
SBfolk på tur i teig

Alle i Gaupe, og Vexler
Norge er stengt!

Sambandstroppen
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Bereten må ha
farget av.
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,:skifn"erdu nå hvorfor je!f'sa at je



Slitsom kjøretur?

Det går en sofa til bakpå den
øverste! (fra søppelfyllinga etter

at NORBATT har kastet helt
"ubrukelige" møbler.

Jeg leiter etter zippoen min. Den
falt ned bak setet inne i bussen ...
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LIV I TEIG
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NORBATTS DART LAG

ST. HANS AFTEN
PÅ STEINMYRA

HATTEPARTY: EN SKIKKELIG HELIPAD
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Takk for innsatsen i
NORMAINTCOY

NORMAINTCOY XXXI er blitt historie. En særdeles

interessant og for mange annerledes periode. Full av
nyvunne erfaringer og minner er over. Det har på mange
måter vært en spesiell tid hvor vi har lært mye om oss selv
og våre kamerater på både godt og vondt.

Perioden som nå er forbi har vært uvant og spesiell. De mange skarpe bunkersalarmene som fikk sitt utløp i

julikrigens seks dagers bunkersopphold har satt varige merker i de fleste av oss. Jeg tror mange lærte mye om seg
selv og sine medmennesker i denne perioden. Kameratskap og personlig sikkerhet har fått en langt viktigere
betydning enn tidligere.
Kontingent XXXI har også satt sine spor i Camp Scorpion. Utvidelsen av tungt verksted, bygging av "Stabburet",
nytt kjølelager på kjøkkenet, nytt vannreservoar, ny stilling G og ikke minst asfalt i innkjøringen.
Joda, det syns at vi har vært her.

Kompaniaftener, VIP-besøk og en vellykket medaljeparade kompletterer bildet.

Jeg er imponert over kompaniets militære-, faglige- og menneskelige standard. At mitt og kompaniets motto
"SERVICE AND QUALITY WORK WITH A SMILE" til fulle er etterlevd, det viser de meget gode rapporter vi
mottar.

Ett godt råd til slutt: Ta godt vare på kamerater og venner - hold kontakten.

Jeg takker hver og en av dere for utmerket innsats i kompaniet.
Takk for at jeg fikk være sjef for dere.
Takk for hyggelige minner.

Jeg ønsker dere alle lykke til videre.

v'

Egil Vindorum
Oberstløytnant

Sj ef NORMAlNTCOY XXXI



Vekterne iNMC







Kj:øretøy,tro
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Kunne du ta rattet litt?
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Bare senk den ned mellom
Colaboksene

Hurtiglimet holder bare ikke

Hei. Jeg spraylakerer.



Upyou go

Ja. Jeg synes det er morsomt å male.

Det her stemmer jo ikke. Den
skal jo på innsiden av denne.
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Spurte du om hV9-s<Jhhenger på lampa?



Vil du ha et nytt nummer?

Lagertroppen

Jeg er sikker på at vi har det
batteriet et eller annet sted.

Skroten
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Hua er det de gjør med kikkertene oppe i NORBRTT?
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Sk:ifte au sikkerhets line
48 meter Duer bakken.

l
!
ltiI



De sørger for at NMC beholder
klengenavnet LUNCHMAINTCOY

STABSTROPPEN
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Clerk Maint

Crusaders

Kontingentkontoret

SOMOVECON

UNIFILHQ
iNaqoura



Frw.a~r på Norway House; pølser og øl.

pØLseTIMEN

UNIFIL OPS

Javisst er de heldige de som har muligheten til å stikke innom Norway House i

Naqoura fredag ettermiddag. Da ligger nemlig om lag 250 pølser klare for sultne
fredsbevarere. Og dette e~ikke noe knackwurst (eller hva de nå heter disse dovne

pøls~ne på boks) - neida det dreier seg om skikkelige norske wienerpølserfra Lei v
Vidar (dette er ikke et forsøk på reklame).
Faktisk er det flere svensker og irer enn nordmenn tilstede da Blue Beret dukker

-opp for å prøvesmake. Ja, de gule og blå faktisk myldrer det av. Men de
nordmennene som er der, de vet å lange innpå.
Det er den tidligere så omtalte butler og sersjant Jon Guldbrandsen som står bak

pølsene. Han er selv pølse maker, og skulle vel vite hvilke pølser som smaker best
(hvis han da ikke er inhabil ?).

Så til prøvesmakingen: Jeg la$ 10,- på bordet. For det fikk jeg en stk. Leiv Vidar
(fremdeles ikke reklame) i brød. Sennep og ketchup ble etter mine direktiver

sprøytet over to ganger. Deretter ble løk drysset over, før en lompe (også den
norsk) ble lagt som etlokk over det hele. Første biten var herlig. For en nordmann
som harlevet i utlendighet i nærmere et år, var det en ubeskrivelig opplevelse. Før

bit to var glidd skikkelig ned, ba jeg om å få pølser for resten av tieren jeg la på
bordet. Prisen per stykk? En dollar.
Nå skal ikke dette være en slags guide for sultne gastronomer. Men, jeg har spist

mye rar mat det siste året. Noe bra og noe mindre godt. Pølsene i Naqoura var nok
det beste. Anbefales på det varmeste for de som steller med slikt både i

NORBA TT, NMC og FMR.





VaktaMP COY I
I

Libanon. Riktignok kanskje noe
mere risikofyllt, da det meste
av tjenesten er kjøring og

eskortering. Og de
av dere som har
ferdet gjennom
Beiru t-trafikken,
vet hva jeg mener.
Et år har SURB
sjåfør, Korp. Haga,
tjenestegjolrt i
Beirut, og det
mener han holder.
Tidligere har han
et års tjeneste fra
Naqoura, og han
sier at også det
føltes nok.
Men det skal ikke
fornektes at den
fritida man selv

råder over, nok kan fly fortere i
Beirut enn i Naqoura, N:tv!.Celler
NORBATT.

Tjenestested
BeirutFire norske har hatt sitt faste

tjenestested i Beirut denne
kontingenten. Det er SURB
(Senior UNIFIL
Representative in
Beirut), hans sjåførog
to vakter. De holder
alle til i UNIFILHouse
i Vest-Beirut. I tillegg
har flere norske fra
MP Coy vært
stasjonert i Beirut for
kortere perioder i
løpet avkontingenten.
Mange kunne vel
tenke seg en
kontingent eller to i
Beirut, men det er
ikke sikkert det er så
misunnelsesverdig
tjeneste. Det er et lite
miljø med bare fire
eller fem norske, og den daglige
tjenesten arter seg på mange
måter som andre steder i

Vakt hos Force Commander





Medaljeparader

Storfolk på besøk (NBT).

Et velkjent innslag under NORBATTsmedaljeparader;
vest<enapper får bank av veskas Bier og medbrakt hund.



Flaggene rulles
ut. NMC

,/

Tjuvstart under
paraden i
NMC? Den

olympiske ild
ankom via
rulleskLog

fakkelen ble
tent.

..•.," ,,
r"" Et

underholdnings
innslag som

kanskje
sjokkerte noen

av de
utenlandske

gjestene;
Hvalfangst
fra skuta
Camp

Scorpion.

-'~



NK BN på esel nummer 2, Lille Grete.

Kun $ 65,- kostet det å få
klippet (barbert) helipad på

stabskom panisjefen
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