
FORSVARSFORENINGER I VESTFOLD  
KONTAKTPERSON I VESTFOLD 2010 - 2011 
  Knud Zimmer 

Ollebakken 3A 
3181 HORTEN 

  Tlf./Mobil: 33 04 39 93 / 951 13 038  
  E-post:  knudzim@online.no  
  
NORDRE VESTFOLD FORSVARSFORENING (NVF) 
Formann  Lars Schelin,  

Fjordveien 23 
3080 HOLMESTRAND 

  Tlf./Mobil: 33 09 69 90 / 918 17 767 
  E-post:  lars@schelin.no  eller 
  hoof.nff@gmail.com  
 

 

HORTEN OG OMEGN FORSVARSFORENING (HOF) 
Leder  Knud Zimmer 

Ollebakken 3A 
3181 HORTEN 

  Tlf./Mobil: 33 04 39 93 / 951 13 038  
  E-post:  knudzim@online.no 

 

LARVIK FORSVARSFORENING (LFF) 
Formann  Idar Hansen, 
  Skolestredet 2, 

3264 LARVIK  
  Tlf. / Mobil: 33 52 72 49 / 96 62 55 80 

E-post; post@ltp.no eller  
hansenidar@gmail.com  

 

 

SANDEFJORD FORSVARSFORENING (SFF) 
Formann  Trude Malthe Thomassen, 
  Buerstranda 6, 
  3234 SANDEFJORD 
  Tlf. 33 47 38 59 
  E-post; watermov@online.no 
    
TØNSBERG FORSVARSFORENING (TFF) 
Formann  Halvard Asperheim, 
  Kalvetangveien 56 

3132 HUSØYSUND 
  Tlf  priv.:33 38 62 16 / 91 51 09 70 
  E-post; halvard@online.no  
 
 
 

 
SJØMILITÆRE SAMFUND, Lokalavd. Horten  
Formann  Jon-Arild Andreassen, 

Strandparken 123, 
3187 HORTEN 
Tlf./Mobil 33 03 34 62 / 92 62 55 29 
e-post: jonandreassen@mil.no  

 

 
 

ÅRSPROGRAM 2010 / 2011 
 

Onsdag 29. sept. 2010   Arrangør SFF 
Tema/emne: Film fra Afghanistan: Utviklingen fra Sovjet- 

unionens invasjon frem til Talibans 
overtagelse ved Tom Blix 

Sted / klokkeslett: Sandefjords Blads kantine / kl. 1915 
 
Tirsdag 26. okt. 2010           Arrangør HOF/SMS 
Foredragsholder; Kommandør Hans Chr. Helseth 
Tema/emne; Sjørøveriet utenfor Somalia-status og 

tiltak 
Sted / klokkeslett;  Sjømilitære Samfund, Horten,/ kl. 1900 
 
Mandag 1. nov. 2010          Arrangør NVF 
Foredragsholder; Oberst Gjermund Eide 
Tema/emne; Erfaringer som norsk kontingentsjef i 

Afghanistan 
Sted / klokkeslett; Holmestrand Fjordhotell / kl. 1900 
 
Tirsdag 16. nov. 2010            Arrangør HOF/SMS 
Tema/emne: Hva skjer på KJV? Paneldebatt 
  Kommandant Truls Sanaker m. fl. 
Sted / klokkeslett: Sjømilitære Samfund / kl. 1900 
 
Fredag 3. des. 2010 
Sjømilitære Samfunds stiftelsesmiddag 
Sted / klokkeslett: Sjømilitære Samfund / kl. 1830 
Antrekk:  Messeantrekk II, Smoking  
Påmelding: Se hjemmesiden til SMS: www.sms1835.no  
 
Torsdag 9. des. 2010 - Julemøte Arrangør: HOF 
Foredragsholder; Arne Kvaal 
Tema/emne; Folkeskolen i Horten kommune i gamle 

dager. 
Sted / klokkeslett: Hangar A - KJV / kl. 1900 
 
 

Torsdag 27. jan. 2011– Årsmøter i HOF / SMS kl. 1800 
Foredragsholder; Generalinspektøren for Sjøforsvaret 

Kontreadmiral Haakon Bruun-Hanssen 
Tema/emne; Status i Sjøforsvaret. 
Sted / klokkeslett; Sjømilitære Samfund, Horten / kl. 1900  
 
Onsdag 23. feb. 2011 – Årsmøte i SFF kl. 1800  Arrangør SFF 
Foredragsholder; Kristine Offerdal 
Tema/emne; Utviklingstrekk og utfordringer i 

Nordområdene 
Sted / klokkeslett: Sandefjords Blads kantine/foredrag kl. 1900 
 
Mandag ?. mars 2011 – Årsmøte i NVF       Arrangør; NVF 
Foredragsholder;  
Tema/emne;  
Sted / klokkeslett:  
 
Torsdag 10. mars 2011   Arrangør HOF/SMS 
Foredragsholder; Orl.kpt. Tore Lasse Moen 
Tema/emne; Sjøheimevernet, status 
Sted / klokkeslett; Sjømilitære Samfund/ kl. 1900 
 
Torsdag 14. april 2011             Arrangør;  HOF/SMS 
Foredragsholder: Politioverbetjent Leif Harald Haavik 
Tema/emne; Politiets Utrykningstjeneste. 
Sted / klokkeslett; Sjømilitære Samfund / kl. 1900 
 
 

UTDRAG AV NFF’s ARBEIDSPROGRAM FOR 
PERIODEN 2009 – 2010 
 

FORSVARSFORENINGENS FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG. 
§ 1 Formål. Norges Forsvarsforening er et landsforbund av forsvarsforeninger 
som har til formål å arbeide for at forsvarsviljen til enhver tid er levende i vårt 
folk, og for at Norge alltid må ha et forsvar som på en betryggende måte verner 
om landets frihet, uavhengighet og fred. 
 

§ 2 Verdigrunnlag.  Norges Forsvarsforening er en partipolitisk nøytral forening 
som arbeider for et forsvar og en beredskap som trygger vårt lands befolkning 
og verdier basert på menneskerettigheter, internasjonal rett, konvensjoner og 
forpliktelser. Foreningen er en saklig og aktiv pådriver når det gjelder å utvikle et 
fremtidsrettet sterkt forsvar som sammen med sivil beredskap effektivt bidrar til 
å skape trygge og robuste samfunn. 
 

Norge er verd å forsvare! – Forsvarssak er Fredssak! 
Innledning 
Arbeidsprogrammet gir de grunnleggende retningslinjer for Norges 
Forsvarsforenings (NFF) arbeid for Forsvarssaken. Programmet er like 
forpliktende for våre Forsvarsforeninger som NFF sentralt. Samtidig skal 
programmet inspirere alle medlemmer til engasjement og innsats når det gjelder 
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forsvarssaken, og foreningens slagord FORSVARSSAK ER FREDSAK er like 
aktuelt i vår tid.  
 

Formål 
Målet med vårt arbeid for forsvarssaken er å bidra til at Norges trygghet, frihet, 
uavhengighet og fred ivaretaes på en forsvarlig måte gjennom et tilstrekkelig 
forsvar, troverdige allianser og folkets vilje til å forsvare seg. Vi skal arbeide for et 
forsvar og en beredskap som trygger vårt lands befolkning og verdier basert på 
menneskerettigheter, internasjonal rett, konvensjoner og forpliktelser. Sivil 
beredskap er også en del av dette. 
NFF har som fremste formål å holde forsvarsviljen levende slik at Norge 
alltid har et forsvar som verner landets frihet, uavheng 
ighet og fred. 
 

Oppgaver 
Arbeide for å nå NFFs målsetning skjer gjennom aktiv og holdningsskapende 
innsats og å øke bevisstheten om: 
 

 Norges særegne sikkerhetspolitiske utfordringer nasjonalt og 
internasjonalt 

 Forhold som viker inn på Forsvarets evne til å ivareta Norges frihet, 
uavhengighet og fred, herunder også utviklingen i USA, NATO, EU, FN og 
Russland 

 Forsvarets rolle og anvendelse i fred, krise og krig – herunder også det 
utvidede sikkerhetsbegrep (samfunnssikkerhet), sett i forhold til de verdier 
og normer som Norge forholder seg til internasjonalt. 

 Forsvarets utvikling, relatert til operativ evne, finansiering samt effekter av 
omorganiseringer og moderniseringer. 

 

I dette arbeidet bør det legges vekt på. 
 Bevisstgjøringen av det forsvars- og sikkerhetspolitiske behov utledet av 

utenrikspolitikken 
 Utviklingen av vårt Forsvar og dets rolle 
 Betydningen av folkets innsikt og støtte til Forsvaret 
 Vernepliktens utvikling generelt samt tjenestens innhold og 

tjenestepliktens status  
 En robust og funksjonell drift av samfunnet i fred, krise og krig. 
 
Gjennomføring 
Dette gjøres ved: 
 Direkte kontakt med politikere og politiske myndigheter. 
 Åpne arrangementer og deltagelse på stands. 
 Egne stands på gaten med utdelig av løpesedler. 
 Publisering av ”Norges Forsvar”. 
 Seminarer/konferanser med aktuelle foredragsholdere 
 Deltagelse i offentlig debatt. 
 Opplysning og kursvirksomhet for eksterne målgrupper med prioritet på 

ungdom 
 Kursvirksomhet for egne medlemmer og tillitsvalgte 
 

Hensikten bør være å skape engasjement hos alle målgrupper NFF henvender 
seg til. I den sammenheng vil det være viktig å kunne gå sammen med andre 
forsvarsrelaterte organisasjoner som delvis har samme målsetning som NFF. 
Folk og Forsvar (F&F), Den Norske Atlanterhavskomitè (DNAK), Kvinners 
Frivillige Beredskap (KFB) og Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) er 
eksempler på slike. Lokalt og regionalt er det viktig at de ulike lokale/regionale 
relasjoner utnyttes i arbeidet med forsvarssaken. 
 

Det bør legges vekt på å skape entusiasme for arbeidet og tro at vi lykkes. 
 

Vårt arbeid skal bygge på saklig informasjon, faktaopplysninger og velbegrunnet 

meningsutveksling. 
NFF skal arbeide for aktiv og tidsriktig informasjon og ha en 
informasjonsberedskap for å kunne behandle/uttale seg om eller gi innspill i 
aktuelle saker og situasjoner som kan oppstå og som setter ulike sider av 
forsvarssaken på den offentlige dagsorden. Det er viktig at NFF hevder sitt syn 
raskt i de tilfellene det kan trygge vår frihet og fremme foreningens formål. 
Det er særlig viktig at de lokale forsvarsforeninger er årvåkne og raske til å 
reagere på viktige saker lokalt og regionalt. 
 
 

 

 
SJØMILITÆRE SAMFUND  
 

Sjømilitære Samfund er en landsdekkende militærfaglig forening, hvis formål er 
å virke for Sjøforsvarets tarv og utvikling. 
 

Foreningen ønsker å fremme medlemmenes interesse for sjømilitære, 
militærvitenskaplige og militærtekniske emner. SMS legger spesielt vekt på å 
fremme korpsånd og godt kameratskap. 
 

Målsetting 
SMS lokalavdeling Horten har som målsetting å skape kontakt mellom 
Sjøforsvaret, SMS og interessegrupper fra næringslivet, skoler, og industri. Dette 
vil gjøre SMS til en attraktiv møteplass for informasjon om teknologisk utvikling 
knyttet til de mange utfordringer Sjøforsvaret og Forsvaret står ovenfor samt 
bidra til sosialt samvær, formelt og uformelt, for våre interessegrupper. 
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Tilsluttet  

NORGES FORSVARSFORENING 
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LOKALAVDELING HORTEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rev. 02 - 07.12.2010 

http://www.forsvarsforening.no/
http://www.sms1835.no/

