Stabskompaniet

Sanitets
SAN-troppen består av i alt 21 personer. To av disse hører
til Bataljonsstaben (BN-Iege og veterinær). Vi har det
medisinske ansvaret for folk (og dyr) i bataljonen.
Sykestua er bemannet 24 timer i døgnet, og tar imot skader
som krever øyeblikkelig hjelp (andre også selvfølgelig).

Per
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Frank har debrief iSansibar.

Kulehull i taket hos tannlegen.

Klinikksykepleier
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Arne i full sving.

Troppledelsen består av kaptein Anne Kristin Posti (tr.
sjef), og løytnant Ellen Benum (NK). Paret er også kalt
Helan og Halvan. Det har noe med høyden å gjøre, tror
jeg. De styrer sjappa på den operative siden og sørger for
at det blir mer å gjøre på resten av oss. På den medisinske
siden har vi legene og sykepleierne. De har ansvaret for at
pasientene får hurtig, riktig og sikker behandling, samt å
holde utstyret oppdatert til enhver tid. Anne Ulrikke Hoff
er major og BN-lege. Hun har residens på Tjøme og er
stolt over det.
Irene Øygard er ass. BN-lege og kaptein. Hun er odelsjente og eier hele «Vallers og halve kongeriket.» Maren
Skaset har nå forlatt oss, så nå har vi bare myggen og
Knotten å stri med. Den nye legekapteinen heter Ellen
Catharina Tveter og er utrykningslege. Hun har bodd i
Afrika i mange år og er ikke så veldig vant med ambulanser, men prØver så godt hun kan å lære (bort) noe.
«Røyking er IKKE sunt for store små». Vi bør heller bytte
sneipen ut med sjokolade eller kjærlighet (hmm ...hmm ...).
Det er mottoet hennes. Så har vi alle syke vokterne som
sørger for at alle ting blir gjort (med god hjelp av sjåførene da - så blir alle glade). Det er LP. Frank Ronald, samenes store skrekk, Trond, troppens Reodor Felgen, Nils
«Leo» Erling, minimarkedseier i Rashaya og Hege (den
som sover snakker ikke). Hvem som gjør hva vites ikke,
men at noe blir gjort er helt sikkert. Ambulansesjåførene
består av fire mann + Ingunn. Først Arne Bravo UNIFILs
mest operative mann. Så Stian, «den tompe drenge.»
Protesemakeren og fartsidioten Thomas (med ski?). Per,

Øvelse MEDEVAC.lrene

og

Nils.

Stabskompaniet

i ~troppen

Sørlandets perle i følge han selv. Og til slutt og absolutt
ikke minst Ingunn. Også kalt Dådyret (kan ha noe med
bedende øyne å gjøre). De kjører rundt og rundt i ring, og
sørger for at vi andre kommer dit vi skal. Veksleren
bemanner de også noen timer døgnet (ofte «hele døgnet»). Men blålys får de ikke bruke!! (på øvelse ...).
Tannlegen heter Bård Tanem og er kaptein med stor K, og
er heldigvis tannlege på si' hjemme også (puh!). Han
«kjenner» faktisk Åge Aleksandersen. Jau de' e' no berre
lækkert. Hans undersått er korp(ulente) Filip Elverhøy.
Han har ikke noe valg stakkar. Må gjøre det som «store
høvding» befaler. Når sant skal sies, så er han flink til å
mekke både tenner og annet arbeid som ingen andre vil
gjøre (han er nemlig tr.ass i tillegg). På «Hyiene»-kontoret
jobber veterinæren og dyrlegen MAJOR Johan Magnus
AursjØ. Han reparerer dyr og har sammen med Lt. «fru»
Anita Brekken, ansvaret for at alle kjøkken er rene og
pene. Alle må dusje minst en gang pr. kontingent før hygieneinspeksjonen som avholdes på slutten av kontigenten.
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NORBA TT's fineste shelter, synes tr.sj. Posti,
BN-Iege Anne Hoff og Hege.

Sykepleierne er et kapittel for seg selv! De som har tilholdssted i «Jomfruburet» er Lt. Vigdis Irene Lind som
forgjeves prøver å holde styr på «Alfa sykevokter.»
Deretter har vi Lt. Gro Ystaas som har ansvaret for at
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bataljonen lærer førstehjelp (Noe som vi har en mistanke
om at ikke alltid går så bra, med tanke på masseskadeøvelsen i SAN-troppen forleden). En dame med temperamentet i orden. Den siste i trek(løve )ret er Lt. Arne Inge
Ellingsen, klinikk- og operasjonssykepleier. Han er fra
Volda og er sterkt preget av det. «Hjelp mej då» sitat slutt.
Han er ansvarlig for at benken på mottaket er ren til
enhver tid. Han er også ansvarlig at det aldri er lettøl i
Sansibar! (Lurer på hva det kommer av?). Sammen er vi
dynamitt.

Intern undervisning. Ellen og Trond, med god hjelp
av sykepleierne

Gro

og

Vigdis.

Allsidige og vidt forskjellige folk. Break a leg!!!

Thomas måler blodtrykket på ICA-patrulje.

ICA-patrulje.

Bård

og

Filip.
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Fra v.: Pte Andreassen og Pi Sundet.

Fra v.: Pte Jørve, Pte Berg, Pte Andreassen,
Pte Gaasvik, Cpl Musum.

Soga om 4-26 HQ
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Her bor Kongen, Prinsen og hele hoffet. I underetasjen bor noen riddere hvis liv og levnet står beskrevet
andre steder.
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Hoffsjefen er Tønder, også kalt Al Tønder, han styrer med hard hand mens HB prater høyt og lenge.
Moberg og Aae kjører rally med både riddere og deler av hoffet bakpå.
Refseth stikker og skjærer så blodet flyter, mens Ludvig og Johansen (den yngre) svir steika og alltid er
først ute når alarmen går. (Full av felterfaring er de Norbatts mest operative kokker.)
Karstensen klatrer inn og ut av Agg. skuret mens Johansen (den eldre) applauderer.
Hvis en er helt stille og hører godt etter kan en høre ekte nordnorsk bannskap fra Ammo shelteret mens
Blix teller kuler og krutt for 13. gang bare denne uken.
Stort sett er det ganske hektisk her, men Kaukabar og Bulldog-gym gjør livet verdt å leve. Nærmeste nabo
er den Libanesiske forpleining stropp sjefen Mehlem, som ikke så alt for sjelden har forsynt våre mager
med mer eller mindre sunn kost. Ubekreftede og selvsagt helt usanne rykter vil ha det til at Hoffet har mer
på sine hemmelige lager enn resten av UNIFIL til sammen.
Når alarmen går legger blårøyken seg over Kaukaba mens Formel l sjåførene varmer dekkene. Gutta
i underetasjen er ofte våte av svette andre kroppsvæsker før D-log AlS har nådd sine mål. Mange
fartsrekorder har blitt satt under utrykninger mot Borhouz.
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Clash IDF 18.03.96.
FOTO:BRUUN

4-26 CP
Tropp l har sitt HQ i Kaoukaba, nord i NORBATT AO. I nord ligger også troppenes mest trafikkerte CP.
Dette er den kjente 4-26 CP som er en blueline CP. Der kan det til tider bli litt hektisk når bilene kommer
fra alle kanter. Noen av damene som sitter i bilene er meget lekre. Som kan forvirre de fleste av oss i
troppen, når de gir oss et smil eller et slengkyss. Men oppløftene er det blant alle c1ashene og småkranglingen som oppstår av og til.
Kontingenten startet rolig med forskjellige beslag av våpen og ID-kort, men så skjedde det. IDF tok seg
inn i vår kjære teig og bestemte seg for å kjøre opp Kaoukaba. De hadde med seg 2 stk MI13 vogner og
l bravo panser og hele 28 stk soldater. Samt en vrang Comanding Officer som prøvde alle lure knep. Men
i henhold til MOD kunne de ikke det. Dette fordi tidligere på dagen hadde kjørt opp med 2 stk M113
vogner. Hele c1ashen ble langvarig, hele 9 timer varte den. Da ble den løst av Force Commander og høy
sjef i IDE
Dette er en kontingent vi vil minnes med mange «Steng CP» og alarmer i hytt og pine. Samt mange gode
venner vi har fått.
Tekst: Tom Eikrem
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Clash med IDF 19.03.96.
IDF hadde brukt opp kvoten
sin med M113 vogner for denne
uken tidligere på dagen.
Delta 1 og 1 Alfa har stengt veien
opp Kaoukaba til DFF 68A.
FOTO:BRUUN
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4-25 LL

4-25 lagsleir ligger ved krysset mellom hovedveien, mellomriksveien og veien ned til Hasbani brigde.
Posisjonen bemannes av to lag fra tropp 1/ Kp A og en posisjons-assistent. Leiren har to soveprefaber for
lagene, en oppholdsprefab hvor vi har bar, TV/video og en kjøkkenprefab,
Et lag bemanner 4-25 CP hvor hovedoppgaven er å overvåke og rapportere DFF og GSS trafikk inn i Kp B
teig. Det andre laget går patruljer i Borhouz både dag og natt, patruljelaget bemanner også mellornriksveien hvis det skulle være nødvendig. Begge lagene deler på å bemanne 4-25 OP hvor hovedoppgaven er
å taile visuelt DFF, GSS og IDF trafikk mellom 4-26 CP, 4-25 CP og 4-2B CP.
Fritiden går med på videotitting, pøketurer til Saqi og til trening. Vi har et treningsrom med manualer og
bokse sekk, vi har også en vollyballbane hvor vi også trener en del.

Hilsen alle i 4-25 LL.
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4-25 CP

4-25 CP er CP'en mellom Kp A og Kp B. Her sjekkes all trafikk begge veier. Det som er annerledes i
denne CP' en i forhold til blueline CP' ene er at DFF kan sjekkes og IDF/GSS tailes fysisk inn i Kp B teig.
I sikreskuret har vi både Kp A og B samband.
Ellers er det ganske rolig her om vinteren, men trafikken øker nok til sommeren.
Til slutt, veien her går opp til hovedvei og ned til Hasbani bridge, mot B-teig. DFF har også mulighet til
levere sine våpen til oppbevaring mens de er inne i Kp B teig. Det er ganske ofte mange «kalasjer» inne
pga. at mange DFF-soldater bor i B-teig.
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4-270P
Er Kp A sin sjefs plass.
4-27 OP ligger i øvre Kaukaba og er
tropp 1 høyst liggene posisjon.
Herfra kan man se severdigheter
som hovedveien, Hasbaya, Kp B,
Highway 68 og Israel. 4-27 OP er
opprinnelig en gammel posisjon.
Men den ble revet og bygd på ny
til en ganske så akseptabel
standard. Geværlaget som er forlagt her bemanner en lysplattform,
en OP og en CP. Hovedoppgaven
er patruljetjeneste. Det meste av
patruljeringen foregår i Bourhouz,
men vi har også patruljer forbi OFF
68A, som ligger ikke så langt fra
4-27 OP. På denne patruljen hender
det at OP'ene i tropp 2 tror vi er
OFF soldater. Det har derfor blitt
noen ulv-ulv, men det skyldes altså
OP'ene i tropp 2.
Gutta trives godt her og skulle det
bli for kjedelig på posisjonen så er
det bare noen få meter til vår nabo
Elias som lager mat og skaffer
ellers alt annet man måtte ha bruk
for. Her oppe har vi også Norbatt's
fineste «vaskekjerring. Hun kalles
«snikende ullteppe» og lyder navnet sitt.
Til slutt: Tjenesten og oppholdet
her på 4-27 OP har, tross hard vaktbelastning enkelte ganger, vært
interessant og bra.
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tqeddeen ..stor forandring for
••••.•.••nnitiopp 2. VI flyttet fra 4-21 Ha I
til høyden der 4-20 OP ligger, til 4-20 Ha.
rrtnlngene var store og flyttingen gikk derfor
effektivt og smertefritt unna. Lokalbefolkningen I
Blatt murret over at vi flyttet opp, de mente at de fikk
ikke samme beskyttelse som før. Som takk for hjelpen fjernet de halve treningsutstyret for oss ...
Fordelene med det nye HO'et er mange. Blant annet
så er sanitær anlegget, Ops'en, kjøkkenet og messa
av mye bedre standard her oppe. Likevel savner vi
gutta av og til kontakten med de sivile, og staben
savner av og til sine koselige, hjemmeinnredde rom.
Det er også litt skremmende at dører allerede er
ødelagt, og vannskader har oppstått.
Tjenesten i 4-20 Ha er flott og variert. Vi betjener nå
4-20 OP, som er den mest sentrale OP'en i tropp 2's
teig. Det er 4-20 OP som sender de fleste meldinger
til 9. Hovedoperasjons sektoren er hovedsakelig
mot vest, der vi følger med på kolonner, og annen
aktivitet. Om natten har vi selvsagt et våkent øye
vendt mot vår egen patruljeteig.
Det er tre menn som betjener OP'en, en uke av
gangen, de tre + P2 (nattstreifen) har i tillegg
lysplattformberedskap.
Som nevnt er patruljer også en viktig del av
vår hverdag. Den består av 4 eller 5 mennl
kvinner alt avhengig om hundefører er med.
Vi går først en dagpatrulje som varer i to
timer. Da går vi innom alle punktene på
patruljestien. Deretter er det brief om
nattens oppgaver, før vi legger ut på en 6
timers patrulje om natten. Vi har tre typer
patruljer: Bypatrulje (A2A) patrulje som
aUe.punkter (A2B) og patrulje på

('''ks ABC).

Utrolig. nok glkIC"dØt
Ihvertfalloss nye til å innse
om noe annet) at patrulje høyeste gråderen
og alvorlig oppgave.
4-22 CP er en til·tlder øde og forlatt CP, der kan (med
få unntak) sivile kjøre i skytteltrafikk ut og Inn.
Jobben blir likevel gjort seriøst, biler blir sjekket og
høflighetsfraser blir utvekslet.
Nå i de harde leaveperioder har vi i tillegg gått over
til 8 timers CP vakter, noe som fungerer veldig bra.
Det blir da kun 3 doble vakter i døgnet i stedet for 4.
I forbindelse med CP tjenesten må også utrykningskjøretøyene nevnes. Vi har A2S og DSi vår posisjon,
som kan hjelpe til tailing eller gjennomtrengning. En
fordel med at vi flyttet til 4-20, er at alt A2S utstyr
kan ligge på planet. Derved går utrykning kjappere.
Sist men ikke minst må selvfølgelig staben nevnes.
De har forskjellige oppgaver som er viktige for å få
driften av Ha til å gå rundt, i tillegg rullerer de på
ops vaktene. De sitter 8 timer av gangen. Samtlige i
staben har også drivers, noe som gjør
dem gjenstand for mye oppmerksomhet jmf. pucketurer til Saqi. Staben
består av troppsass, 2 sjåfører, 2 kokker, sambandsmann, sanitetsmann og
aggregatmann. I tillegg har også sjef og
NK Ha sine ops vakter innimellom.
Dog er også et viktig innslag for oss i
4-20 Ha. Spenning er stor hver gang et
dog bytte skjer, kommer det ei dame denne gangen tru? Dog brukes som speider
på patrulje, og er til uvurderlig nytte
m.t.p lyder 0.1. Fritiden i 4-20 Ha brukes
til soving, kortspilling, TV titting, trening og en del feltarbeid.
Det er fortsatt en del ting som må utbedres i og rundt posisjonen, men vi
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4-20P

4-2 ap er strategisk plassert på 4-2's høyeste punkt, ca. 800 m.o.h. Her er vi plassert sammen med
forpleiningstroppen og trives godt med det. Kokkene her oppe er noen rare dyr, men gode å ha ved
grillkvelden/grillparty. Maten er som oftest god, men har sine nedturer nå og da.
4-2 ap har ikke lysplattform-beredskap, (noe som kommer til å bli annerledes når BK'en kommer). Og
nulllysplattform betyr god nattesøvn hver natt. Personellet på 4-2 har ingen forpliktelser av stor betydning
når vakten er over. Mat får vi i messen, null vedlikehold av aggregat, slipper prefabvask og vi kan dra til
Saqi hver dag. Hva mer kan man be om? Damer sier dere kanskje. Vel, det har vi også. Sanitetsdamene er
ofte ute på løpetur inne i posisjonen. Da er det kjekt med 50x120 kikkert.
4-2 OP ligger på forblåste Camp Eagle. Hvorfor det heter Camp Eagle er for meg ukjent, men jeg har et
par forslag: l. Campen ligger veldig høyt. 2. Man har utrolig god oversikt over området rundt.
Så vi kan si at 4-2 ap har best beliggenhet og best oversikt. Men likevel blir 4-2 ap lite brukt og ofte
overgått. Noe 4-26 HQ og 4-26 CP kan bekrefte. Selve OP-tårnet er så som så. Når det regner lekker det
fra tak og vindu, noe som fører til at vannpolo er en populær sport. Og når det er varmt kan det oppstå et
annet problem. Bare ett vindu kan åpnes (og døren halveis). Dermed blir det ikke skikkelig gjennomtrekk.
4-2 OP har ofte besøk av personer med store mengder stjerner. Kaptein Hellebust har vært meget flink og
er her titt og ofte. Noen ganger også på linje, som kan være en underholdene opplevelse.Men hva gjør vi
når vi ikke er på vakt. Ja, si det. Som oftest ingenting, selv om det er mange aktiviteter her oppe. Og
nesten all verdens tid å utføre disse aktiviteter på. Sosialt samvær på Sval Bar eller Sansibar,
treningsrommet, Panzergym, bordtennis bord, tennisbane, fotballbane, Saqibussen og komatjeneste. Og
hvis man vil kan man være sidetryne hos forpleiningstroppen på turer til Kanan og Tyr.
Nei, 4-2 ap er en kremplass, 4-2 OP slutt!
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4-2 DLL

4-2 DLL ligger strategisk plassert, kun 5-10 minutters gange fra Saqi. Mang en soldat har fått erfare på
bankkontoen, at det ikke alltid er en fordel. Pucktryne er et uttrykk som ofte kjennetegner en «Delta
camp» soldat. Det fine med lagsleiren er at tjenestetiden ikke er så altfor lang (utenom leavepuljer). Dette
gjør at det blir godt med tid til å slappe av og sole seg. Vi har i tillegg et flott svømmebasseng, som er kjekt
å ha om sommeren, når sola steker som verstlbest. Soverommene, eller avlukkene er også kjærkommen,
særlig etter 2 måneder i HQ. Her har vi et lite avlukk for oss selv, som vi behandler med største forsiktighet. Som alle andre plasser fant også lagsleiren ut at en bar ikke ville være så dumt, så i kont. XXXV kom
også Delta Bar opp. Vi i kontingent 36 likte imidlertid ikke fargen, så vi har nå satt opp brystpanel i baren,
i tillegg er hele oppholdsprefaben under oppussing. Pos. sjef Nesvik gjør også sitt til at folk skal trives fra
første stund. Mobbingen og humoren var på plass allerede fra første dag, og vi gutta i kont. 36 fant oss fort
til rette. Vi kom fort på samme bølgelengde, noe sanbef Sollie erfarte da hun skulle ha sin første sanleksjon i vår posisjon.
Så litt om tjenesten i lagsleiren. Vi har en CP, kalt 4-2B CP, som er den mest trafikkerte CP i hele Norbatt.
I tillegg er det selvfølgelig flest c1asher og våpenbeslag her. IDF og DFF, samt GSS trafikk er vanlige
dagligdagse aktiviteter her. Vi har i tillegg et flott toetasjes sikringshus, så det er nok av plass å boltre seg
i. Beredskap er det også noe som heter. Det betyr at straks det kommer to lange støt fra B CP' en på interntelefonen, er 4 stk (eller flere) på D' i løpet av meget kort tid. Da er det som regel tailing eller gjennomtrengning på gang. Utrykningskjøretøyet vårt er vi meget stolt av, Norbatt's raskeste som det er. Noen
ganger går det også litt for fort. .. I midten av desember gikk særlig D2 på hodet i en tailing utrykning. De
5 passasjerene, 2 fremme og 3 på planet, kom midlertidig fra det med skrekken. Etter det har gjeme D2
gått under navnet V2 (selvfølgelig blant folk som ikke vet bedre). Den 27. februar 1996 fikk også Arnesen
seg en solid overraskelse. Inn CP' en på natta kom 17 IDF biler og ville inn i Saqi. Det ble et stort oppstyr
med mannskaper både fra Kp A og B, men vi fikk dem ut til slutt!!!
Derfor, når ting skjer, skjer det ilagsleiren. Sjef t! !
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4-180P
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4-18 OP tilhører tropp 2 Kompani A. Posisjonen er først og fremst kjent for sin beliggenhet, nest etter sine
vafler. Den ligger 6,5 km i luftlinje fra NORBATT. Ca. en halv times kjøring med bil. Her ute er 4 mann
som oftest stasjonert 5 uker i strekk. Post og supp1y blir kjørt ut hit 2 ganger i uken, i lillegg kommer det
ukentlig med besøk fra NORBATT.
Fordelene ved å være stasjonert på 4-18 OP er utvilsomt det at man føler seg fri. Spesielt da med tanke på
NORBATT. Man lever på en «øde øy». Derfor blir posisjonen ofte brukt til «rekreasjon». Men med
friheten kommer også ansvaret. Man ordner det meste selv på 4-18 OP. Det må være seg fra igangsetting
av shelter til å lage middag.
Man er veldig nær partenee) i området. Så selv om sikten begrenser seg til sØr og nord, har allikevel mannskapet på 4-18 OP stålkontroll i teigen.Under angrepene på posisjonene i nær-området er 4-18 OP en nøkkelOp. Men en skal jo ikke glemme det egentlige oppdraget. Å holde kontakt med den finske OP' en 9-15 er
viktig: Finbatt 1-5, this is NORBATT 1-8, Lyvåå, houmentå, over. Dette er med tanke på trafikktellingen i
området, som vi har stålkontroll over. Her ser vi særlig M-l13, Merkava og Nagmashooter på 15 meters
avstand. Dette gjør igjen at vi alltid kan gi korrekte meldinger til de andre OP' ene i tropp 2. Samarbeidet
oss i mellom er unikt, mang en gang har OPS vakten i 4-20 HQ fortvilet skrudd av sambandet, pga. all
operativ engasjement, OP'ene i mellom. Dette fører da også til at vi kan gi meget korrekte meldinger til 9.
Så tror kanskje mange at vi går hverandre på nervene her ute. Kun 4 personer til enhver tid kan nok av og
til føre til det, da er leksjoner (særlig av typen 1-5) hjertelig velkommen.
De som har vært stasjonert på 4-18 OP minnes nok tiden her ute, og minnene er helt sikkert svært gode.
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Tropp 2

4-230P
4-23 ap er den ene av tropp 2's 4 observasjonsposter. Her er vi forlagt 4 mann, hvorav en til enhver tid
bemanner ap tårnet, 24 timer i døgnet 365 dager i året. 4-23 op .har en meget strategisk beliggenhet helt på
kanten av Litanidalen, midt mellom Elatt og Borhouz. Det har vist seg gang på gang, at er det unormale
hendelser i nærteigen, er det 4-23 ap som melder dette inn på grunn av sine unike observasjonsmuligheter. I
og med at OP' en vår har en så «sentral» beliggenhet, midt mellom troppens patrulje områder, har vi også
ansvaret for å observere etter patruljenes lyssignaler og støtte begge troppene med RFK lys i mørke. Enhver
soldat som har vært en tid på 4-23 ap, har vel titt og ofte blitt vekket midt på natta av «LYSPLATTFORM!»,
en skal da i løpet av få minutter være i stand til å skyte lys over ferdig innskutte lyspunkt, for å gi lys til
patruljene i forbindelse med indikasjon/anholdelse av infiltratører, patruljen tatt under ild og medevac.
En annen sentral rolle 4-23 ap har er å være relestasjon for deler av Kp A teig. På posisjonen er det derfor
montert en relestasjon som skal sørge for at alle posisjoner og patruljer i kompaniet, har radiokontakt med
hverandre til enhver tid. På grunn av kompaniets geografiske beliggenhet hadde dette ikke vært mulig ellers.
Foruten de operative gjøremålene er det flere andre ting vi kan gjøre på posisjonen. På dagtid er det muligheter for litt løping mellom 4-23 ap og de andre posisjonene i nærheten, for så å «pushe» litt jern i vårt eminente trenings studio etterpå. Et annet populært tilbud er å dra til Saqi for å handle litt og spise en bedre middag. På grunn av beredskapen kan kun en mann være borte av gangen og han må da være tilbake på posisjonen før det blir mørkt, med tanke på lysplattform beredskapen. De som blir igjen på posisjonen har da en
utmerket mulighet til å bedrive tiden med solingstjenste, hvis været tillater det. Når mørket faller på, sent på
ettermiddagen, er tiden inne for videotjeneste eller aktiviteter i form av kortspill, darts og andre spill. Men,
uansett til enhver er det et våkent øye i aP-tårnet som observerer og rapporterer inn viktige
meldinger og passer på slik at ingen skal kunne komme inn på Norbatt's område.
4-23 ap ser alt, alltid.
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4-10 CPILL
4-10 CP blir betjent av et geværlag fra tro 1 og
er i så måte også en lagsleir. CP' en er en
Blueline-CP og ligger ca. 400m nordøst for
druserbyen Ferdiss.
På 4-10 drives det hovedsakelig med CPtjeneste, men 1-2 ganger i uka er det også
bypatrulje i Ferdiss. Posisjonen kan også bli
pålagt å gå et par andre patruljer, og er også
lysstøtte til patruljene som går ut fra 4-6 HQ i
Hebbarie.

Her er lag 2, tropp 1 på en velfortjent fridag på Canadasenteret på israelsk side av grensen. En takk til CMR, som ved å
ta over CP-tjenesten på 4-10 for en dag, ga oss denne muligheten. Bak fra venstre: Borthen, Jensen, fenr. Hel/em,
Mikalsen og Sundfær. Foran fra venstre: Øverli, Støylen, korp. Hoem, Glemmestad og Kartevol/. _
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Tropp 1

4-9 CP
Helt sØri tropp l-teig finner vi 4-9 CP som også
er Norbatt's sørligste posisjon. 4-9 CP ligger på
blueline sØr og har nå nedlagte PV 48 som
nærmeste nabo. Tidligere var det også lagsleir
på 4-9, men den er også nedlagt, slik at geværlaget som bemanner CP' en nå er forlagt på 4-8
HQ og kjøres ut til 4-9 CP tre ganger i døgnet.
Trafikken på 4-9 CP er varierende. Det kan
være rolige vakter på natta, der det knapt er en
bil å se. Kommer det derimot et brudefølge
kan det fort være kø på 150-200 biler og litt
stress på han som står på veien. Foruten å være
CP, drives det jo generell OP-tjeneste når det
er lite trafikk. Det er spesielt aktiviteten på
Haltasletta 4-9 CP har god kontroll på. Og når
det skytes med 175 mm artilleri fra Halta,
høres det på 4-9 CP. Kontingent XXXVI har
vært en rolig kontingent for 4-9 CP. Bortsett fra
enkelte ammunisjonsbeslag og splinter fra en
luftdetonasjon, har det vært nokså stille.
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