triues i fjellbyen Chebaa. (Foto: Karl Haakon Seuold).

_ OgsA i__Qtr_u!_qr, elley 4-7 som det mindre penger i lopet av en kontin-
heter pa UNIFIL-spraket, er imidler- gent enn det de tror deres soldatkol-
tid arbeidspresset stort. leger i Ebel es Saqi gjor.

At det er populart A besske fjell-
byen Chebaa er det imidlertid in'gen
tvil om.

-Siden vi kom hit under rotasjonen
har det knapt gAtt en eneste dag uten
at vi har hatt besok, kan troppsjefen i
Chebaa, kaptein Jens Vidar Bjorke-
dal fortelle.

loo-timers uke
-Tilsammen med cp- og op-vakter,

bypatruljer og ambush er vi oppe i en
80-100 timer uken. NAr leave-perioden
begynner vil ukentlig arbeidstid
meget lett komme opp i narmere \20
timer, sier 4-7-soldatene.

Noen fordeler er det likevel knyttet
til 6 tjenestegjore i Chebaa, skal vi tro
de tre. Blant annet hevder de A bruke

llQ (lttltuu-group. (Foto: Trond Ahlsen).
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POSTREKORD

Pd. toppen au pakkehaugen, sersjant Harald Mo (til uenstre) og fenrih Suein Hansen.

(Foto: Trond Ahlsen).

-I lopet av mai ble det sendt hjem over 2600 pakker gjennom
postkontoret i Ebel es Saqi. Det er ny rekord og hele 300 pakker
mer enn i mai i fjor, forteller assisterendq postmester, fcnrik Svein
Hansen, og postassistent, sersjant Harald Mo. Ikke rart da at pak-
kehaugene vokser til taket.

NA er riktignok b6de pakke- og brevavgangen ekstra stor i mai pA grunn
av kontingentskifte og nye rekapbagasje. Likevel er det hoy aktivitet bAde i
postluken og ellers pA postkontoret hele Aret gjennom.

For 6 illustrere virksomheten forteller Svein Hansen og Harald Mo at pA
to tilfeldig valgte dager i mai ble det ekspedert henholdsvis 196 og 171
parker. Ikke verst det med tre personer som bemanning.

Vi skal holde oss litt mer ved- poststatistikken for mai. Pakkene som ble
sendt veide omlag 24,000 kilo. A si noe om verdien av pakkenes innhold er
selvsagt langt vanskeligere, her f6r den enkelte bare gjette. I porto gikk det
derimot med over 1,3 millioner kroner - og det i lopet av en mAned.

Det er aviser som utgjor hovedtyngden av den daglige postmengden,
dernest fslger blad og brev.

Postkontoret er utstyrt som et fullstendig norsk postkontor. Det gjelder
bAde kontormobler og kontorutstyr forovrig. Her er det postdirektoratet som
st6r for forsyningene. Forsvarets bidrag er begrenset til en felttelefon og en
stAlreol.

Tjenesten ved postkontoret i Ebel es Saqi er ogs6 svart sA popular blant
postvesenets ansatte. Ved denne kontingenten var det 50 sokere til to stillin-
ger ved kontoret. KHS

God utsikt ouer NORBATT fra Rachaiya.
(Foto: Trond Ahlseil.

RACHAIYA
OP

NORBATT er fjellbataljonen i
UNIFIL. Alene og isolert geografisk
sett har vi funnet oss vel tilrette i fiel-
lene opp mot Mount Hermon. Og ilet
er spesielt kompani.B som tar seg av
tjenesten i hayden. 4-14-er den hoyeste
posisjonen, narmere 1500 meter over
havet.

Hovedkvarteret i Kp. B ligger i
Rachaiya El Foukhar. Tilnavnet er
Krukkebyen, ettersom den er kjent for
krukkene som lages i byen.

Hovedkvarteret for Kp. B ligger
midt i byen, og herfra har man god
utsikt over NORBATT. Enkelte dager
da lufta er spesielt klar kan man se
helt til kysten av Libanon.

Da er det ofte folk A finne pA taket
av HQ. Her er det malt kart over
omrAdet pA selve taket, slik at man
lett kan orientere seg i terrenget. Som
disse tre vi traff under en brief for
Nordic Channel. Fra venstre stAruakt
havende offiser i Kp. B, loytnant
Finn Norrud, fenrik Svein Arne
Pedersen og nestkommanderende i
Kp. B. kaptein Erik Abrahamsen.
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BREV TIL EN AVIS

Rachel Victoria Freravaag er
elev ved Gimle videregflende
skole i Bergen. I fior host var hun
en av to vinnere av en stilkonkur-
ranse som omhandlet FNs freds-
bevarende styrker. Bakgrunnen
for konkurransen var fiorArets
valg av FNs fredsbevarende
styrker som fredsprisvinner.
Konkurransen ble arrangert av
Norsk Utenrikspolitisk Institutt i
samarbeid med Kirke- og Under-
visningsdepartementet og R&det
for videreg&ende opplaring. Med
tillatelse fra NUPI og stilskriv-
eren gjengir Blue Beret vinner-
stilen. Rachel Victoria Freravaag
besokte sammen med den andre
vinneren bfide UNTSO og UNI-
FIL mai i 6r.

Av: Rachel Victoria Frerauaag

Min far, som er troende muslim ga
meg mitt navn, Ramiza.
Jeg vil fortelle dere et land og et folks
historie, mitt land og mitt folk. Dette
land, Sinon, har fra urgamle tider
tillhsrt mitt folk. Med blod og svette
gjorde de det rikt og fruktbart. De
ij'aaet land, sAdde og hostet. Allah

var god qS-savmild mot dem, og hjalp
dem med A reise vakre bveeverk. os
gjore landet mektig. Muslimer, krisn6
arabere, drusere og kurdere, Ievde i
fred med hverandre, side om side.
Budskapen deres beitet pA de samme
markene, og gjeterene deres stod sam-
men for A holde ville dyr borte fra
dem. Folk holdt sammen slik sssken
av samme jord burde, og de delte
jordens gaver rettferdig mellom seg.
Men misunnelse og motsetninger var
som smA glor i folks hjerter. De lA og
ulmet lenge, far de for noen Artilbake-,
tente bAI mellom brsdre og sostre. BA1
som vokste seg storre ogstatre,inntil
de med sin hete begynte A spre om seg
med dod og adeleggelse. Den lanee
blodige borgerkrigen hadde begynt.

Blod har mettet Sions jorde og
gjordt landet fattig og ufruktbart.
GrAt fra modre som har mistet sine
barn i krigen er dens stemme.

Krigen i mitt iand skulle snart bli
mer omfattende. Detmektige Hermon
nabolandet i vest, begynte sin
innblanding i krigen. Kristne arabere
i Hermon, stattet sine kristne brodre i
Sinon med vApen og forsyninger i den
kristne guds navn. For hadde Sinon
sakte utarmet seg selv" men nA ble vi

ogsA utarmet av en fremmed stat. En
stat, som med forakt for menneskeliv.
var Arsak til at mer blod flsti detkrig-
sherjede Sinon.

Med vdpen i hAnd, rnsttes hrererfra
ulike befolkningsgrupper, de drepte,
sAret og la landet i ruin. Uskyldige
ofre som smA barn. ble ikke vist noen
n6de, og landsbyer'ble lagt ode og for-
latt. Overlevende mAtte flykte fra sine
hjem, til et nytt liv i nsd ogfattigdom.
Men selv i flyktningeleirene ga aldri
Sinons folk opp hApet om engang A
dra tilbake til sine hjem. De sA Arsti-
dene komme og gA, var og vind skifte,
men likevel. EnnA hadde de ikke
glemt sine hjem og den vidunderlige
friheten.

Dette vil alltid vare begynnelsen av
mitt lands historie, den kan aldri bli
forandret. Det jeg vil kjempe for er
fremtiden, retten til A leve i tryg-
ghet og fred. Jeg vil ikke at mine barn
skal vAkne opp om natten av maskin-
gevarsalver eller j amm er gr ht,slik j eg
har opplevd.
Jeg er barc L7 Ar, men likevel fsler
jeg meg gammel. Trett av krig redsel
og dsd.

I stunder som denne ser jeg bare
hAploshet, men jeg vet at jeg aldri mA
gi opp hApet, slik mitt folk aldri ga
opp hApet i flyktningeleirene. Jeg vet
at Allah's vilje vil skje, og setter min
lit til ham.

Solen stekte pA himmeien som en
ildkule, mennene hadde satt seg
under noen trrer i utkanten av lands-
byen. De snakket alvorlig sammen.
Nyheten om at sentralmyndighetene
i Sinon hadde godtatt F.N.s forslag
om e stasjonere fredsbevarende
styrker i krigsomr6dene, hadde
spredt seg som ild i tort gress. Hermon
hadde ikke svart pA F.N.s forslag,
men hadde stilt seg positiv til det.Jeg
hadde stAtt i dorApningen og sett de
tvilende ansiktene tii mennene. Jeg
visste ikke om jeg falte lettelse eller
fortvilelse. Dette var jo svaretpA mine
rop om hjelp, men likevel... Kunne vi
stole pA Hermon? Hvorfor hadde ikke
de som oss, mott fredsforslaget med
jubel. Jeg falte meg like forvirret som
de mumlende stemmene som steg opp
fra en treklynge i utkanten av
landsbven.

Plutielig forsto jeg det. Det var stolt
-heten som holdt freden tilbake. Her-
mon var redd for A miste ansiktet. Det
hadde kostet dem nok 6 komme dit de
var, for selv det 6 forhandle med
Sinon hadde vert et nederlag. Men
mitt iand, Sinon, hadde vrert som et
doende dyr, som bare sA en vei til
redning. Da er ikke et sparsmAl om

Rachel Victoria Ferauaag (Foto: Marita Aarehol / Bergens Tidende),
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-Ville jee noen gang oppleue freden? (Foto: Trond Ahlsen).

stolthet det viktigste. Det som er vik-
tigst er muligheten til fortsatt
eksistens, noe som myndighetene i
Sinon hadde innsett.

Den natten fikk jeg ikke sove.
Natte-himmelen var full av skin-
nende stjerner, og jeg spurte dem i
mine tanker om de visste svaret pA
mine sporsm6l. Ville det noen gang
bli fred i Sinon? Ville jeg noengang
oppleve freden? De som sA utover hele
verden, mAtte vel vite svarene,

Jeg lfl slik lenge og fantaserte i tan-
kene mine. Like fsr jeg sovnet, sA jeg
foran meg skyggen av en hvit due som
floy opp mot himmelen.
I to lange dager levde vi i uvisse. Hele
Sinon holdt pusten i spenning. Solen
randt for den tredje dagen, Denne dag
som skulle bli gledens dag. Hermon
hadde godtatt F.N.s forslag.

Dette var begynnelsen pA et nytt
kapittel i^vAr historie, og slutten pA en
tid jeg hAper aldri vil komme igjen.

VArt land Sinon blsr nA bAde
innvendig og utvendig i smertefulle
sAr. SAr det vil ta lang tid 6lege, men
som aldri vil bli glemt. At krigen ikke
vil ta en brA slutt, selv om F.N.s tyrker
blir stasjonert i krigsomrAdene, vet
jeg sA altfor godt. Freden blir nok nodt
til i vente mange Ar til, til alle parter
er klare til A godta hverandre igjen.

En kolonne med hvite biler kom
kjorende gjennom landsbyen vAr en
varm ettermlddag. Jeg.og noen andre
kvinner holdt pi med & vaske toy,
toran et av husene som vendte mot
den stovete veien. De hvite kiarc-
tayene var i skarp kontrast til'det
brunsvidde landskapet omkring.

Det var forcte gang jeg sA de skin-
nende hvite F.N. bilene, men nA er de
en del av min hverdag. Surr av forsk-
jellige morsmAl hores daglig i lands-
byen vAr, og maLer meg som en varm
vind, seiv om det er kaldt og ukoselig
ute.

_ I tiden etterat F.N.styrkene kom tillandet vArt, har voldshandli"ee";
stilnet av, for selv ikke et mektig land
har noe A stille opp mot en verdensor_
ganrsasjon som F.N.Folk har derfor
begynt d flytte tilbake til Iandsbvene
sine igjen, i ly av F.N.s beskytt6nde
sKygge.

F.N. har gitt landet vArt en dyrebar
gave, nemlig hAp om frihet. De har
lukket opp buret, slik at den fangede
fuglen, liksom Sinon, har fAtt-luft
gn_der vin-gene og begynt A stige mot
frihetens himmel.

Kvinner og menn fra Sinon, har fAtt
medisinsk hjelp fra de mange feltsy-
kehusene F.N. har opprettet. Syke har
blitt reddet, og sAredc er blitt hjulpet
til et verdig liv. Derfor vil jeg ikke bare
takke deres land for deres bidrae til
freden, men ogsA for deres hjelp til
syke og sArede.

Jeg har en dram om fremtiden, lik
en soloppgang helt ny og ren. En
soloppgang med hele fremtiden frem-
for seg, slik vi har fremtiden foran
oss. En slik mulighet er det opp til oss
mennesker A bruke fornuftig. Om vi
vil bruke den til fred og forstAelse rnel-
Iom menneskene, eller utarmede
kriger. I dag er det Sinon og dens
innbyggere som har valget.

Med hAp vil vi bygge opp landet slik
det engang var. Rikt, fruktbart og ret-
tferdig mot dens innbyggere. Vv F.N.
har vi lart noe viktig, nemlig at vi
mennesker som bor pA iorden mA brv
seg om hverandre. Hj"elpe og trosti
som en mor som vil det beste for sine
barn, jordens barn. Vi mA holde sam-
men, dyrke vAr felles jord med gode
gjerninger, ikke adelegge den i hat og
misunnelse. Men menneskene
glemmer sA fort, altfor fort. Har vi til
og med glemt at vi alle er sosken, at vi
alle stammer fua den samme
opprinnelsen?

NAr jeg ser utover landsbyen vAr fra
en hoyde som heter "frihetens begyn-
nelse", er jeg ikke sikker pA det. Men-
nesker har i mange generasjoner
hjulpet hverandre med A bygge opp
samfunn som landsbyer. Et samfunn
der aile verner landsbven mot fiender.

. Hvis._menneskene har glemt, hadde
{"_ _du ikke glemt nva kiartiehel eii
.F.'.N. er ct bevis pA et kjarlighet ennA
llnnes, som en flamme som ikke vil do
ut.

Med rettferdighet, likhet og brors-
kap, skal jeg kjempe for et mine barn
skal vokse opp med forstAelse os
kjarlighet til all jordens barn.

Derfor vil jeg takke dere og deres
land, for dem kjarlighet dere har vist
oss gjennom F.N.s fredsarbeid.

Kjrerlig hilsen
Ramiza
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Ny vannkilde i Kaoukaba:

MASSE VANN!

Nok au vann, konstaterer oberst Jan Erik Karlsen. Til hoyre siuilingenior George Khoury, (Foto: Trond Ahlsen).

Vannsituassonen i kontingent 23 kan bli den beste siden NOR-
BATT ble opprettet. Vi har n6 tatt i bruk den nye vannkilden i
Kaoukaba, og vanntfrrnet i Ebel es Saqi er reparert. Med kortere vei
og raskere_levering av vann, vil resultatet, bli bedre mulighet til
dusj og vask blant personellet i NORBATT.

heter, har rikelig med vann. Men den
ligger utenfor blueline, og avstanden
dit begrenser den daglige vannforsy-
ningen til bataljonen. NORBATT vil
ogsA sA langt det er mulig holde perso-
nellet innenfor blueline av sikkerhets-
messige Arsaker"

Kilden som tidligere har forskynt
NORBATT med vann, og fremdeles
gjsr det, Iigger nordost for Mar-
jayoun. Kilden i Dibbine, som stedet

Ressurs Apningen av den
nye vannkilden i Kaoukaba fant sted
i overgangsfasen mellom kontingent
22 og kontingent 23.

-NORBATT har alltid vart opptatt
av vannsituasjonen. Vi takker il-erfor

George Khoury, Baja Elias og oberst Odd.

Helge Olsen under d.pningen au uannki:lden.
(Foto: Trond Ahlsed.

,Den nye vannkilden i Kaoukabal
ligger et par hundre meter ovenfor 4-i
26 HQ. EnnA blir den ikke utnyttetl
maksimalt. Det skyldes i fsrste rekke
den regnfattige vinteren og vAren i
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innbyggerne i Kaoukaba spesielt for
at de lar oss gjore nytte av denne res-
sursen, sa bataljonssjefen i konting-
enL 22, oberst Jan Erik Karlsen under
Apningen. Han kom deretter inn pA
hvilken betydning vannkilden vil ha
for NORBATT i fremtiden, og takket
samtidig sivilingenior George
Khoury for det arbeidet han har gjort
for A fA det hele i stand.

-Arbeidet har tatt kort tid, os utfort
pA beste mAte, sa oberst Karlsen.
Samarbeid
Mayoren i Kaoukaba, Raja Elias.

takket pA sin side NORBATT for det
gode samarbeidet som alltid hadde
preget forholdet.

Godt samarbeide mellorn N}RBATT og innbyggerne i Kaoukaba ga uannhild.e.
(Foto: Trond Ahlsen).

-Dette er ikke det forste prosjektet
NORBATT har hjulpet Kaoukaba
med. Samarbeidet har vart i elleve Ar.
og jeC hAper det kan fortsette like bra i
kontingent 23 med oberst Olsen som
bataljonsjef, sa Raja Elias. Med seg
pA Apningen hadde han mouchtaren i
Kaoukaba, Elias Jabbour.

Vannkilden i Kaoukaba er fsrst os
fremst tenkt som reservekilde foi
NORBATT. Vi vil fortsette A hente
vann i Dibbine, men ikke i samme
mAlestokk som for.

Vannet i Kaoukaba er ogsA testet
av hygienelaget i saniteten. De har
fastslAtt at kvaliteten er den aller
beste. Vannkildeprosjektet i Kaou-
kaba er finansiert gjennom humani-
trere midler fra UNIFIL. Kilden vil
bAde bli brukt av NORBATT og de
sivile i byen. Planer om en utbyggine
av kilden slik at 4-26 Hq kai-ejste
nytte av den ligger pA trappene.

_Qg!"r i qlt bevilget 3,300 dollar fra
UNIFIL til prosjektet i Kaoukaba.

STOR
SJAKK
INTERESSE

Det er stor interesse for siakk i
bataljonen. I rolige stunder 

-er 
det

stadig flere som finner fram brett oe
brikker for A teste innsvde trekk oe
stategier. Men langt de fleste tar det
litt mer pA mAfA, og oppdager forst det
gale -trekket da motspilleren napper
bort bAde dronning og tArn.

* Roar Flagen til venstre og Morten
Fettersen til hoyre slappet av med et
parti oppe pA,.a-I{en iolig formiddag.
lrI slutt var det fettersen som vant.
Men det blir nok flere partier utover i
kontingenten, og kanskje blir det et
NORBATT- mesterskap?
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Pionertroppens mineryddere uar raskt pd. plass.

MEDEVAC
Av: Karl Haakon Srevold

O6O0: MEDEVAC. Alarmen ger i Santr, Pitn oghos MP. To mann
har g6tt pA en mine ved 4-5 Helipad. Den ene h ar ffiftt revet av hoyre
fot like under kneet. OgsA den andre er sterkt skadet. Resten av
patruljen de to tilhorte har fatt skjokkskader.

Utryhningslege, kaptein Siri Tau-Strand,

og sykepleier,'laytnant Uini Bjorhusdal, 
.

falger spent med i minerydderenes arbeid
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Personellet som skal vare pA plass
ved en MEDEVAC - 

tumler
sovrrdrukne ut av sengene og gAr rett i
uniformen. Tre sjAforer starter sam-
tidig opp kjaretayene. I Iapet av 10
minutter er MP pA plass ved skades-
tedet, mineklarerne fra Pitr er pA
plass ett minutt senere og begynner
klargjoring for mineklarering. 0614 er
Santr'ens utrykningslag pA plass.
Samtidig starter mineklarering og
rydding av evakueringsvei frem til de
skadde. Fra skadestedet hores smer-
teropene. Lege og sykepleier tripper
utAlmodig omkring eher A nA frem til
de sArede. Minerydderne mA imidler-
tid bruke den tid som er nodvendig for
e .utfwe grundig og skikkelig
mineklarering.

Sekundstrid
Centimeter for centimeter arbeider

minervdderne seg fremover. Svetten
driver fra pannen. I en reell situasjon
teller hvert sekund. 23 minutter etter
at minerydderne startet klarering, er
evakueringsveien klar. Lege, syke-
pleier og bAremannskaper rykker hur-
tie inn. Det foretas forstehjelp pA

De rnarharshadde uar realistish mashert.

stedet og de sArede breres ut av
cmrAdet. 0653 er det skadede person-

ellet ferdig evakuert. Denne gangen
ble det ikke ovet med helikopter. Der-
som helikopter hadde vart t^att i bruk
ville de sArede vart nA vei mot det
svenske feltsykehuset'i Naqoura ved
sju-tiden. Vel en time etter at
MEDEVAC-varselet gikk ut.
Denne gangen fungerte det altsA.

Etter svelsen var det tid for gjen-
nomgang og oppsummering. Itslge
sanitetstroppsjel, loytnant Sven
Svensson, fungerte MEDEVAC-
apparatet som det skulle.
-^ieg er fornoyd. Det ble utfart godt
og piofesjonelt arbeid pA skadestedet,
sier Svensson.

De skadde ble euakuert pd, under en time.
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BEREDSKAP:
GUL
Midnatt, natt mellom torsdag

15. og fredag 16 juni. NORBATT
innfsrer GUL beredskap. I lopet
av kort tid n6r meldingen frem til
alt personell. Beredskapstiltak
iverksettes. Den enkelte forbe-
reder seg. Ni og en halv time
senerc 96r bataljonen tiln-ake til
GRONN beredskap.

I en orientering etter at laveste
beredskapsgrad pAny var innfart
understreker NORBATT-sjefen,
oberst Odd Helge Olsen, at den siste
nattens forberedelser i hovedsak var
for 6 forberede personellet mentalt pA
ulike situasjoner.

Samtidig fremholdt han at bak-
grunnen for beredskapshevingen var
informasjon som forutsA aket akti-
vitet i eller i tilknytning til NOR-
BATTs omrAde.

-Informasjonen var av en slik kar-
akter at bataljonen valgte A iverksette
tiltak med tanke pA personellets sik-
kerhet, sa Olsen.

Bataljonsjefen viste videre til at
man i lopet av natten ikke hadde mot-
tatt ytterligere informasjon som pekte
1 Samme retrnrng.

Obersten pekte pA at NORBATT
har rutiner og prosedyrer som dekker
alle tenkbare situasjoner. Han viste
ogsA til at bataljonen forovrig gjen-
nomforer militare ovelser med sikte
pA & kunne hAndtere prosedyrene ved
ulike hendelser.

-Vi mA hele tiden bli bedre og bedre,
sa Olsen.

Bataljonsjefen minnet om behovet
for hele tiden A vare godt informert,
samt A folge sikkerhets- rutinene.

114

DFC IMPONERT
OVER NORBATT

DFC, brigadegeneral Joseph Odei, (t.h.) uar synlig imponert ouer det han sd, i NORBATT.

Her under inspehsjon i hund,etroppen.

Av: Karl Haakon Ssevold

-Det norske systemet med
stiende avdelinger kombinert
med et motriliseringsforsvar er et
svrert godt system. Slik jeg ser dct
flngerer det bcdre enn systcmcr
der personellet er yrkessoldater.

Det var Deputy Force Commander
(DFC), den ghanesiske brigadegener-
alen Joseph Odei, som slik uttrykte
anerkjennelse for det norske forsvars-
konseptet da han besokte NORBATT
for A inspisere avdelingene i begyn-
nelsen av Junr.

DFC mente ogsA kunne registrere
at dette slo ut i mAten den norske FN-
bataljonen var sammensatt pA. Bri-
gadegeneralen hevdet at en
FN-bataljon sammensatt som den

norske, med representanter for de
fleste yrkesgrupper, aldersgrupper og
landsdeler mAtte vare en nrermest
ideell sammensetning av en FN-
bataljon.

DFC ble sarskilt imponert etter A
hahart en brief i Cheeba fremfsrt pA
perfekt engelsk. PA sporsmfll viste det
seg at det var en menig soldat som
fremfarLe briefen. Da soldaten ossA
oppga A vare arbeidsledig, ble DFC
synlig imponert over niv6et i
NORBATT.

Il.apet av dagen inspiserte brigade-
general Odei posisjon 4-25 i Kp A,
hundetroppen i Stabskompan iet samt
HQ og 4-7 i Chebaa i Kp B.
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Siste finpus s fo r generalinspeksjon.

Generalmajor Dagfinn f)anielsen:

I FN.SOLDATER
VIKTIG RESSURS

Av: Karl Haakon Srevold

-Soldater og befal som har tje-
nestegjort i de norske FN-
styrkene er meget viktige
ressurspersoner for mobiliser-
rngs

Det var Generalinspektoren
for Hreren, general-major Dagfinn
Danielsen. som slik karakteriserte
verdien av FN-tjeneste da han inspi-
serte tjenesten pA Hauerseter og Sor-
Gardermoen under avdelingsper-
ioden fsr avreise til Libanon.

I en samtale med FN-bataljonens
befal etter at inspeksjonen var avs-
luttet, pekte Danielsen pA de ulike syn
som eksisterer pA FN-tjenesten helt
inn i Forsvarets ledelse. Meningene
varierer fra dem som ser med stor
skepsis pA tjenesten til de absolutte
tilhengere. Selv mente general-
inspektoren at han var plassert en
sted midt i mellom de to
ytterpunktene.

Degfinn Danielsen tok samtidis til
orde for pA nytt A vurdere om-det
kurrne vrere hensiktsmessig A dele
gtgiftene til FN-styrken - mellom
Forsvars-departementet og Departe-
mentet for utviklingshjelp.

Under inspeksjonen av FN-
bataljonen fikk generalinspektoren
demonstrert op og cp-tjeneste i Kp A,
samt sambands- og patruljetjeneste i
Stabskompaniet. Det var en fornoyd
generalmajor som sA pA FN-
forberedelsene.

Med i generalinspektorens folge
under inspeksjonen var ogsA sjef for
Distriktskommando Ostlandet,
generalmajor Sven Sved.

Generalrnajor Dagfinn Danielsen og Liza Kristiansen fra sarnbandstroppen fzlger intereaaert

med i hund,e' patruljedemonstrasjon,
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HJELPEFONDET VOKSER
Pi Club UNIFILs fest pi Eke-

bergrestauranten i mai ble det
solet lodd for 11.820 kroner.
Inntekten eAr til FN-soldatenes
hielpefond.-Club Unifil ser det- 

6om enviktigoppgave aststte
fondet.

Av: Alf Lervik

FN-ueteranene Kjelt Bjerklund, og Trine Lshhernoen rLottar Israel-billett fra El AIs Auraham
Talmor (t.u.) oS NSBs Jan Ingar Johnsen.

fsrael-reise som gevinst
Forstepremien i lotteriet var en

reise til Israel for to personer, med
innlagt besok i UNIFILs AO. Ikke
rart at loddene ble narmest revet ut
av hendene pA loddselgerne. NSB Rei-
sebyrA og El Al Scandinavia var
sponsorer for hoved-gevinsten. Det
si<al deles ut en slik tui hvert 6r. Kjell
Bjerklund, veteran fra Norbatt L2 og
13 vant forstepremien. Han reiser
sammen med kona Trine Lokkemoen,
som selv var med i Norbatt 12.

Deler ut kassett
Busserulls, Harald Heide Steen jr.

og Banana Airlines har gitt melodier
og sketsjer til beste for fondets formAl.
Det er gitt ut en kassett med
"Libanon" som tittelmelodi. Den

burde vare velkjent av alle
nAvrerende og tidligere FN-soldater.
Kassetten er blitt delt ut til alle som
gir bidrag til fondet. Kassetten skal nA
deles ut til hver eneste FN-soldati for-
bindelse med en innsamlingsaksjon
for hjelpefondet. Kassetten er ikke i
vanlig salg, man kan bare fA den.

Skattefradrag for bidrag
Club Unifil skal arbeide for at bid-

rag til FN-soldatenes hjelpefond blir
fradragsberettiget pA selvangivelsen.
NA skal et styre med en representant
fra Krigsinvaiide-forbundet, en fra
Forsvarets Sanitet og to fra FN-
veteranenes landsforbund forvalte
fondet og fordele midlene. Hjelpe-
fondet har hittil blitt administrert av
Petter Kjendlie og de andre initiativ-
takerne fra Norbatt 1.

Ferieopphold for skadede FN-
soldater

Hvert 6r vil alle fysisk skadede FN-
soldater bli invitert til en ukes gratis
vinterferie sammen med familien. I Ar
var dette oppholdet Iagt til Bareia
Rekreasjonshjem ved Kongsvinger.

Fondet inviterte ogsA pArorende til
omkomne og skadede FN-soldater til
et eget arrangement etter fredsprisut-
delir.rSen til FNs fredsbevarende
styrKer.

Umiddclbar hjelp
IfN-soldatenes hjelpefond vil

arbeide for A gi FN-soldater som blir
skadet og sendt hjem umiddelber
hjelp. Pengene er allerede i fondet,
hielpen kan komme fort, lenge for
hjelb fra det offentlige kommer i
gang. Fondet vil ogsA statte skadede
soldater ved A hjelpe dem pA lang sikt
med ststte som kommer i tillegg til det
offentiige hj elpeapp aratet.

Psykiske problemer etter FN-
tjeneste \

I tillegg til A yte hjelp til soldater os
befal som har pAdratt seg fysiske
skader, vil fondet informere om og
bidra til A hjelpe FN-soldater som hai
psykiske problemer etter tjenesten.
En undersskelse Forsvarsdeparte-
mentet har offentliggjort vis^er at
dette problemet er langt storre enn
antatt.
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NORBATT PA TV FERIE
REISER

Reisekontoret har lagt opp til turer
bAde til Egypt, Syria og Jordan i lopet
av kontingenten.
Egypt-turen vil bli arrangert tre
ganger, henholdsvis i leave-pulje I, 3
og 5. Turen koster fra 290 til 310 dol-
lar, avhengig av hvilken leavepulje
du er med pA. Selve reisen starter opp
fra NORBATT med forste-eskort'en
onsdag morgen, og man er da tilbake
tirsdag kveld uken etter.

I programmet er det lagt opp til tre
overnattinger pA Marriott Hotell, som
er kjent sorn det beste i Midt-Osten.
Dessuten vil deltagerne fA oppleve
cruise pA Nilen, pyramide_ne b6de pA
dagtid og under lysshowet om
kvelden, og ellers alt det andre de
rekker over i Cairo.

Reisekontoret melder at minste
antall pAmeldte mA vare 15 deltagere,
og at bestillingsfrist er en mAned fsr
turen arrangeres.

I likhet med turen til Egypt varer
ogsA turen til Syria og Jordan en uke.
Ut fra NORBATT tidlig onsdag mor-
gen, og inn igjen tirsdag kveld uka
etter. Fsrst barer det ned til Jerusa-
lem med militrer transport, der fsrste
overnatting skjer. Tidlig dagen etter
er det grensepassering til Jordan, og
derfra til Damaskus, hovedstaden -i

Syria.
Etter f,re overnattinger i Damaskus

gAr turen til Ambassador Hotel i
Amman i Jordan, hvor gruppen blir
boende til tirsdag. Det er planlagt
besok i Petra, en 3000 Ar eammel 6vhugd ut i fjellet. Prisen for
Syria/Jordan-turen er 360 dollar. Noe
rime ligere blir det hvis flere enn 20
personer melder seg pA. r

Minste antall pAmeldte for at turen
skal gjennomfores er 16 personer.

FN.FEST PA EKEBERG
250 Unifil-veteraner mstte hve-

randre igjen pA Ekeberg- restau-
ranten i Oslo da foreningen for
personell som har tjenestegjort i
f)en Norske FN-styrken - Club
UNIFIL arrangerte fest i begyn-
nelsen av mai.

For mange begynte festen alt pA
UNIFIL-trikken som var spesielt satt
opp fra Oslo S. Mange fulgte oppfor-
dringen om A stille i Indian Bush-
antrekk. Det ga festen et "feltmessig"
preg. Busserulls sto for under-
holdningen.

PAibildet ser vi festdeltakere fra
kbntingent 17. (Foto: Alf Lervik).

I midten av juni hadde NORBATT
besak av to fjernsynsjournalister fra
TV-selskapet Nordic Channel. TV-
teamet fulgte tjenesten i samtlige
kompanier over flere dager.
Resultatet skal bli en serie som
skildrer dagliglivet for en FN-soldat.
En del soldater ble fulgt gjennom op-,
cp- og patruljetjeneste. I tillegg fulgte

karneraayet soldatenes fritid, som
siesta,- handling og besok i
ffoppsbarer.

PA bildet er det Jostein Mslbach,
Tvedestrand, og Tor Einar Steinsrud,
Valdres, som filmes under tjeneste pA
4-26 cp av kameramannen Torleif
Hauge og Stein Rivelsrod. (foto: Karl
Haakon Savold).
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TO KAOUKABA.SJEFER

-Det var ytterst interessant e fA treffe den forste trop-psjefen her i
Kaoukaba. Jeg har fAtt fsrsteh6nds opplysninger og f6tt den kor-
rekte versjonen av de ulike historier som verserer.

Det var den nAvarende troppsjefen
i Kaoukaba, laytnant Tor Larsen,
som slik beskrev sitt mste med Stein
Rivelsrsd. Rivelsrsd tjenestegjorde i
NORBATT I. NA elieve Ar etter, var
han pA ny i Libanon. Denne gang
som journalist. Oppdraget hans i iuni

i Ar var nok enklere enn i-78 Ne skulle
han filme FN-soldaters hverdagsliv. I

1978 skulle NORBATT inn i Kaou-
kaba for A etablere seg for forste gang.
Det var PLO som dominerte byen.

-Vi ble daglig'utsatt for artilleri- og
BK-ild. Selv ble jeg truffet i splint-
vesten av en splint. Vesten tok,heldig-
vis av for splinten. Den henger
fortsatt pA veggen hjemme, forteller
Stein Rivelsrsd.

TAKK, UN
Dette brevet er mottatt fra to

brsdre som etr har fitt rnedisinsk
behandling av UNIFIL-systemet.
I april i ir ble de utsatt for en bilu-
lylike. Brevet gjengis i sin helhet.

Jeg og min bror er to iibanesiske
innbyggere, som lever i Sor-Libanon,
nar UN-sonene. For to mAneder
siden, hadde vi en forferdelig bil-
uiykke. VAr tilstand var sA dArlig at vi
begynte A telle vAre Andedrag og
trodde vAre sjanser til A overleve var
Iik null.

Vi lever i vAre beste ungdomsAr sA
vAr livsiyst er stor. Etter ulykken var
vi sA redde for A miste iivet, og sA lei
oss fordi vi fryktet at denne livsiysten
ville bli slokket. Men pA grunn av
hjelp fra UN ble vi reddet. De fraktet
oss til sykehuset som et krisetilfelle
etter A ha utfsrt farstehjelp som til-
fredstiite doktorene og kirurgene pA
sykehuset.

Vi, som alle libanesere, trenger IJN-
styrkene, ikke bare for A overleve
men ogs6 for A hjelpe oss sA vi kan
leve i fred. Vi hAper disse styrkene vil
bli gruppert ut i hele Libanon om kort
rid.

Gratulerer til UN, i hovedsak. for A
ha medlemmer som vet den viri<elige
verdien og betydningen av huma-
nisme. De er rerefulle fordi de velger A
forlate deres eget hjemland for A spre
fred i hele verdep. Dette viser deres
store offer for andre.

TIPS BLUE BERET
Har du tips, nyheter, reportasjeideer, e4gq{biqtorie e-ller et godt

bildc - koniakt-Plo,/Ass.-PIO pA tlf. NORBATT linje 78.

C.C N.,. iirl cr.r.".
15.nr..,i| Or-tu tu- nui..-

'3Pe--

To Kaoukaba-sjefer, Tor Larsen (t.h.) og Stein Riuelsrsd'

Ghassan Abu Ghaida
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(All,e fotos: Karl Haakon Seuold).
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1 AUG 1e00 EL KLr&_Ar_EE B]Km (LAp 4)
5 AUG 13OO LEIRDUESKYTING
6 AUG OsOO CHEBAA MARSJEN

12 AUG 13OO PISTOLSKYTING ENO
13 AUG O5OO CHEBAA-MARSJEN
15 AUG 19OO HEBBARIE.STAFETTEN
19 AUG ENO NORBATT-MS SKYTING AG-3
20 AUG ENO NORBATT.MS SKYTING PISTOL
20 AUG oboo cHEBee-naans,rnN
22 AUG 19OO SAQI-LOPET (TERRENGI,AP

M/SKYT) (L6P 5\
26 AUG 13OO TRENINGSSKYTING AG-3
?7 +y,q Oqqq QAQI-_MARSJEN (TRASE 3)
29 AUG 19OO RACHAYA-STAFETTEN
30 AUG 19OO STYRKELAFT.KONKURRANSE

2 SEP 13OO TRENINGSSKYTING PISTOL
3 SEP OsOO CHEBAA.MARSJEN
3 SEP 19OO NORBATT MS I DART
5 SEP ENO BLATT RUNDT &AP 6\
9 SEP 13OO AG.3 NAIS/DUGLnm .

10 SEP OSOO CHEBAA-MARSJEN
12 qEB ENo FURUITUNDEN RUNDr (L6p 7)
16 SEP 13OO NoRBATT MS LEIRDUESxyIINc
17 SEP O5OO CHEBAA-MARSJEN
1e sEP ENO TELTIQVESr RUNDT (L6P 8)
28 sEp 1800 sKyrrNG prsrol FDSpnpMlr
24 SEP OsOO CHEBAA-MARSJEN
?q q_EP Prlg FI-ESYDEN RUNDT (L6P e)
30 SEP 13OO AG.3 ENO

1 OKT O5OO CHEBAA.MARSJEN
1 oKT 19OO ..HANDBAK-TURNERING,,
3 OKT ENO KAUKABA-STAFETTEN
7 OKT 13OO PISTOL ENO
8 OKT OsOO CHEBAA.MARSJEN

10 OKT 1900 3000m-TEST
14 OKT 13OO LEIRDUESKYTING
15 OKT O5OO CHEBAA.MARSJEN
17 OKT ENO "MINI INFANTER:.L6P"'
21 oKT 1300 AG-3 ENO
22 OKT O5OO DET MILIT..tsRE MARSJMERKET
22 OKT CHEBAA.MARSJEN
25 OKT ENO POSTGT&O CRAND pRrX (L6p L0)
28 OKT 13OO PISTOL ENO
29 OKT OsOO CHEBAA-MARSJEN
29 OKT 14OO NORBATT MS BORDTENNIS
31 OKT ENO SAQI-STAFETTEN

4 NOV 13OO AG-3 ENO
5 NOV 13OO AG.3 ENO
7 NOV 19OO NORBATT MS STYRKELSF"T
8 NOV ENO CHEEAA:LZPET (LQP LL)

11 NOV 13OO PISTOL ENO
12 NOV OsOO CHEBAA.MARSJEN

4-8 CP
SAQI SK. BANE
DOWN TOWN
sAQr sK. BANE
DOWN TOWN
ENO
SAQI SK. BANE
SAQI SK. BANE
DWON TOWN
ENO

SAQI SK. BANE
DOWN TOWN
ENO
SIBIR

SAQI SK. BANE
DOWN TOWN
VELF BYGG
ENO
SAQI SK. BANE
DOWN TOWN
ENO
SAQI SK. BANE
DOWN TOWN
ENO
SAQI SK. BANE
DOWN TOWN
PI.HOYDEN
SAQI SK. BANE

DOWN TOWN
VELF-BYGG
ENO
SAQI SK. BANE
DOWN TOWN
ENO
SAQI SK. BANE
DOWN TOWN
ENO
SAQI SK. BANE
ENO
DOWN TOWN
POSTEN
SAQI SK. BANK
DOWN TOWN
VELF BYGG
STEINMYRA

SAQI SK. BANE
SAQI SK. BANE
SIBIR
ENO
SAQI SK. BANE
DOWN TOWN

KP.B
VELFERDEN
SANETETEN
I-OFF
I-OFF
KP.B
KP-A
KP.A
I-OFF
MEK-TROPP

I.OFF
I-OFF
KP-B
I.OFF

SBTR
I-OFF
VETFERDEN
KP-A
TRENTROPP
I-OFF
KP-B
I-OFF/VELFERDEN
I-OFF
KP-A
I.OFF
I-OFF
PI-TROPP
I-OFF

I.OFF
I-OFF
KP-A
I-OFF
I.OFF
I-OFF
VELFERDEN
I-OFF
SANITET/SBTR
I-OFF
TRENTROPP
I-OFF
POSTEN
MEK. TROPP
I-OFF
I.OFF
STABSTROPP

I-OFF
I.OFF
I-OF'F
KP-B
I-OFF
I.OFF


