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Sjøforsvarer'n
Nr. 2 Utgitt april 2007          6. årgang

Informasjonsblad for Sjøforsvarets Informasjonsoffisersforening

Velkommen til foredrag
og middag av GIS , samt
admiralforsamling den
9. mai 2007 kl. 16.00 i
Oslo Militære Samfund i
Myntgaten 1 i Oslo.

Program – 9. mai 2007:

Velkommen til admiralforsamling,
foredrag og middag

16.00 Admiralforsamling

17.00 Foredrag av Generalinspektø-
ren for Sjøforsvaret (GIS), kontread-
miral Jan Eirik Finseth.

18.00 Foredrag av presse- og
informasjonsoffiser for UNIFIL II i
Libanon, orlogskaptein Terje Brinck
Løyning.

19.00 Middag

Påmelding:

Påmelding til styremedlem Ole
Andreas Uttberg innen fredag den
27. april 2007, helst på e-post
ole.andreas@uttberg.no eller mobil
920 15 690.

Antrekk: Tjenesteuniform (T1) eller pent sivilt
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Dagsorden
 Admiral-
forsamlingen
2007:

1. Åpning og
konstituering
2. Årsberetnin-
gen
3. Regnskapet
4. Kontingen-
ten
5. Valg
6. Innkomne
forslag: Blad-
samarbeid
mellom SIOF
og Pro Patria/
Vårt Vern
7. Eventuelt
8. Avslutning

Etter admiralforsamling og foredrag, byr GIS på middag for SIOFs medlemmer i Oslo militære Samfunds smakfulle lokaler

Valgkomiteens innstilling
Som styrets leder foreslår valgkomiteen Ole Andreas Uttberg, nåvæ-
rende styremedlem. Nåværende styreleder Einar Kr. Holtet har
trukket seg som styreleder og  innstilles som styremedlem. Vara-
medlem til styret, Torje Braadland innstilles som styremedlem. Som
nytt varamedlem innstilles Halvor Molland.

Valgkomiteens leder innstiller Terje Brinck Løyning som revisor for
en ny periode da Brinck Løyning meldte seg inhabil i forbindelse med
sitt eget kandidatur.

Valgkomiteens medlemmer Terje Brinck Løyning og Erik Irgens kan
ta gjenvalg dersom admiralforsamlingen ønsker det.

Med unntak av Halvor Molland er samtlige innstilte velkjente i SIOF-
sammenheng. Halvor er til daglig informasjonssjef i Norsk Hydro
ASA, og har blant annet tjenestegjort som informasjonsoffiser i
NoTG-staben. Valgkomiteen tok med glede imot Halvors aksept av
innstillingen.

Erik Irgens (sign.) Terje Brinck Løyning (sign.)
Leder
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Presse- og informasjons-
offiser for UNIFIL II i Libanon,
orlogskaptein Terje Brinck
Løyning.

Årsberetning og regnskap 2006
Styret har i 2006
bestått av styre-
leder Einar Kr.
Holtet, Ole An-
dreas Uttberg
og Kjell-Birger
Olsen. Varamed-
lem og bladsty-
rer har vært
Torje Braadland.
Det har vært
gjennomført tre
formelle styre-
møter, i tillegg til
nær kontakt
mellom styre-
medlemmene
gjennom året.

Admiralforsamling
Det ble gjennomført
admiralforsamling om
bord på M314 ALTA på
Akershuskaia i Oslo
den 26. april 2006. Fra
referatet fra møtet
nevnes det at styret ble
gjenvalgt og kontin-
genten ble satt til
kroner 150.

Arbeidsgruppe
om FIOF
SIOF deltok i 2006 i en
arbeidsgruppe vedrø-
rende etableringen av
FIOF (Forsvarets
Informasjons-
offisersforening)
sammen med represen-
tanter fra HIOF og
LIOF. Brigader Anda i
informasjonsavdelin-
gen i Forsvarsstaben
tok initiativet til
etableringen av en
arbeidsgruppe bestå-
ende av representanter
for styrene i alle de tre
grenforeningene. Det
har vært en rekke møter
i arbeidsgruppen, og
for SIOF har styreleder
Einar Kr. Holtet, Erik
Irgens og Ole Andreas
Uttberg møtt.

På vegne av arbeids-
gruppen leverte Stein

Rømmerud, leder av FIOFs
arbeidsgruppe og styre-
formann i HIOF, den 12.
juni 2006 sin rapport hvor
det under punkt 9 var
følgende konklusjon/
oppsummering:

“Arbeidsgruppen anbefa-
ler at FST/P&I umiddel-
bart nedsetter et interim-
styre bestående av en
representant fra henholds-
vis HIOF, SIOF og LIOF,
der de respektive styrene
utpeker hver sin represen-
tant. Dette interimstyret
bør gis i oppdrag å
planlegge og gjennomføre
FIOFs konstituerende
generalforsamling i tredje
kvartal i 2006. Dette vil
sikre normal drift og
aktivitet i FIOF i 2007,
samt at det vil muliggjøre
etableringen av en taktisk/
operativ del av FIOF i
løpet av fjerde kvartal
2006.”

Høsten 2006 sluttet
brigader Anda i Forsvar-
staben og arbeidet med
FIOF har siden den gang
stått på stedet hvil. SIOFs
representant i interim-
styret, Einar Kr. Holtet, har
på vegne av SIOF gitt
uttrykk for at det likevel
burde gjennomføres en
konstituerende generalfor-
samling i foreningen i
løpet av 2006. De øvrige
medlemmer i interimstyret
ønsket imidlertid å utsette
dette arbeidet, og nevnte i
den forbindelse mars 2007
som et mulig tidspunkt.
SIOF har ikke hørt noe om
en eventuell konstitu-
erende generalforsamling
pr. april 2007.

Styret i SIOF vil arbeide
for at FIOF virkeliggjøres
som tidligere forutsatt, og
har til hensikt å utvikle
SIOF fremover slik at
foreningen naturlig kan
utgjøre en del av FIOF.
Styret fastholder at SIOF
vil bestå også dersom
FIOF etableres.

Gjennomgang av
medlemsmassen
Styret har i 2006 hatt en

gjennomgang av
medlemsmassen med
hensyn til hvilke av
medlemmene som kunne
være aktuelle for taktisk/
operativ del av forenin-
gen, herunder i FIOF.
Arbeidet resulterte i at
styret kunne stille med
forslag til navn da det ble
klart at Norge skulle sende
norske MTB’er ned til
Libanon i UNIFIL II
styrkene.

Det har også vært gjort
forberedelser til opptak av
nye medlemmer i 2007. Det
er tatt opp flere medlem-
mer i løpet av våren 2007.

Ved utløpet av 2006 var
det 59 medlemmer i
foreningen.

SIOF bidrag i

nytt felles magasin som
heter F (Forsvarets
Forum). SIOF medlemmer
har fått magasinet tilsendt
etter at styret sendte en
henvendelse til magasinet
om dette.

SIOFs medlemmer vil i
2007 også få tilsendt
Tidsskrift for Sjøvæsen,
etter at styret har etablert
kontakt med Sjømilitære
Samfund. Magasinet vil
fortsatt bli distribuert
gratis til SIOFs medlem-
mer.

Nyhetsbrev til

UNIFIL II
SIOF-medlem, orlogskap-
tein Terje Brinck Løyning,
har deltatt som presse- og
informasjonsoffiser for
UNIFIL II i Libanon.
Arbeidet hans er blitt lagt
godt merke til i Forsvaret
og Sjøforsvaret, og styret
i SIOF takker Terje for
innsatsen.

Profilering
Tidsskrift for Sjøvæsen
hadde sommeren 2006 en
lengre artikkel på trykk om
SIOF. Styret synes dette
var en fin mulighet til å få
foreningen profilert
overfor Sjøforsvaret.

Magasin
distribuert til
medlemmene
Forsvaret har etablert et

Sjøforsvaret
Styret har jevnlig sørget
for at Nyhetsbrev til
Sjøforsvaret blir videre-
sendt til våre medlemmer.
Nyhetsbrevet lages av
informasjonssjef i For-
svarsstaben/SST, kom-
mandørkaptein Jan Ketil
Steine. Styret er takknem-
lig for at vi får anledning
til å videresende dette til
våre medlemmer. Vi håper
at denne informasjonen er
nyttig for medlemmene.

Sjøforsvarer’n
Det er utgitt fire utgaver
av Sjøforsvarer’n i 2006,
Magasinet kom dette år i
gang igjen etter et opp-
hold i 2005. Magasinet er
godt mottatt av medlem-
mene, og styret takker
Torje Braaadland for
innsatsen med den
tekniske produksjonen.

Forts neste side
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Regnskap 2006

Saldo pr. 31.12.2006  ………………  12.424,85
Kontingent (3 stykker pr. 1.4.2007)          450,00
Transaksjonskostnader  pr. 1.4.2007            2,00
Reiseutgifter for styremøte                    1.195,00
Saldo pr. 1. april 2007……………      11.677,85

Einar Kr. Holtet/s/ Ole Andreas Uttberg /s/ Kjell-Birger Olsen /s/
styreleder styremedlem           styremedlem

Torje Braadland
varamedlem

SIOF'er tar roret i Pro Patria/Vårt Vern
Jeg, kapteinløytnant (R)
Liv Hegna, – er  man-
geårig medlem av SIOF,
og har  nå tiltrådt som
ny redaktør av Pro
Patria/Vårt Vern –
organet for Norske
Reserveoffiserers
Forbund og Krigsskole-
utdannede Offiserers
Landsforbund.

Jeg satte stor pris på å
få tilbud om jobben
siden det tross alt vel
må sies om meg at jeg
har passert min første
ungdom?

Jeg er fra Oslo, og har
28 års erfaring som
journalist i Aftenposten
bak meg – flere av dem
som avisens militær-
medarbeider.

Mitt engasjement i og
varme hjerte for
forsvarssaken fikk en
kraftig oppvarming på et
befalskurs på Harald
Hårfagre ( i moden
alder!). I og for seg
hadde jeg allerede
bestemt meg for at fly,
båter og tanks skulle bli
en vesentlig del av livet
mitt:  Som flyger var jeg
ofte på night stops i
utlandet og måtte i
begynnelsen tvinge
meg til å interessere meg
for det de tidligere
militærutdannede

kapteinene pratet om. Det
var om ”force´n” selvføl-
gelig. Etter hvert ble det
meg som spurte og grov.
Forsvaret er topp! Man
kan vel si det slik at jeg
personlig har kompensert
for at det ikke er verneplikt

cand.philol. fra
Universitetet i Oslo
med filosofi hovedfag.
Fra tidligere er jeg
flyger (B + Instrument
og full ICAO CD-
teori). Jeg har opp-
nådd kapteins-
løytnants grad etter
innsats også som
informasjonsoffiser og
SIOF-medlem.

Det jeg som redaktør
ønsker med bladet Pro
Patria/Vårt Vern er å
kunne gi en bred
fremstilling av norsk
sikkerhets- og for-
svarspolitikk, følge
våre styrker på
oppdrag og sette
fingeren på kritikk-
verdige forhold og
mangler i Forsvaret
dersom det er nødven-
dig. Jeg ønsker å gå i
dybden når det gjelder
forsvarsforståelse ved
å trekke frem militær-
historie og kultur samt
etiske spørsmål.

Jeg ønsker alle i SIOF
velkommen som
bidragsytere i bladet:
Jeg kan vel neppe
klare min ambisiøse
målsetting uten hjelp
fra kompetente
støttespillere. Vel møtt
i spaltene!

Liv Hegna

for kvinner (ennå).

Forsvarets Høgskoles
hovedkurs og sjefskurs
og en rekke mindre
informasjonskurs er deler
av min militærfaglige
bakgrunn. Jeg er også
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Nytt om
navn:
Nye
medlemmer:
Orlogskaptein Kristin
Liset i informasjonsav-
delingen i Kyst-
eskadren og
informasjonsrådgiver
Magnus Hodne i
Kystvakten er tatt opp
som nye yrkestilsatte
medlemmer i SIOF.
Styret har videre tatt
opp nyhetsreporter
Kadafi Zaman i TV2
som medlem. Zaman
har tjenestegjort som
vernepliktig ved FO/
SST og har også
tidligere arbeidet som
journalist i VG. Daglig
leder Svein O. Mogan
og presseansvarlig
Rune Alstedt i Fartøy-
laget M314 ALTA er
også tatt opp som
medlemmer. Alstedt har
blant annet bred
erfaring fra radio, og
arbeider til daglig som
programleder og
journalist i NRK P1.
Mogan har bakgrunn
fra Sjøforsvaret og har
også arbeidet med
presse- og informasjon.
For fartøyslaget siden
1999.

Vedtekter
for

SjøforsvaretsInformasjonsoffisers-
forening – SIOF

(Vedtatt på Admiralforsamlingen 21. juni 2005)

§1
SIOF er en faglig organisasjon for offiserer eller andre med
sjømilitær bakgrunn som har relevant presse og
informasjonserfaring, enten fra det sivile eller militære virke.

§2
Formålet med foreningen er å representere medlemmene
overfor Forsvaret og samarbeide om planlegging og utføring
av informasjonsvirksomhet i Forsvaret, og Sjøforsvaret spesi-
elt. SIOF skal bidra til å utvikle medlemmenes militære kom-
petanse og evne til å møte de spesielle krav som settes til
utførelse av arbeidet. Foreningen skal etter beste evne styrke
Sjøforsvarets anseelse i samfunnet.

§3
SIOF ledes av et styre som velges blant foreningens med-
lemmer på Admiralforsamlingen. Forslag til styrets sammen-
setning og antall medlemmer utarbeides av valgkomiteen og
legges fram for medlemmene av SIOF før Admiral-
forsamlingen finner sted. Admiralforsamlingen kan foreslå
endringer av valgkomiteens innstilling gjennom benkeforslag.

§4
Kontingenten fastsettes av Admiralforsamlingen.

§5
Styret behandler og fatter vedtak om opptak av nye medlem-
mer. Eventuelle eksklusjoner skal behandles av Admiral-
forsamlingen.

§6
Forslag som ønskes behandlet på ordinær Admiral-
forsamling, må være styret i hende senest en måned før
Admiralforsamlingen.

§7
Den ordinære Admiralforsamlingen skal
1. Behandle årsberetningen
2. Behandle regnskapet.
3.Valg
a) Styret
b) Varamedlem
c) Revisor
d) Valgkomite
5. Behandle andre saker som styret velger å forelegge
Admiralforsamlingen
6. Behandle innkomne forslag.

– Ikke
overhyppig-
het av
kreft
Kreftregisteret har
gjennomført en
undersøkelse for å
kartlegge forekomsten
av kreft hos personell i
Sjøforsvaret.
– Vi er fornøyd med de
foreløpige resultatene,
sier informasjonssjef i
Sjøforsvaret, komman-
dørkaptein Jan Ketil
Steine. Det er ingenting
som tyder på at det en
vesentlig risiko for
kreft for personell i
Sjøforsvaret sammen-
lignet med resten av
befolkningen.
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Tid for kontingent
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

150
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Idrettlinjen tilbake igjen
Av Svein Dale Soleng
og Andreas Bjerknes
(foto), Sjøforsvaret

KOMBINERT: Idrettslinjen kombinerer lederutdanning med fysisk fostring.

HAAKONSVERN:
Etter to års fravær er
den populære idretts-
linjen tilbake ved
befalsskolen i Sjøfor-
svaret. – Sjøforsvaret
trenger denne utdan-
ningen. Fysisk fostring
er en viktig del av den
operative kapasiteten.
En må ha befal og
mannskap om bord
som er godt trent, og
ikke minst riktig trent,
forteller sjefen for
Sjøforsvarets skoler,
Bernt Grimstvedt
En aktiv livstil
Under Neptun-
prosessen i 2005 var
det uvisst om Sjøfor-
svaret ville opprett-
holde idrettsmiljøet
sitt. Underveis ble den
tradisjonelle idretts-
linjen på Sjøforsvarets
befalskole lagt ned, en
linje som var meget

populær.
I år blir linjen startet opp
igjen med håp om å bygge
opp igjen idrettsmiljøet i
Sjøforsvaret.
– Ved omorganiseringen
forsvant 55 prosent av
stillingene innen idrett.
Mange valgte å gå ut av
systemet, og i dag
mangler man kompetanse
ute i avdelingene, forteller
sjefen for senter for fysisk
fostring, Andrè Ringdal.
– Fysisk yteevne blir
stadig viktigere, både hos
besetninger og hos
personell ute i oppdrag.
Treninger og rehabilite-
ring, kombinert med en
veldig aktiv livsstil som
begynner å bli utbredt i
Forsvaret, gjør oppgavene
til en idrettsoffiser mange
og varierte, fortsetter han.
Vekker interesse
– Det har alltid vært god
søknad til denne linjen,
både hos menn og
kvinner, sier Grimstvedt.
Også Ringdal tror på

idrettslinjen som et
trekkplaster for utdanning
i Sjøforsvaret.
– På opptaksprøver og
videre er det muligheter å
ta med en del av søkerne
til andre linjer hvis de ikke
består opptaktsprøven.
Veldig mange går videre
enten som idrettsoffiser
eller søker andre linjer ved
Sjøkrigsskolen, utdyper
han.
Og linjen har god statis-
tikk å vise til. I perioden
1998–2005 valgte mellom
60–80 prosent av elevene
å fortsette i Forsvaret etter
endt pliktår.
– I 2003 ble idrettslinjen
rangert på topp i landet på
grunnlag av resultater og
tilbakemeldinger fra
elevene som ble tatt inn,
kommenterer Ringdal.
Han avslutter:
– Vi vil fortsette å være i
toppsjiktet og legger vekt
på faginnhold. Vi vil også
fortsette med en
funksjonsrettet utdanning
opp mot Forsvarets krav.

Nytt
kystvakt-
fartøy på
plass
 Det andre av
fem nye
kystvaktfartøy
er nå levert fra
verftet i Polen.

 – Vi har store
forventninger,
forteller skipssjef
Einar Andreassen.
KV Farm er det
andre skipet i
Nornen-klassen.
Fartøyet ankom
Haakonsvern fredag
9. mars. Skipssjef
Einar Andreassen
leder nå de siste
forberedelsene som
skjer til kai på
Haakonsvern, før
KV Farm kan
begynne på oppga-
vene sine.
Kystverket, politi og
tolletaten, forteller
Andreassen.
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Jubileum for Kystvakten
Av John Espen Lien,
Landsdelskommando
Nord-Norge

KV FARM PYNTET TIL FEST: Kystvaktens nyeste fartøy i festskrud.

GRATULERER: Kontreadmiral
Trond Grytting mener
Kystvakten er en uvurderlig
ressurs både for de militære
oppgavene og sivil-
samfunnet.

Viktig
samfunns-
ressurs

Det er 30 år
siden Kystvak-
ten ble oppret-
tet. Det var det
såkalte Stolten-
berg-utvalget
som ga støtet til
opprettelsen, og
da den indre
kystvakten ble
opprettet midt
på 1990-tallet,
ble bildet kom-
plett.
Den moderne kystvak-
ten kom i 1977 samtidig
som Norges økono-
miske sone på 200
nautiske mil ble
etablert. I løpet av de
30 årene som har gått,
har Kystvakten hatt
mange utfordringer,
men har også utviklet
seg i takt med dem.
– Som operativt
ansvarlig for Kystvak-
ten i nordområdene
ønsker jeg å gratulere
den moderne Kystvak-
ten med sine første,
innholdsrike 30 år, sier
kontreadmiral Trond
Grytting, som er sjef for
Landsdelskommando
Nord-Norge.

Solid tjeneste
Han forteller at Kyst-
vakten kan se tilbake
på en rekke viktige
bidrag og en solid
tjeneste det står
respekt av.
– Personellet kan være
stolt av den innsatsen
som gjøres hver dag og
hver natt, hele året – og
vite at det de gjør er av
uvurderlig betydning
både for en fornuftig
ressursforvaltning i
våre rike havområder
og for Norge som en
selvstendig og seriøs
nasjon, fortsetter han.
– Det er med stor glede

jeg ønsker til lykke med
30-årsdagen! erklærer han.

Mye medie-
oppmerksomhet
Kystvakten fikk særlig
fokus høsten 2005 etter
mye medieoppmerksomhet
rundt både ”Elektron-
saken” og tjuvfiske fra
spanske trålere.
– De siste to årene har
Kystvakten i tillegg evnet
å bidra til et sterkt og
økende internasjonalt
søkelys på ressurs-
forvaltningen i nord
gjennom konsekvent og

fast håndhevelse og
samarbeid over landegren-
sene, konstaterer Grytting.
Han trekker frem betydnin-
gen Kystvakten har for
mange av de andre etatene
med ansvar langs norske-
kysten.
– Håndtering av
hvalfangstmotstandere og
piratfiske er kanskje det
som er mest synlig utad,
men vi vet alle hvilken
enorm ressurs Kystvakten
er for en rekke samarbei-
dende etater som har sitt
virke langs kysten av
Norge. Kanskje særlig i
nord er Kystvaktens
bidrag til en rekke
samfunnsoppgaver helt
uvurderlig fordi ressurs-
tilfanget er begrenset,
påpeker kontreadmiralen.

– Avgjørende for
Norges troverdig-
het
– I dag ser vi med all
tydelighet hvilken betyd-
ning Kystvakten har for
Norge som kyststat, og
det er udiskutabelt at den
er en avgjørende faktor for
at Norge med troverdighet
kan hevde suverenitet og
utøve jurisdiksjon i de
store og rike havområdene
som omgir oss, avslutter
Trond Grytting.

Kystvakten
utfører årlig
mange hundre
oppdrag for andre
samfunnsetater.
Både Kystverket,
Tollvesenet og
politiet har stor
nytte av Kystvak-
tens tilstedevæ-
relse langs
kysten.
Det blir utført om
lag 3000 fiskeri-
inspeksjoner
hvert år, og
Kystvakten har et
nært samarbeid
med norske
fiskeri-
myndigheter.
Når det gjelder
miljøvern bidrar
Kystvakten med
overvåking,
tilstedeværelse
og oljevern-
kapasitet i tillegg
til en ubestridt
evne til aksjonsle-
delse i tilfelle det
skulle være
nødvendig.


