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Årets admiralforsamling
finner sted i Oslo Militære
Samfund, Myntgt. 3,ons-
dag 9. mai 2007 kl. 16.00.

Du ønskes velkommen til et interes-
sant og ganske tettpakket program,
som avsluttes med middag i regi av
Sjøforsvarsstaben. Generalinspektø-
ren for Sjøforsvaret, kontreadmiral
Jan Eirik Finseth vil i et foredrag
oppdatere oss med den seneste tids
utvikling og vektlegging i norsk
sjømilitær ledelse.

Denne gang får vi også besøk av
«vår mann i Libanons farvann»,
presseoffiser i SIOF Terje Løyning,

FIOF i dødvannet
Etter at Forsvarets
pressetalsmann, briga-
der Geir Anda avsluttet
sin tjeneste i Oslo for å
bekle en internasjonal
stilling i Tyskland, har
arbeidet med den nye
Forsvarets
informasjons-
offisersforening ligget i
dødvannet.

Anda tok som kjent initiativet til
nyskapningen for å oppnå en mer
samordnet kontakt med de
frivillige presseoffiserene i Norge,
uavhengig av forsvarsgren.

Etter et halvt års intensivt arbeid i
2005/2006 ble det foreliggende
utkast godkjent av Anda, som
samtidig søkte forsvarsstabens
samtykke til etableringen. Et inte-
rimsstyre ble etablert, bestående av
styrelederne i de respektive gren-
foreninger i hær, sjø og luft.

SIOFs styre har etter dette ivret for
at konstituerende generalforsamling
burde holdes hurtigst mulig for å
unngå at saken skulle «forsvinne i
skuffene» under et nytt presse-
regime i FST.  Imidlertid har vi ikke
vunnet gehør for en raskere oppføl-
ging, idet det viste seg at  styre-
lederne i Hæren og Luftforsvaret
ønsket å vente til mars 2007 med å ta
noe initiativ til formell etablering.

SIOFs styre har ikke hatt annet valg

enn å akseptere denne tingenes
tilstand, samtidig som styret har
arbeidet jevnt og trutt med SIOFs
egne saker.  Det har da også hele
tiden vært forutsetningen i SIOF
at vi skulle fortsette som egen
forening for Sjøforsvarets presse-
offiserer - uansett dannelsen av et
bredere opplegg som omfatter
pressekompetanse for hele
Forsvaret. Denne beslutningen ble
stadfestet på fjorårets admiral-
forsamling 26. april ombord på M
314 ALTA.

Hva som enn måtte vise seg å bli
utfallet av FIOF-saken, skal det
altså ikke herske tvil om at SIOF
fortsetter. Styret har tro på at de
aller fleste av våre medlemmer
stiller seg bak dette standpunktet.

som var den første norske presse-
offiser rekruttert under det nye
konseptet for pressetjeneste på
kontrakt.  Terje har ventelig mye å
fortelle om etter seks måneders
internasjonal tjeneste under FN-
flagget i det indre av Middelhavet.

Vi kommer tilbake med program,
årsberetning og regnskap når
admiralforsamlingen rykker nærmere
i tid. I mellomtiden ber vi i styret om
at dere gjør en innsats for å sette av
ettermiddagen og kvelden 9. mai –
som kan bli ganske hyggelig – og
atter en markering av SIOF som et
høyst oppegående støtteapparat for
GIS tross alle innstramninger som er
blitt Forsvaret til del de siste årene.

Oppdatering og
admiralforsamling

Generalinspektør Jan Erik Finseth

Mangfoldige og varierte oppgaver                  Se side 3
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Stillingsannonse

Internasjonalt prosjekt over ti dager
To medarbeidere søkes
CIOR, den interallierte reserveoffisers-organisasjonen, holder sin
sommerkongress i Riga i Latvia i 2007.  LRVA, den latviske reserve-
offisers-organisasjonen, er den tekniske arrangøren. Arbeidet med å
lage et trykket nyhetsblad er definert som et nasjonalt ansvar. Nyhets-
bladet skal produseres i en engelsk og en fransk språkversjon tre
ganger i et opplag på omkring 1.200. Den internasjonalt sammensatte
redaksjonen ledes av SIOF-eren Erik Irgens, og har en dobbeltrolle som
krisehåndteringsteam på mediefronten. Vi søker

to redaksjonelle medarbeidere
som kan arbeide redaksjonelt på engelsk eller fransk. Layouten blir gjort
profesjonelt av latviere og bladet blir produsert lokalt på høyhastighets
lasermaskiner. Noe stofftilfang i en profesjonell, redaksjonell form
kommer fra andre deler av CIOR-systemet. Resten lager vi selv. Støtte
til fransk oversettelse får vi lokalt. Starten på det redaksjonelle arbeidet
blir 26 juli, og vi er ferdig 4 august.

Oppdraget er frivillig arbeid. LRVA betaler reisen, kost og losji av enkel
og grei standard og vi får delta i alt det sosiale. Vi regner med normale
arbeidsdager. Flere opplysninger kan du få av Erik Irgens, e-
irgen@online.no, telefon 957 60 350.

SIOF-
medlemmer
med
innsats
for
Sjøforsvaret

Tre av SIOFs
medlemmer har
gjort en meget
aktiv  innsats for
Sjøforsvaret den
siste tiden.

Terje Løyning

I denne utgaven av
"Sjøforsvarer'n" har vi
med en del stoff om
Sjøforsvaeret i Libanon.
Noe skrevet av Terje og
noe av folk fra Forsva-
rets medisenter.

Terje Løyning er presse-
offiser for Sjøforsvaret i
Limassol, mens Per-
Yngvar Holm og Dag
Vidar Hopøy har laget
TV-serie.

Torsdag den 4. januar 2007 hadde den dokumentarserien
"Ferskvann er for pyser" premiere på TVNORGE. Totalt
har det vært vist fem episoder. Serien er produsert av
Parkas, som består av SIOF-medlemmene Per-Yngvar
Holm og Dag Vidar Hopøy

TV Norge med serie fra Sjøforsvaret

Gjennom tre år har
produksjonen fulgt elever
som ble tatt opp på
Befalskolen, og senere
gikk gjennom Helvetesuka
og Krigsskolen. Serien
viste en unik dokumenta-
sjon fra byggingen av
KNM Fritjof Nansen, en
av Sjøforsvarets fem nye
fregatter.

Fregattsprosjektet har en

totalkostnad på ca. 21
milliarder kroner, og er det
største investerings-
prosjektet i Forsvaret
noen gang. Byggingen
foregår ved ved et verft i
Ferrol i Spania.

Serien fulgte også Skips-
sjef Halvard Flesland som
skal lære opp en helt ny
besetning til å bemanne
det nye fartøyet.Serien fulgte blant annet

skipssjef Halvard Flesland
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KNM Tjeld, i sjøen
mellom Beirut og Tripoli,
11. januar 2007

Jeg er i skrivende stund
på patrulje med KNM
Tjeld, sammen med
skipssjef kapteinløyt-
nant Arne Skoge og
hans mannskap. Jeg
har med meg Håkon
Bonafede fra Vi Menn,
som skal lage reporta-
sje for bladet om
MTB’ene og arbeidet
den norske marines-
tyrken gjør for FN
utenfor Libanon. Været
er godt, en lett bris og
lite sjø.

Tilrettelegging, støtte,
og eskortering av
journalister om bord i
fartøyene er liten del av
oppgavene som presse
og informasjonsoffiser
(PIO) i dette FN-
oppdraget. Trykket fra
journalister varierer
over tid. Det var mye i
begynnelsen, og litt
ekstra trykk ved besøk
av regjeringsmedlem-
mer før og etter jul.
Deretter er det litt
sporadisk. Vi Menn er
her nå. Jeg venter at VG
skal gjøre noe tilsva-
rende om noen uker. I
november laget
Forsvarets magasin F
en bra reportasje. Noen
av dere observerte
kanskje oppslaget om
marinestyrken og
Sjøforsvaret i Se og
Hør. Rett før jul kom
journalist og fotograf
fra bladet ned til basen
i Limassol sammen med
Sandra Lyng Haugen,
som holdt en liten
konsert. Det ble et
hyggelig arrangement
og en grei reportasje.

I stillere perioder blir
det tid til egen-
produksjon. Artikler for
Forsvarets intranett og
internett, manuskripter
til Norsk Tidsskrift for
Søvæsen og til andre
militære tidsskrift. Jeg
har også sendt inter-
vjuer av mannskap og
offiserer til lokalaviser

Mangfoldige og varierte oppgaver

som intervjuobjektene har
tilhørighet til. Det jeg har
sendt, har kommet på og
jeg skal forsøke å lage flere.

Til nå har jeg beskrevet
pressedelen av stillingen
som PIO. Stillingen inne-
holder også et
informasjonselement som
innebærer å gi informasjon
til egne styrker om forhold i
Norge og i Midtøsten, og å
regelmessig informere
pårørende og familier om
mannskapenes aktiviteter
og trivsel. Det siste gjøres i
form av ukentlig brev hjem,
utarbeidet av styrkesjefen
og meg selv i fellesskap.
Informasjon til egne styrker
om nyheter fra Norge og
utlandet gir jeg daglig i
form av et dokument på ca.
15 sider, satt sammen av
internett-artikler fra netta-
viser i Norge og i Midt-
Østen. Spesielt nettaviser
som Daily Star i Libanon og
Jerusalem Post i Israel blir
mye brukt som kilder for å
beskrive den politiske
situasjonen i Beirut og
utviklingen av den pales-
tinsk-israelske konflikten.
The Economist og BBC har
også av og til innsiktsfulle
artikler om regionen. Det
sammensatte dokumentet
blir skrevet ut og lagt i

klippmapper, og det blir
sendt på email til fartøy-
ene på patrulje. Det er
mange tilbakemeldinger på
at dette blir lest om bord
og i velferdsteltet.

Jeg har også tatt mål av
meg til å dokumentere FN-
oppdrag, hendelser, daglig
rutiner osv. i form av å
bygge opp et arkiv av
bilder og tekst. Dette gjør
jeg ved å samle inne bilder
som mannskap og offise-
rer selv har tatt, i tillegg til
å ta vare på det jeg selv
produserer. Arkivet
begynner å bli omfattende
allerede, og det blir en
betydelig redigerings/
prioriteringsoppgave om
jeg skal få plass på en
DVD-plate. Tanken var at
alle deltakere i operasjo-
nen fikk med seg hver sin
DVD ved avslutning av
oppdraget.

Alle dager, sju dager i
uken, begynner med
stabsmøte 0810 om bord i
KNM Valkyrien. Dette
fartøyet er moderfartøy og
forsyningsskip for MTB-
skvadronen, stab og
støtteelement. Det har
dessverre for liten kapasi-
tet til å gi alt personell en

køye og en arbeidsplass,
så en del av stabs- og
støtteelementene er
forlagt på land. PIO har
ingen fast arbeidsplass på
basen, mejøforsvaret i
Liman disponerer et
kontor med nødvendige
ressurser som telefon,
internett og skriver på et
hotell i Limassol. Jeg fikk
også tilbud om å bo på
dette hotellet, men valgte
selv å ha forlegning og
måltider på basen for å
holde kontakt med resten
av staben og å være en
integrert del av den.  Etter
hvert har mer og mer av
mine oppgaver blitt løst
på basen.

Av de andre nasjonene
som deltar i Limassol, er
det bare Tyskland som har
egne presseoffiserer. De
stiller til gjengjeld et lag
på 6 personer, ledet av en
kommandørkaptein.
Samarbeidet med det
tyske presse- og informa-
sjonskontoret går greit. Vi
innformerer hverandre om
presseaktivtet og besøk,
og av og til stiller vi opp
for hverandre. Jeg var bl.a.
følgeoffiser for en gruppe
journalister som skulle
intervjue Admiral Krause
om bord flaggskipet FGS
Brandenburg, en fregatt.
Vi brukte tysk MTB ut til
fregatten, og dansk MTB
på retur. Det er interessant
å observere kultur-
forskjellene i de forskjel-
lige nasjonale mariner.

Som dere skjønner er
oppgavene mangfoldige
og varierte. Noen av dem
er egendefinert, andre
styres av oppdraget. Selv
om dagene kan bli lange,
er de aldri kjedelige og
trivselsfaktoren er høy.
Det er gode trenings-
forhold, og det er også
muligheter for å komme
seg ut av leiren for å
oppleve noe av Kypros.

Mvh.,
Terje Brinck Løyning
Presse- og Informasjons-
offiser
Sjøforsvaret, UNIFIL II,
Limassol
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Slepeberedskap i Unifil
Av Terje Brinck
Løyning

Nye
medlemmer

Per Høiby, adm.
direktør i JKL Oslo A/
S, er tatt opp som
medlem av SIOF.
Høiby arbeidet
tidligere som presse-
talsmann ved Forsva-
rets overkommando og
Forsvarsstaben. Han
kom sist fra stillingen
som militær assistent
for Forsvarsministe-
ren, hvor han var
utnevnt som komman-
dør.

 Styret i SIOF har også
tatt opp Vidar Hope
og Øyvind Breivik
som medlemmer.
Begge har bakgrunn
som vernepliktige
journalister i Informa-
sjonsavdelingen i
Kysteskadren. Hope
arbeider i dag som
journalist i Forsvars
Forum. Breivik er i dag
student og PR-
ansvarlig for UKA i
Trondheim, og var
presseoffiser under
øvelse i 2006.

Orlogskaptein
Kristin Liset ved
Informasjonsavdelin-
gen i Kysteskadren og

KLAR FOR SLEPET: De tyske dekkmannskapene fikk festet
slepet etter litt plundring med ankerkjettingen, og FGS
Brandenburg er klar til å starte slepet.

LIMASSOL: I
løpet av et døgn
tauet KNM
Valkyrien to
fregatter i Unifil
Maritime Task
Force. På denne
måten har de
dokumentert sin
slepekapasitet
for Unifil-styr-
ken.

SLEP: Den tyrkiske fregatten TCG Gelibolu under slep.

Den tyske fregatten og
flaggskipet FGS
Brandenburg og den
tyrkiske fregatten TCG
Gelibolu stilte velvillig
opp for å la seg slepe
av KNM Valkyrien.
– Slepeøvelsen er
viktig for å vedlike-
holde kunnskapene og
ferdighetene. Denne
treningen har vi
selvfølgelig også nytte
av hjemme, uttaler
skipsjef på KNM
Valkyrien, kapteinløyt-
nant Christian Erstad.

Arbeidsplanlegging
og HMS
Før slepeoperasjonen
er det rutine med et
planleggingsmøte på
broen.
– Møtet inneholder
faste rutiner som har til
hensikt å identifisere
uønskede hendelser i
alle faser og oppgaver
under operasjonen,
forteller båsen, fenrik
Anders Rott.

– Når vi identifiserer en
slik hendelse, kan vi
iverksette tiltak for å fjerne
eller redusere risikoen for
at den skal inntreffe, eller i
det minste å gjøre de
involverte bevisste på at
en slik risiko eksisterer,
fortsetter han.

Fenriken forteller at
eksempler på uønskede
hendelser er at fartøyene
kommer for nær hverandre
og kolliderer, at det
kommer tau i propellen
eller at personellet på dekk
fanges i bukter på liner og
tau.

Skyter line med
trykkluft
Christer Eide er matros-
lærling og deltar i slepeo-
perasjonen. Hans oppga-
ver er å gjøre i stand
slepet og å skyte en pil
med line over til fartøyet
som skal slepes. Han
forteller at når havaristen
har fått tak i linen, kan de
trekke over forhalings-
linen og deretter slepe-
linen som legges over en

pullert.

– Jeg har vært med på å
slepe KV Tromsø en gang
tidligere, men det var bare
noen få meter. Dette var
første gang med ordentlig
lengde og tyngde på
slepet. Det er greit å få
anledning til å trene på
dette. Jeg lærer noe nytt
hver gang. Det er en fin
erfaring å ta med seg
videre, uttaler Eide.

Vel gjennomført øvelse
På grunn av den grundige
planleggingen skjedde det
ingen overraskelser under
øvelsen.
– Vi hadde forutsett alt,
men det tok lengre tid enn
vi hadde trodd, forteller
Rott.

– Tyskerne ville koble
ankerkjettingen til vår
slepeline fordi det er
rutine i Nato når en fregatt
må slepe en annen fregatt.
Mannskapet fikk proble-
mer med ankerkjettingen,
den satte seg fast, men
løsnet til slutt da vi dro litt
i slepet, avslutter båsen.
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Bording i Beirut
LIMASSOL:
Som en del av
Unifils
utdannings-
arbeid i Liba-
non, fikk den
libanesiske
marinen opplæ-
ring i bording-
soperasjoner.
Fartøyet som
ble bordet like
utenfor Beirut
var KNM
Valkyrien.

Av Terje Brinck
Løyning

Danske og tyske
offiserer har den siste
tiden undervist
libanesiske offiserer
og mannskap i bording
av sivile fartøy. Med
KNM Valkyrien som
øvelsesfartøy, demon-
strerte et dansk
bordingslag først
hvordan det skulle
gjøres. Deretter fikk
det libanesiske
personellet prøve seg.

Utlagt felle
Nestkommanderende om
bord i KNM Valkyrien,
kapteinløytnant Roger
Nilsen, var for anlednin-
gen en mer eller mindre
samarbeidsvillig skipssjef
på et sivilt fartøy.

– Vi la inn en liten felle for
danskene. En av markø-
rene våre ble satt til å
pusse en hagle inne på et
lite verksted. Kontrollen

ble antakelig forstyrret av
mye personell, og de fant
ham ikke før de gjennom-
førte en detaljert inspek-
sjon, fortalte han.

Mangler utstyr
Libaneserne fikk prøve seg
på å ta kontroll over
mannskap og sjekk av
papirer, og de bestod med
glans. Det var ingen
overraskelser denne
gangen, bortsett fra noen

FELLE: Bordingslaget har akkurat oppdaget de ikke hadde kontroll på hele mannskapet. Fenrik
Anders Rott, i lyseblå genser inne i konteineren, satt og pusset en hagle i lang tid før han ble
oppdaget.

DEMONSTRERING: Bordingslaget fra HDMS Glenten entrer KNM Valkyrien.

uoverensstemmelser i
papirene som de la
merke til umiddelbart.

Fenrikene Shery og
Aboumelhem ledet det
libanesiske bordings-
teamet.
– Vi har de personell-
ressursene som skal til
for å gjennomføre
denne type bordinger,
men vi mangler utstyr.
Alt fra større fartøy til
håndvåpen,
beskyttelsesvester og
hjelmer, utdypet fenrik
Shery.

Mer trening
– Vi er veldig takknem-
lige for at vi får lov til å
trene med Unifils
maritime styrker på
denne måten. Det gir
oss verdifull erfaring,
la fenrik Aboumelhem
til.

De tyske og danske
instruktørene var enige
om at libaneserne
trenger mer trening,
men at de gjør store
framskritt.
– Det er vanskelig for
dem når de mangler så
mye utstyr, sa sersjant
Jesper Calsen fra det
danske bordingslaget.
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Fredsarbeid med ansvar

NYTT ANSVAR: Kommandørkaptein
Kyrre Haugen er fungerende sjef for
elleve missiltorpedobåter fra fire
nasjoner.

KLART MANDAT: Den maritime FN-styrken i Libanon skal forhindre våpensmugling.
Her ligger MTB-ene KNM Terne og KNM Tjeld og støttefartøyet KNM Valkyrien ved
basen i Limassol på Kypros.

LIMASSOL: Norge har
overtatt ansvaret for alle
de elleve
missiltorpedobåtene og
korvettene i FNs mari-
time styrke i Libanon. –
Hovedutfordringen vår
er å forholde oss helt
nøytrale til konflikten,
forklarer Kyrre Haugen.

Av Espen Schiager og Torgeir
Haugaard (foto), Forsvarets
mediesenter

– I en Nato-operasjon, som Norge
har mye erfaring med, kjemper vi
mot én definert fiende. Under FN
står nøytraliteten i sentrum,
understreker kommandørkaptein
Kyrre Haugen.

Haugen er fungerende sjef for
både det norske og det internasjo-
nale missiltorpedobåt-bidraget
mens kommandørkaptein Narve
Nordanger er hjemme i Norge.

Godt samtrente
Sjefen for den maritime FN-styrken
er den tyske kontreadmiralen
Andreas Krause. Under ham er det
fem fregatter, diverse
logistikkfartøy og elleve hurtiggå-
ende missiltorpedobåter (MTB).
Norge har overtatt ansvaret for
denne MTB-enheten.
– Fra 17. januar har vi vært ansvar-
lige for ikke bare de norske MTB-
ene, men også de tyske, danske og
den svenske båten, forklarer
Haugen.

MTB-ene kommer alle fra nasjoner
i Nord-Europa, og de var allerede
godt samtrente før operasjonen
startet i fjor.
– Vi var på øvelse med disse
båtene i mai i fjor sist. Vi kjenner
mannskapene personlig, forteller
kommandørkapteinen.

Stor påkjenning
Det merkes både på personell og
materiell at arbeidsintensiteten er
høy.
– Mannskapene er ute på patrulje i
60 timer og har fri på land i 36 timer.
I tre til seks meter høye bølger er
de godt slitne etter 60 timer i
strekk, forsikrer Haugen.

Mannskapene er i tjeneste i fire uker,
har fri hjemme i Norge en uke, og så
må de gjennom en uke med gjen-
opptrening i Bergen i en uke før de
drar ned igjen.

Det er høy slitasje på de fire båtene
og logistikkfartøyet KNM Valkyrien.
– Fartøyene kjøres like mye på en og
en halv måned her som de gjør på et
helt år hjemme i Norge. Allikevel
klarer vi å levere 97 prosent operativ
tilgjengelighet, mye takket være
innsatsen til støtteelementet vårt her

nede, skryter styrkesjefen.

De norske styrkene som inngår i
FNs marinestyrke i Unifil II (United
Nations Interim Forces in
Lebanon), består av en MTB-
skvadron med fire MTB-er og
moderfartøyet KNM Valkyrien med
tilhørende forsyningstjeneste og
stab. Til sammen utgjør styrken ca.
140 kvinner og menn. Nordmen-
nene har base i Limassol på
Kypros.

Totalt består marinestyrken av
nitten fartøyer fra syv land med ca.
1700 mannskaper. Styrken ledes av
den tyske kontreadmiralen An-
dreas Krause.
Oppgaven for de maritime FN-
styrkene er å kontrollere all
skipstrafikk i farvannene utenfor
Libanon for å hindre smugling av
våpen. Oppgavene løses i nært
samarbeid med libanesiske myn-
digheter og marine, og målet er at
Libanon skal igjen få kontroll over
sin egen kystlinje.

Sjømilitært
forum

Foredragsmøtet i april arrangeres
torsdag 26. april, og her er
orlogskaptein Narve Noranger,
sjef for den norske MTB-
skvadronen i Libanon, satt opp
som foredragsholder.  Vi har
absolutt meget å se frem til også
denne våren.
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Seiler med solid støtte

STØTTE: Utskrevet menig Kjetil
Teilgård (20), som jobber i støtte-
elementet, fyller olje på tønner som
skal om bord på KNM Valkyrien.

MARCSS-avdelinger
– våpenteknisk avdeling
– skipsteknisk avdeling
– forsynings- og forpleinings-
avdeling
– sanitetsavdeling

Hauk-klasse MTB
fart: 30 knop
lengde: 36 meter
deplasement: 150 tonn
bestykning: kanon, missiler,
torpedoer
besetning: 10–12 befal, 10–13
vernepliktige og matroser
En normal fredsoppsetning vil
ha i gjennomsnitt opptil ti
vernepliktige. Det er disse
vernepliktige som – dersom de
er kvalifiserte – vil få tilbud om
vervingskontrakt i et skarpt
oppdrag i fredstid.
MTB-ene kjennetegnes av stor
fart, høy mobilitet, rask reak-
sjonsevne og kraftig slagkraft.
Fartøyene er konstruert for å
operere i kystnære farvann og
er velegnet for overflate-
operasjoner både sensor og
våpenmessig.

LIMASSOL: Takket
være innsatsen til
støttepersonellet klarer
de norske
missiltorpedobåtene i
Libanon å seile like
langt på en og en halv
måned som de gjør på
et helt år hjemme i
Norge.

Av Espen Schiager og Torgeir
Haugaard (foto), Forsvarets
mediesenter

Maritime Combat Support Service
(MARCSS) jobber intensivt i
Limassol på Kypros. De norske
missiltorpedobåtene (MTB) er ute
på patrulje i Libanons farvann i 60
timer og inne til kai i 36 timer om
gangen. Alt av vedlikehold må
gjøres på denne tiden.

Høy slitasje
– Høye bølger og høyt salt-
innhold i sjøen sliter på båtene. I
tillegg seiler de mye mer her enn
de vanligvis gjør i Norge, sier

SLITASJE: – Høye bølger og høyt
saltinnhold i sjøen sliter på båtene. I
tillegg seiler de mye mer her enn de
vanligvis gjør i Norge, sier orlogskaptein
Bjørn-Ove Stikholmen.

orlogskaptein Bjørn-Ove
Stikholmen. Han er sjef for det
norske støtteelementet i United
Nations Interim Force in Lebanon II
(Unifil II).

Stikholmen forklarer at MTB-ene i
Hauk-klassen er vedlikeholds-
krevende og at båtene har en
begrenset vedlikeholdskapasitet om
bord. MARCSS ble opprinnelig
startet rundt Hauk-klassen.

Varierte oppgaver
MARCSS-elementet i Limassol tar
på seg oppgaver de vanligvis ikke
gjør i Norge.
– Vi har påtatt oss oppgaver som
Forsvarets logistikkorganisasjon
(Flo) normalt håndterer. Vi har også
nivå 1-kapasitet på sanitet, en
tjeneste som vi tilbyr danskene og

svenskene på basen her, forteller
orlogskapteinen.

Når større deler skal repareres
eller utskiftes, må personell fra
Flos verksteder i Norge fly inn.
– Feilraten på båtene øker med
vind og bølgehøyde. Vi er helt
avhengige av støtte fra Flo som
flys inn ved tyngre oppgaver. For
eksempel skiftet de motorer på
KNM Tjeld nå sist de var her, sier
Stikholmen.

– MARCSS skal ikke drive tungt
vedlikehold, men daglig støtte og
feilsøk på MTB-ene. Daglige
forsyninger er en viktig del av
det, for Hauk-klassen er vekt-
kritisk og har ikke mye lagrings-
plass, avslutter han.

Gaute
Fjordholm
(20) fra
Sandnes er
en av de
rundt 70
menige som
skal tjeneste
gjøre på
de fire norske
motor
torpedobå
tene utenfor
Libanon. Her gjør han
stram honnør for
forsvarsminister Anne-
Grete Strøm-Erichsen,
under en inspeksjon på
Haakonsvern før
avreisen
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<<LEVERANSE GARANTI>>
Øvelse Cold Response 07

Det var et sel-
somt mannskap
som inntok sine
måltider på kan-
tina under øvel-
sen Cold
Response –07 på
Evenes. Selv
Natos fremste
SOF styrker må
ha mat mellom
slagene. Med
svart balleklave
hengende ut av
lomma, kamufla-
sje i alle tenkelige
varianter og
kniver i alle leng-
der og fasonger,
gikk dagens fisk
ned på høykant!

Steinar Jøraandstad,
PIO/MJK/TG ORCA

Undertegnede, som
knapt tør å røpe sitt
opphavs navn, tilbrakte
en drøy uke med kanskje
nettopp den aller
skarpeste kniven i
skuffen, Marinejeger-
kommandoen.
Selv har jeg et knippe

gode år bak meg fra denne
tjenesten, den gang med
et noe annet trusselbilde i
kulissene.. men tro meg
når jeg objektivt som
mulig sier: ” det du trodde
du visste om
marinejeger`n er sant, og
du kan doble det!” Jeg har
ikke bare i tankene den
enkeltes ferdighet i alle de
disiplinene som skal
beherskes 110%, men
også hva som ligger der
av entusiasme, respekt,
humor og mellom-
menneskelighet. Diskusjo-
nen går like gjerne om
kjøp av barnevogn som til
utfordringer i karrige
Afghanistan.

Jeg hadde gleden av å ta
del i alle de detaljer som
skal til for 100% mål-
oppnåelse.
Hvilken enorm fokus det
er på sikkerhet i alle ledd,
og hvor dypt i materien
den enkelte evner å tenke i
forhold til seg selv,
gruppen og de komplika-
sjoner som kan oppstå. En
tankevekker for oss andre
som raser igjennom
hverdagen..
Sjef Morten Mortensen,
forteller meg at han har
Forsvarets beste jobb,
fordi han privilegert får
holde kustus på verdens
beste menn. Det er
vanskelig å ikke tro ham.

Til alle dere som opplever
at arbeidsdagen kan bli
lang..ikke tenk mer på det!
Gjengen i ”operasjon” så
jeg aldri utenfor
kommandocella i løpet av
uka. Gjengen som hadde
ryddet et mål langt av
gårde gjennom to døgn,
hev seg på en løpetur når
de landet..når de henter
søvn og hvile må være en
av deres største hemme-
ligheter! Jeg aner det ikke!
Med foto og videoutstyr
til en formue, sittende inne
i en bombesikker hule, kan
det være en utfordring å
ha på seg rollen som PIO,
- du klør etter å få fortalt
omverden om denne helt
spesielle kapasiteten, men
under parolen, ”det blir
innenfor disse veggene”
blir du fort mink i bur!
Ingen skal si at gjengen i
ledelsen er overbemannet.
Hver mann og noen
dyktige kvinner hadde jeg
inntrykk av gjorde dobbelt
arbeid, noe som blant
annet skyldes den enorme
selvjustisen som gjelder i
selve leveransen. Her er
det ingen som går og
småklager i gangene eller
vegrer seg for å steppe
inn der det måtte trengs.
Alt skjer med et smil,
antall stjerner og striper er
helt underordnet.

” Da får vi Kongen med

følge i morgen, statsrå-
den neste dag, og han
utenlandske Generalen
deretter..”  Vi sprenger
der, og rappellerer ned
seks stykker der..det er
viktig at vi blir synlig-
gjort ..den Amerikanske
c-130`n med alle som
skal hoppe inn på målet,
går ikke før på natta.. vi
rekker det akkurat”
Det er ikke tvil om at alt
prominent personell som
skal gjeste denne
gruppen, stjeler av
dyrebar tid i forhold til
planlegging og drill før
oppdrag skal iverkset-
tes. Men samtidig er
disse besøkene en viktig
”kommunikasjonskanal”
mot omverdenen. Det
blir ”love and hate”!
Hva MJK står for håper
jeg  kommer de rette for
øre.
Om ikke ”alle der ute” får
glede av alle bilder som
blir tatt, gir de i alle fall
gutta et bevis på at de er
ettertraktet, også utenfor
gjerdet på Evenes
Flystasjon

..Men for dem som lurte,
denne PIOèn fikk svingt
seg litt høyt og lavt, mer
har jeg ikke lov å si..

”Sierra Juliet”

Sjef Morten Mortensen
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Tid for kontingent
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Også SIOF er undergitt naturlovene som understreker at det meste koster
penger. Driften av SIOF er intet unntak.Vær vennlig og betal kontingenten
som av  admiralforsamlingen i fjor ble satt til kr. 150. Du finner kontonummer
på giroen nedenunder.
Hilsen
Styret


