
Stabskompaniet
En vinterkontingent er over. Vi har fått
oppleve mye vær i en vinter som nok er
noe annerledes enn hva vi er vant til. Fra

sandstorm til tett snødrev samt mye
regn, kom vi oss gjennom på en måte vi
kan være stolte av.

Humør og glimt i øyet har det vært i
Stabskompaniet uansett forhold.

Kontingenten var også en jubileums
kontingent med 20-års-markeringen av
UNIFIL«s etablering i Sør-Libanon hvor
NORBATT har deltatt fra første dag.
Markeringen bedrev mange ressurser fra
Stabskompaniets tropper og selv om det
nok ble mye til tider, ble jobben gjort.

Vi har hele tiden lagt vekt på egen
sikkerhet, og vi klarte nesten å få alle
hjem skadefrie. Dessverre ble det den
10. mai 1998 meldt at to soldater fra PI

troppen var kommet til skade i en tra
fikkulykke i Beirut. Vi håper og tror at
skadene raskt bedres, og at de er på bena
i årene som kommer.

Når kontingenten nå er slutt vil jeg
takke dere alle for en flott innsats i

Stabskompaniet. Dere har all grunn til å
dra hjem med en god følelse av å ha
gjort en meningsfull jobb som FN-sol
dat.

Mange av dere vil reise hjem med
mange erfaringer rikere, og mange søker
seg nok også ut igjen ved en annen an
ledning.

Lykke til i fremtiden!!

(
l

Vel blåst til Stabskompaniet kontingent XL!

Svein Brenden

Major
Sjef Stabskompaniet
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Fra venstre: Skriver Korp Thor Olav Andreassen, Kp ass Fenr Lisbeth Ubostad, Adm off Kapt Tom G. Solbakken, Kp sjef Maj
Svein Brenden, HK Kapt Stig Bosch og Adm ass Fenr Gina TØmmernes.

KPKO/STKP

Assisterende adm ass MP-korp Alvær
Bowlingkula (mens adm ass 'en var på
Bu-depoet).

KPKO i STKP kontingent XL har bestått av kompa
nisjef major Svein Brenden, NK kompani kaptein
Stig Bosch, adm off Kaptein Tom G Solbakken,
adm ass fenrik Gina Tømmernes, Kpass fenrik Lis
beth Ubostad og skriver Korporal Thor Olav Andre
assen (TOA).

Kontingent XL har vært preget av perioder med
mye arbeid og laaange kvelder på kontoret. Det skal
også sies at det har vært en del hyggelige og sosiale
perioder. For mange av oss har perioden gått veldig TOA.
fort og smertefritt.

l deler av kontingenten har Adm ass'en fungert
som materiell offiser ved Bn depoet. Forlegnings
messig har Kpko store fordeler, men på det kaldeste
av det kalde, var det veldig kaldt for enkelte. Da var
det godt å ha en damaskus- eller gassovn lett til

gjengelig.
Bosch, som er en hardnakket finn

marking, holdt flere ganger på å miste
pusten på kontoret her i KPKO. Det ble
litt i det varmeste laget, men enkelte frøs
fremdeles! l?? Hvordan det går til som- Passende sløv adm offpå en senfre-
meren for fjellfinnen vil tiden vise. dagskveid.

Adm off' en har alltid ett eller flere

prosjekter på gang (som vi andre ufrivil
lig må ta del i). Når prosjektet ender, vet
vi aldri. Det vi vet er at det vil ta lang
tid.

l perioden hvor admass«en var på 4-1
LB, hadde vi assistanse fra MP-korporal
Alvær.

Skriveren og Kp ass«en har gjennom
hele kontingenten prøvd å få troppene
og lagene til å overholde tidsfrister som
de pålegger dem. Det er ikke alltid like
lett, men de har alltid noen 60-timer å
«lure med», eller «true med». De fleste
gangene gikk det seg til.

KPKO takker for seks fine måneder og ønsker alle som drar; lykke til i nye
omgivelser, og de som fortsetter; keep on the good work !!!!!Fenr Lisbeth Ubostad kaver seg opp

etter et ufrivilling bad i pi-bassenget.

Kapt Bosch i kjent positur med fjern
kontrollen!

Gina og Hebbe på
BN.DEPOTET.
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Gutt~
Fra v.

NORe

våpel
(kont .

«14-d
Jens!

«Depoetharbataljonens
beste skjulested for
depotjegere» .

•
ferdig dukker han
opp med ny fin pels.

Vi takker alle for godt
samarbeid i kontingent XL.

God morgen, tren tropp!
God morgen, kaptein Gunn!

Shelter 34?! SHELTER 34!!!
Tenk, det var summetone i veksler'n!

TRENTROPP ;...STABEN

Daglig seanse når trentropp stiller opp på morgenen, inntil at
det ble bestemt at det var for umillitært å bruke fornavn.

Kapt Gunn Sissel Sanner, posisjonssjef 4-1LB og åndelig
leder for tren tropp, hvis motto er «my way or the highway».

F.v.:Amundsen, L~ngls; Larsen, Hansen (Kvm.
BN stab), Morawski.

Good evening!
En hilsen fra Amm/EOD off og Amm/EOD/GASS ass til resten av kontingent XL.

Her på bruket er det ammunisjon.!. spte_ngstoft og_gas§er~ay_yms~ slag .sopl står på agendaen."

EOD-/AMM O'FF



III

----

«Fe/gens» sykke/erksted???
14-dagers: Brenna.

Bergingsgutta .... Fra venstre: Drågen og Hansen.

Aggregat/aget.... Bak fra v.: Andreassen, Jensen, Solberg
(sjefen), Aase, Tjønne/and. Foran: Strenge/srud, Forseth,
Thara/dsen.

--

DFKKBUA

Trenger ingen
ytterligere
kommentar.
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APC-gutta .... Fra venstre: Jo
hansen og Fenr. /ngebregtsen.

VEDLIKEHOLDSLAGET
Vi er en broket forsamling av yrkes- og vernepliktige offi
serer, samt en gjeng yrkessivilister. Vi fikser og ordner det
meste av det utekompaniene vil ha orden på, samt litt eks
tra. Intet er umulig - det umulige tar bare litt lengre tid 
hadde vi bare fått de nødvendige ressursene. En utrolig
fargerik gjeng med ståpåhumor og høye kneløft ... (unn
tak: «Siesta, n»). Vi trør til når det trengs og er faktisk
BEST når det gjelder!!! Det er bare å nevne Unifilmester
skapet i skyting .... Insp.teamet som flyttet til Naqoura i
januar: Ulheim, Høiland, Olsen og Lund.

- Vi lyserfredover deres minne!

~BATTWORKSHOP

«14-dagers» .... Sett forfra: K/ausen,
Jenssen og Røstad

NORGESH/STOR/E! Kassasjon av avdelings
våpen .... vi fikk nye for 2 mill! Fra v.: Staveli,
(kontrollteamet) og Steen.

Gutta på de/e/ageret....
Fra v.: Cp/ Lyslid og Fenr. Moen.



Til slutt vil vi takke alle for en noe turbulent, men trivelig konting
ent! God sommer!

føler seg ekstra spreke en dag, går de en rask marsj til matsalen.
Det er hardt, men gutta liker det, melder en anonym kilde i laget.

En god soldat spiser og hviler når han kan, og dette gjelder spesi
elt for Norbatts transport team. Soldatene inntar gjerne en grytidlig
frokost, bestående av snickers og cola. Har natta vært for hard, er det
Redbull som blir konsumert i store mengder før kjøreturen starter.
Det er viktig med en god start på dagen, sier gutta mellom kaffeslur
kene og trekkene av sigarettene. Uten mat og drikke duger selv ikke
de, derfor spiser de og spesielt drikker de til langt på kveld.

Transporten har denne kontingenten også hatt en underavdeling,
Rykter, løgn og fanteri AlS. Hovedoppgaven til denne avdelingen
har vært å lage livet surt for de fleste, selvfølgelig til stor fornøyelse
for medlemmene. Da dette i grunnen skyldes kamuflering av egne
feil og mangler, bør de pårørende ikke ta dette alvorlig.

Hjemlengsel er det også noen som har slitt med. P.g.a. dette måt
te fenr. Solberg fra agg. mek. trå til som fung. transpoff. i 14 dager.
Dette var en jobb han utførte til alles store tilfredsstillelse. Fenriken
har forstått at transporten er rette plassen, så dette kan by på proble
mer når han skal returnere til sin rette arbeidsplass. I løpet av denne
perioden flyttet vi inn i nye lyse flotte lokaler. Disse lokalene ble det
fortgang i etter at Merkis endelig med full stil gikk rett igjennom det
gamle golvet. Medevac ble vurdert, men ettersom soldaten går kon
stant med airbag'en ute var det ingen grunn til bekymring.

I den harde hverdagen som mange disponerer til avslappende
arbeid og soling, er det en munter gjeng som må jobbe.

En av gjengens mange oppgaver er transport av personell som
er gått lei av sine varierte opplevelser som følger med det å bo på
Høyden. Dikking rundt omkring i vestre er også et populært inn
slag for de fleste.

Mange turer til Tel Aviv og Beirut har det også blitt i løpet av
kontingenten, til stor fortvilelse for mange sensitive sjeler.

Service og opplysningstjeneste er tilgjengelig 24 timer i døgnet.
Disse lommekjente landeveiens konger har venner og kjente i

enhver bataljon i Unifil. De er lett gjenkjennelige ute på Libanons
flotte veier, med deres hensynsløse kjøring og deres grusomme
framferd. Spesielt er de kjent for sine gode forbikjøringer og total
respekt for fartsgrenser og kjøreregler. Kjørereglene er klare, og
kan aldri mistolkes.

Til nå i kont. XL har det vært festlig og greit, kanskje litt for
festlig. Noe som førte til annonsekampanjen: En 112 flaske arak og
to kasser pils byttes i to drivers. Responsen var heller laber, så det
ble ikke akkurat mangel på sidetryner.

Drikkeforbud ble også pålagt. Da dette førte til at to stakk av på
velferd A og det resterende personell fikk store abstinenser og var i
overvekt av sidetryner, valgte ledelsen å oppheve forbudet. Vi får
håpe at denne hendelsen ikke skaper problemer for noen i senere
tid.

Fysisk fostring er høyt prioritert. Nesten hver morgen går kare
ne en rask rusletur, gjerne helt fra prefaben til bilen, eller dersom de
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MP.laget

Nesten hele MP-laget samlet utenfor Møllergata 19. Bakf v.: Finn Eirik SØrensen, Leif Gunnar Alvær, Dag Eivind Husebye,
Ole Andre Bråten og Andreas Grøvdal. Foranf v.: Thor-Erik Hanssen og sjefen, Tom Andre Giertsen.

Under motto tet «Alle unntatt MP er forbrytere inntil det motsatte er bevist», har kontingent XL vært et bra
halvår for oss på Møllergata 19. Men tidlig i kontingenten ble MP-Iaget rystet av bilbrukstyveri. Den unge,
ikke lenger fullt så lovende korp Bråten skyldte på at major Brendens bil var lik vår egen (Alfa-bil med blå
lys og MP-skilt) i mørket.

Noen utrykninger har det også blitt i kontingent XL. Etter å ha stått stand-by i noen timer, har MP blitt
kalt inn for å etterforske den sedvanlige brannen i den utbrente MB Gelendewagen til Pi.

Mange Saqi-patruljer, med forutgående besøk på Pay, har resultert i at utdanningsfond og lignende har
vært småvokst.

Stort sett har peacekeeperne gjort MP's jobb behagelig, selv om det har toppet seg litt i slutten av kon
tingenten. Heller ikke denne kontingenten har det vært nødvendig å ta i bruk Alkatraz, som er MP' s glatte

gjestesom.

NK i kontingent XL - sjef i XLI - Ann-Kristin Kvilekval. Eskortefjeneste har vært en viktig oppgave i kontingent XL. Her
f v. Lt Giertsen og korp Bråten under Forsvarssjefens besøk.

MP takker for enfin kontingent.
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Samban
Sambandstroppen består av vel 30 soldater som er å finne på Ops' en,
ekspedisjon, verksted eller veksler. Faktisk har vi også tatt til oss noen
som ikke har noe med samband å gjøre. Det være seg BN-sjef's sjåfør
og reiseass.

De fleste bemannner 24 timer-stasjoner så som Ops, ekspedisjon
og veksler. Men verkstedet har til tider også vært bemannet 24 timer på
grunn av «mange henvendelser» utenom arbeidstid. I tillegg har trop
pen fungert som gartnere, gardister, taxisjåfører og altmuligmenn.

Denne kontingenten har vært preget av mye alvor, men det har også
vært mange morsomme stunder. «Store 9», Pettersen, har innarbeidet
svært millitære holdninger i de aller fleste av oss. Det har til tider, i
hvert fall for noen av oss, vært svært skummelt å barbere seg om mor
genen, delta i skytbanetjeneste og andre millitære aktiviteter. Dette har
han rettet på med sin myndige holdning. Men til tross for denne, for
noen, alvorlige tonen, har den vært gjenstand for mye latter og moro.

VK 12 har vært meget opperativ denne kontingenten, noe som igjen
har medført en del falkøyer. Til EOD-offisers store fornøyelse, og til PI
tropps og sanitetens fortvilelse.

Fester var det alt for lite av, men de få gangene vi slo til, var det med
stor suksess. Høy sigarføring er ett stikkord. Vi har mange morsomme
menn i troppen, noen er ikke menn ennå, mens andre er litt for mye
menn. Testosteron-faktoren har vært lav, men det har vært stunder vi

har blitt overasket over Ole Brum-typer som tydeligvis var Rambo 4
under den beskjedne masken (type Einan).

.,-
~ - ::~ -.... ..--- --=---'~

Ops-laget, bataljonens hjerne, er samlet. Fra venstre Hansen,
(Eben el Hassan), Sund (mannen uten skygge), Hageland (Haggis),
Gustad (n-gu-gu), Brakstad, BN sjø/ør og Eggen (Sniper).



dstroppen

l
Vannpiper med «kun» frukt-tobakk. Vi tvi
ler litt på deg der Berg, men godt var det.

~~

~'en, I Trøndere har vi hørt i troppen, og de vil vi nok fortsatt høres i etloen l halvt år til etter dimmisjon «inni hodene våre».
jåfør l Veksleren er vel den mest elskede og hatede av alle. «Hvorfor får

alle i sambandstroPPEm linje med en gang de spør?» er et utsagn vi har

sjon hørt. Eller «hvorfor må jeg gå mange flere leirvakter enn alle andre?».
!r på Det skal selvfølgelig nevnes at den samme personen samtidig uttalte
:rop- følgende: «Jeg skulle ønske jeg kunne ha nattevakt på verkstedet. Da

kunne jeg sove hele dagen etter».

>gså Hva skal man så si om ops'en? De er jo bare konger på haugen. Vet
!idet alt best, og kan alt best. De er jo tross alt bataljonens hjerne.

ler, i «9, dette er Unifil 6666, du er skurrete og nesten uleselig, kan du
mor- bytte pos og prøve igjen, ????????????????? Vi husker jo alle den
! har PR-kåte soldaten som uten å vite det kringkastet hele kjøreturen sin

" for opp til Chebaa. Klippe- og limeklubben, ekspedisjonen, er flinke. Tak-
Iro. ket være dem nyter sambandstroppen stor respekt i bataljonstaben.

gjen Og det er ikke rart de er impregnert. Ekspedisjonen klipper, limer og
il PI- kopierer til den store gullmedaljen. Men fortjener de denne voldsomme

oppmerksomheten? Er det virkelig så stort?
med - Jeg kunne det allerede i barnehagen.
nme Vel, vel. Det var den kontingenten. Noen mener det har vært bra, andre

mye dårlig. Og det rimer jo bra i forhold til historien om smaken og baken. Men
ervi vi kan i alle fall ta hverandre i hendene og ønske hverandre lykke til videre.
bo4 I Til alle recap"er ønsker vi lykke til videre, «Keep up the good work».

Kanskje sees vi en gang igjen?!

Til de som tror at det er bare
sol i Libanon, her er beviset.
Lt SØrbråten smiler tappert.

Her er Sambandstroppen samlet på
en av de 180 oppstillingene vi hadde.
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Fra 4-28 CP, over sletta, gjennom 4-25 CP I

og godt opp i høyden. Uten telefonisk kon
takt med omverdenen og et værhardt sted
om våren, ja, der er de plassert en gjeng tro
faste firbeinte med sine førere.

På Dog går det daglig i hund og atter hund.
Førerne setter sitt daglige preg på Nor- I

batts åskammer, der de sniker seg rundt i
skog og mark. Folk flest synes vel vi på Dog
er litt gærne der vi går" rundt og prater med

og om hunden e vålr.~~.....•.••....9&' '.;<C <.• < gærne» er iog forseg et bra b~'••~man ser O.M Pe-
dersen snusend81Jmdtsammen med AIKO
på let etter.bomber.

Slik ble Arndal (Karlsson
på taket) etter taksurfinga.

I lufte løypa skal det være korrekt an
trekk i følge Robin & Aiko.

Kennel Cab, har noen sett taket vårt?
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Eller når troppsjefen blir så bitt av surfe
bassilen at han forsøker å surfe på taket ut i
uklarert. Dette~ogmye mer tI',det ,som har
preget vår tilværlfse i koq,tingel;ltXL. Men
når det ersag~'s" " , ""ltl'eviles at ar-
beidsoppgave'''' "for denne
gjengen. Der vi b,", ",este av opera-
tivt arbeid i patfllj ,g~flarko .•/eksplo-
sivsøk i UNIFil

Etter alle vår,

ler uten telefon\t~nv~l~r enkelt med
hånden på hjertet;4t"il,,'tWerandre: BRA
JOBBAI!

Laika gjennomflammehinder under
Medaljeeparaden.

Kjevik & Shanko har full kontroll på
«slasken» Andersen.

EDET GU
EMTE,SRTAN

ORLOT, MEN
HUNOE TROPPE N
KOM OG OVERT OK!

NORBATTX X
,t ,
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HOVden poserer sammen medOzman.
Tre ganger i,JJlqllJenter prov.assene frukt
og grønf110s Ozman i Qana.

PA Falkehøyden ligger prov.,,,/,1:ilfirT.r.
Ofteda/ som prov.forv, sammen med fire
prov.asser (Korp Geir M. Mos/eth
(tr.ass.), Bjørg Hovden, Jørgen Varpe og
Jonny Hansen sørger for å bestille, hen
te, oppbevare og videreformid/e proviant
til alle kjøkken i Norbatt.

Johansen ho/der Enge/sen med se/
kap i vakta 4-1 LB.



Besøk av Forsvarssjefen i.f.m. in
speksjon 21 april. Nydelig treretters
ble servert.

Sjelevennene (Hovden og Walsøe)
som både har elsket og hatet hver
andre i gode og dårlige tider.

Forpleiningsjegerne snart klar for AG- og
MG-firing på Hasbani.

-- -~_.._ ..

Ringen, Pedersen, Aunli, GiiI og Roalds
vik stilte opp med utsøkt norsk julemat
på julaften.

Oftedal og Hansen med tommelen opp
for 10 dagerslageret på prov. lageret i
Norbatt.

Kjøkkensjef Olsen har løsnet på slipset
etter en aktiv dagmed oppvartning av
Forsvarssjefen.
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Til Kp A!
~.~

~~~'~.~~;.~"'::-~~ -J

Sjef KpA i korrekt antrekk. Eneste kraver blåskjerfi halsen.

Vinteren er over - blå himmel, sol og varme preger hverdagen. Det betyr at kontigent XL er på hell.
Vinteren har vært som forventet med mye nedbør, vind, lyn og torden. Tiltross for lynnedslag på patrul

jepunkter, i op-tårn, i kp-opsen, kraftig vind og mye nedbør, har alle stått på og løst pålagte oppdrag. Smer
ten er midlertidig - æren varer evig.

Det har vært en stille og rolig kontigent uten de helt store operative utfordringer. Det som har skjedd har
vi mestret og løst på en meget god og profesjonell måte. Det er godt konstatere at slik vi Øver og driller, er
slik vi opptrer i situasjonen.

Spesielle hendelser som jeg vil huske er patruljen som like før jul ble skutt på ved AIN, patruljenes nær
kontakt med infiltratører ved A2B, roadsidebomben ved N-329, dash med IDF generaler i 4-2B CP, de

mange BK-angrepene på N-329, alle avvisning av DFF ved N-329 og IB's nærkontakt med DFF M-Il3
ved blueline 4-26 CP hvor ladegrep ble tatt på begge sider.

Besøk og inspeksjoner er noe vi har hatt nok av. Men uansett hvem, når og hvor det har vært, har Kp A
vist seg fram på en meget god måte.

Forventningen mine ved oppstart av kontigent XL var store. Alle som en, recap'ere som førstereis, har
innfridd de forventningene jeg hadde. Det som har vært gjennomgående for Kp A, er godt humør,)øy mo
tivasjon og stor innsatsvilje.

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle sammen for det bidrag og innsats dere har ytt.
Til dere som drar hjem etter endt kontigent - Ta godt vare på dere selv. Kanskje sees vi en annen gang i

fredens tjeneste.
Til dere som går inn i kontigent XLI - Stå på - gjør rett - frykt ingen.

Med hilsen fra kompanisjef

<(lL
Geir Christensen

Major
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4-3 HQ, Tell Qeizi
Tell Qeizi har nå overlevd 40 kontingenter med
norske FN-soldater. Og 20 år etter at UNIFIL ble
opprettet, har Israel godkjent FN-resolusjon nr.
425, slik at «eventyret» på 4-3 HQ kan nå gå mot
slutten. Men før en eventuell terminering av Nor
batt, vil Sigurd Jorsalfars menn alltid standhaftig
stå på den lille høyden mellom hovedveien og
Hasbanielva.

Miljøet på 4-3 HQ: En herlig blanding av for
skjellige personligheter og sprelske påfunn.

Hva man vil huske: «At bambus er godt for

helsa» og «Jo flere offiserer, desto styggere mur
puss!»

Jevnlige utbrudd: «Dette er jo galskap!» og «En
klassiker!» .

Tidsfordriv med store bokstaver: MTV!

Leveregel: «Motgang gir styrke, drittslenging
er opium for folket!»

4-3 HQ vil aldri glemmes av de som tjeneste
gjorde der ...

Tor Egil Jacobsen

Grovassbakk returnerer til

4-3 HQ etter to måneders
sykeopphold. Jacobsen og
Waardal går grundig til
verks for å uskadeliggjøre
eventuelle smittefarlige bak
terier som kan ha overlevd.

Byllepest og kyssesyke er
ikke noe å spøke med ...

44

St. Lucia ble feiret på profe
sjonelt vis. Hermandsen
spiller hovedrollen, tett et
terfulgt av Jensen, Høiås,
Molstad, Sønstabø, Morvik
og andre tikkende bomber ...



Sjefen var målet under kakeauksjonen på kompaniaften. Kaka
gikk for JOl dollar, og onde tunger hevder at det var vel brukte
penger. ..
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CMR,I

CMR er kompaniets mobile utrykningsstyrke (Company Mobile Reserve). I
CMR opererer i hele KP A teig, men skal også kunne operere i KP B samt gan,
ICA. CMR består av 28 mann fordelt på tre lag a ni mann som har hver sin terk
Sisu, vi har også en fjerde vogn som bemannes ved større hendelser. )

Hovedoppgaven vår er å støtte utetroppene, som for eksempel «pick up» det
av patruljer, ildstøtte, eskorte, forsterkning av CP«er og posisjoner m.m. ente

Nytt i denne kontingenten er at vi har fått en vogn til nattlig bruk, d.v.s at l!1å
den kjører patruljer i KP-A teig samt ICA. Age

Tilholdsstedet til CMR er 4-3 HQ, Tell Qeizi. Her rykker vi ut i fra, hvis 4

det skulle være behov for oss. Tiden fra alarmen går til vi kjører ut porten er
sjelden over 1 min, selv om natta.

31. mars gikk det aven RSB 150 m utenfor 4-27 CP Sju sivile ble
drept. Bilen taler for seg selv. F. v.: Renshusløkken og Holte.



~ner

~t KP-A

rve). f Den fine tonen i troppen gjør at meldingsgangen (les; dritslenging) går sinlamt gang. Har du gjort noe du ikke burde (les; driti deg ut) så får du høre det i et-
r sin I terkant.

Alle sier at CMR tilbringer mye tid i Saqi, det må de jo få lov til å si for
up» Il det stemmer 100 %. MEN at det er et så stort samtale emne, bunner kanskje i

enten misunnelse eller med stor sannsynlighet at de har for lite å gjøre. Noen
r.sat ti må jo også holde forholdet til de sivile ved like, ikke sant NK CMR (LT.

Åge).
hvis ,L 4-3 HQ rules! du vil nok i ettertid savne oss!

''l,

Skomaker bli ved din lest! Denne dagen kommer vi sent til å
glemme. Fenrik Kulleseid som vognfører. En av troppens sisuer
ble stående fast VELDIG LENGE.

Pte Waardal, gev.mann og 2.Lt Kulleseid, lagfører.

ble



/

DFF M-113 vogn passerer 4-26 CP.

f

MA RHA BA. TASKARA PLEASE.
CP- Vakt Utengen i aksjon.

dl

el



'SE.

drift. Men det er ikke der man tar seg
en god kopp kaffe, helt sånn frivillig ...

En annen patrulje 4-25 og 4-27 deler,
er A1XP. Ruten har mange variasjons
muligheter, men patruljen skal innom
minimum to punkter nede i Bourhoz:
A1L, A1K og A1J. Her sitter patruljen i
timevis og skuer utover Litani-dalen.
Holmekoll-åsen, Gammel Ruin, Hizbol
lah-Highway, N328 er alle kjentpunkter
nede i Litani. PF kan som regel skrive
på patruljerapporten: Intet sett, Intet
hørt. Og godt er vel det? .....

TFM'en stanser ved nordre søppelfylling, stille
laster fire personer av. - «9, dette er A1N opera
tiv nordre søppelfylling, over!» Radiosignalene
går igjennom natten, patruljens navlestreng
dersom noe skulle skjære seg. Sakte beveger
patruljen seg nordover Israeler-veien, mot Os·
kar-kryss. Var det noe der?

Som regel er alt greit, og de fortsetter ned
mot A1N. Punktet klareres, og patruljen trekker
inn. Her slår de seg ned, to mann på punkt og to
mann hvilende.

Hadde det vært om dagen, ville patruljen fort
satt videre ned mot A1M, og til slutt skolen i
Bourhoz. Bourhoz college er dessverre stengt
for tiden, men byen er full av liv. Minst 15 perso
ner og X antall husdyr av ulik art holder stedet i



.'.nwire og en ringeklokke, har til hensikt å kontrollere all trafikk til
IsettKaOUkaba til 4-26 CP. En veldig grei og enkel oppgave, da vi har dres

å vente tålmodig til vi er på plass. Problemene oppstår når regnet siler ned
net kortslutning ringer da klokken ustanselig, og vi ser oss nødt til å nette dør

klOitkerrraed.Det har da hendt at lettere irriterte OFF-soldater må traske opp til hovedporten
for litilkjennegi sin tilstedeværelse.

Som navnet på posisjonen tilsier, fin
nes det også et OP-tårn her oppe. Det
te blir kun bemannet på ordre. Det
skjer som regel når N-329 finner det
for godt å skru av posisjons lysene
sine. Ikke det at vi ser så mye, men
mistenkelige og sarte sjeler på ops'en
finner det vel betryggende at staute
soldater fra «Tropp 1 er klare hvis def
ferne skulle finne på noe ondskaps
fullt.

Vi har også en lysplattform her
oppe. En vakker RFK med tolv grana
ter klare til å lyse opp vakre Bourhoz.
Men etter at 4-2 OP fikk sin lenge et
terlengtede BK-plass en gang på nitti
tallet, er det nå Tropp 2 som står for
det meste av lysshowet.

Vi her ORRLBå 4-27 vil til slutt få
overrel(l(e en varm nIlsen til«Snil<en
de ullteppe», vaskedamen over alle
vaskedamer: HABBIBI, «oppvask, hva
er det?»



Dagliglivet i lagsleiren; siden begge lagene har
aktiviteter døgnet rundt ( i form av patruljer, aP-vakt
og CP-tjeneste), kan du treffe folk her til alle døg
nets tider. Mest rolig er det likevel på formiddagen
da de fleste sover eller har vakt.

Tida mellom vaktene blir i tillegg til de daglige gjø
remål fylt med video-tjeneste, soling (ved fint vær), "
fotball/volleyball, soling, trening, matlaging(lagslei
ren har ikke egen kokk, men får til kjørt middag fra 4-
3 Ha) og soling .

4-25 CP ligger rett over Hovedveien for 4-25 LL. Den skil
ler Kp A teig fra Kp B teig og er den eneste CP'en i Norbatt
som ikke ligger ved Blueline. Selv om CP'en tilhører Kp A,
bistår den også/biståes den av Kp B. Her kontrolleres tra
fikken begge veier, og DFF-soldatene som skal inn i Kp B
leverer inn sine våpen her. 4-25 CP bemannes av et ge
værlag som holder til i 4-25 LL, av to mann a seks timer
vakt døgnet rundt.

4-25 CP er ikke Norbatts mest trafikkerte. Men på tirs
dager har de lokale marked på nedsiden av CP'en, og da
er det mye å gjøre. Som regel stiller CMR Kp A da med
mannskaper til ekstrahjelp.

CP'en er gammel og nedslitt, men i kont XL har det blitt
startet med bygging av et nytt og bedre sikringsskur,
samt en generell oppussing.

CP-vakt
Beich
mann

med
stilfull

CP-vink.

4-25 CP
••••••• ••• _ •••••••••••••••••••••••••••••.••• t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4-25LL tilhører tropp 1, Kp A, og består av to geværlag

:~~:;.::;;7og en posisjonsassistent. I tillegg er det underlagt en'/ hundefører fra 4-8 DOG, som går patruljer i teig.
Lagsleiren ligger i krysset mellom Hovedvei og Mel
lomriksvei, ca 1.5 kilometer fra 4-3 Ha. Geværlagene
roterer tjeneste hver 6. uke, og tilbringer til sammen

.(:,.. tre måneder i lagsleiren i løpet aven kontingent. Tje
I nesten i lagsleiren består av patrulje (det gåes pa

l trulje i Bourouze), 4-25 CP og 4-25 ap. I tillegg be
. \ mannes 4-25 mobil CP (Mellomriksveien) på ordre.


