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FORSVARETS PENSJONISTFORBUND
(FPF) er en landsomfattende orga-
nisasjon for alle som er fylt 50 år
og får utbetalt pensjon på bak-
grunn av tjeneste i Forsvaret samt
deres livsledsagere. Forbundet ble
stiftet i 1983 og har ca. 10000
medlemmer, fordelt på 44 lokale
foreninger.

FORMÅL
Forsvarets Pensjonistforbund har
som mål å:
• ivareta og fremme medlem-
menes økonomiske, sosiale og
velferdsmessige interesser.
• arbeide for saker som har til-
knytning til pensjonistenes livs-
situasjon i samarbeid med lands-
omfattende pensjonistsammen-
slutninger.
• samarbeide med sentrale mili-
tære og politiske myndigheter,
staber og avdelinger, befals- og
tjenestemannsorganisasjoner og
andre organisasjoner for å løse
problemer av betydning for For-
svarets pensjonister.
• støtte arbeidet med forsvars-
tanken i det norske folk og derved
styrke Forsvarets stilling i sam-
funnet.

KONTOR:
Bygn. 22, Akershus festning,
0015 Oslo (åpent 0800-1500)

TELEFONER:
LEDER ARILD KRISTENSEN,
23 09 33 56/928 40 502

NESTLEDER KARL O. BOGEVOLD
23 09 39 19/472 88 269

ORG.SEKR. EGIL VINDORUM
23 09 32 33 /412 21 075

KASSERER ARNULF N EILERTSEN
23 09 32 62/69 26 08 48/922 20 601

TELEFAKS: 23 09 35 34
ORG.NR.: 971 279 222
E-POST ADRESSE: post@fpforb.no

HJEMMESIDE: http://www.fpforb.no

Fredag 15. jan leverte Forsvarets Pensjonistforbund et dokument, hvori
det var nedlagt en meget betydelig arbeidsinnsats. For å kunne gi et
saklige innspill til departementets høringsnotat vedrørende opp-
følging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor, var det
påkrevet å foreta en ikke ubetydelig selvstudie i bakenforliggende
dokumenter, lover og forskrifter. I tillegg skulle meninger «brynes» i
interne og eksterne diskusjoner.

Vi merker oss at vi er det eneste av pensjonist-
forbundene i staten som har inngitt en egen
høringsuttalelse i denne saken. Er du interes-
sert i å se alle høringssvarene, samt listen over
de som ikke hadde noen kommentarer, kan du
gå inn på Arbeidsdepartementets hjemmeside.

At vi er tilbake på «track» med; Forsvarssjefens
direktiv for samarbeid med og støtte til for-
bund og foreninger, er gledelig å registrere.
Den 3. feb signerte General Harald Sunde direk-
tivet. Det erstatter tidligere avtale, og er gjort
gjeldende fra 1. jan 2010. Med en oppdatert
oversikt over vertsavdelinger som vedlegg
skulle det «borge» bra for framtiden.

Av andre saker som forbundets ledelse har arbeidet med i perioden er
innspillet til statsbudsjettet for 2011. Her har vi levert vårt syn på i alt
ti områder hvor vi mener regjeringen bør vurdere å endre politisk
retning. Alle områdene omhandler selvfølgelig våre aldersgrupper.

Arbeidet med å etablere en organisatorisk overbygging for
Seniorsaken LOP og FPF går sin gang. For tiden arbeides det med et
seniorpolitisk dokument som, vil representere en felles plattform for
politisk arbeid på det overordnede plan når det er ferdig. Det tas sikte
på et felles møte mellom de tre organisasjonenes styrende organer
den 14. april for en endelig godkjenning, og formelt etablere et
interimsstyre for en tidsbegrenset periode,

Vi har også hatt fokus på vårt eget eksistensgrunnlag, og ikke minst
vår mulighet til å snu en nedadgående trend hva gjelder medlemstil-
gang. Landsstyret har i sitt møte den 9. feb på bakgrunn av forut-
gående utredningsarbeid, besluttet å nedsette et eget utvalg med frist
til 22. mars for å komme med forslag til tiltak. Lederkonferansen i
mai vil her bli et viktig forum for diskusjon og forankring. Årets
konferanse vil for øvrig ha hovedfokus på nettopp behovet for
rekruttering og enhetlig profilering.

Til slutt nevnes at 25 FP - foreninger er planlagt besøkt i forbindelse
med medlems- og årsmøter i løpet av vinteren/våren.
Jo da – de rører på seg i Bygning 22.

� HILSEN FRA LEDER
Tilbake på «track»

Arild Kristensen,
leder
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ANSVARLIG REDAKTØR: ARILD KRISTENSEN
Redaksjonen avsluttet 12/2 2010. STOFFRISTNR 2 er 12/04 2010
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Det er tre stadier i en manns liv. Det første er
når far er sprek og ung og barna er små. Da er
fattern kul. Neste stadium kommer da far blir
litt satt og ungene er i den berømmelige høy-
spente tenåringsalder. Da er fattern kjip. Det
tredje stadium er når far innleder de fleste
setninger med ordene: som far min pleide å si.
Da har fattern blitt gammel.

Jeg har en bønn som kan være nyttig å be for
noen hver av oss som er kommet i skjells år og
alder.

Bønnen er slik:
Herre, du vet bedre enn jeg vet selv at jeg
begynner å bli gammel.
Hold meg borte fra den fatale vane å tro at jeg
må uttale meg om et hvert emne og ved enhver
anledning. Fri meg fra trangen til å ordne opp i
andres saker. Gjør meg tankefull og ikke
sturende, hjelpsom, men ikke dirigerende. Med
min enorme oppsamlede visdom er det nesten
synd å ikke få utnyttet den helt. Men du Herre,
vet at jeg ønsker å beholde noen få venner helt
til slutt.

Hold mitt sinn fritt fra ønske om å fortelle
detaljer om alle ting, gi meg vinger til å nå
fram til poenget. Forsegl mine lepper mot å
berette om mine fysiske svakheter og plager.
De øker stadig og min glede av å fortelle om
dem blir større med årene.

Jeg tør nesten ikke be deg Herre, om den nåde-
gave at jeg vil nyte historier om andres plager,
men hjelp meg til å utholde dem med tålmo-
dighet. Jeg tør vel ikke be om bedre hukom-
melse, men kanskje om en voksende ydmykhet

og en minsking av min skråsikkerhet når min
hukommelse synes å komme i konflikt med
andres. Lær meg den storartede leveregel at jeg
av og til kan ta feil.

Herre, hold meg noenlunde elskverdig. Jeg
ønsker ikke å bli noen helgen – noen av dem er
så vanskelige å leve sammen med. Men en sur
gammel person er et av djevelens mester-
stykker.
Gi meg evnen til å se lyspunkter på uventede
steder og gode sider hos folk som jeg ikke
regner med har noen. Og la meg, Herre, få den
nådegave at jeg kan fortelle dem om det.
Amen.

Lykke til med good olds days!

� TIL ETTERTANKE

Sommin
far pleide å si

ARNE SVILOSEN har teologisk embets-
eksamen, pastoralklinisk utdanning,
samt utdanning i familieterapi admi-
nistrasjon og ledelse. Han har også
Forsvarets Høgskole. Arne har vært
sokneprest i Hjørundfjord i 10 år, der-
etter på Lillehammer i ca 10 år. Så ble
det 11 år i Forsvaret, først på DKØ, så
stabsprest i Hæren for så fem år som
feltprost, Utenlandstjeneste i Bosnia.
Svilosen er nå prest på Lillehammer.
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Kjære reisevenner:

Noen minner fra Spaniaturen
For dere som lurer på hvordan en slik tur er,
får du her et kortfattet referat fra den 11.
Spania-turen. Turen startet som vanlig i
Trondheim med vår faste sjåfør Torfinn. Med

ham bak rattet er reisen en nytelse, det føles
som bussen har vinger. Etter siste opplasting
i Oslo, går ferden videre med Color Fantasy til
Kiel i utvendige lugarer.

Første dag i bussen går som van-
lig, med servering av drikkevarer
av Ole og stopper etter ca. to og en
halv times kjøring. Anita forteller
litt underveis. Vi overnattet i
Gent, en av Belgias vakre mid-
delalderbyer. Neste dag stoppet vi
for lunsj i Rouen til Caen for over-
natting. Dette var dagen for tur-
ens store høytidlige opplevelse,
stopp med minnebautaen over
norske styrker som deltok i inva-
sjonen i 1944. Med alle bussens
passasjerer til stede, la generalma-
jor Ole Rønning ned blomster.
Minnesmerket ligger i et veikryss
ved den lille byen Villons-les-
Buissons og ble avduket av kong
Olav på 40-årsdagen for invasjo-
nen. Knapt noe sted i verden er
det samlet så mange krigsmuseer
og minnesmerker på et lite områ-
de som her.
Neste dag inneholdt omvisning i
Le Memorial de Caen og vi fortsat-
te gjennom landgangsstrendene
Utah, Omaha, Gold, Juno og
Sword. Vi fikk også tid til en god
stopp ved en av Frankrikes mest
populære severdigheter Le Mont
St. Michel klosteret som ligger ved
St. Malo ved Smaragdkysten, du
verden for en opplevelsesrik dag.
Femte dagen kjørte vi gjennom
områder som produserer Martell,
Hennesy, Otard og Braastad. Noe
fikk vi også smake. Utmerket mid-
dag fikk vi litt syd for Bayonne i
fransk Baskerland.
Sjette dagen gikk over grensen til
Spania. Vi kjørte den kjente vinru-
ten i Rioja og stoppet i Haro. Her
overrasket Anita oss med stopp og
omvisning i bodega Ibaiondo. Vi
ble fyrstelig mottatt av Julio. Vi

fikk omvisning, det vil si vi fikk
direkte innblikk i produksjonen.
Deretter deltok vi i urpremieren
for Spanita-vinen. Anita hadde
fått tappet sin egen Riojavin hos
Julio og vi lastet inn kasse på kasse
i bussen. Den vinen fikk vi senere
kjøpe på Den norske Bok-Cafe´n i
Albir. Anbefaler Spanita Reserva.
Vi overnattet midt i hjertet av den
fantastiske byen Zaragoza.
Dag syv gikk turen over den fasci-
nerende spanske høyslette og
etter 47 mil, kl 1700, kom vi
«hjem» til Albir som noen sa. Så
var det å innta leiligheter, foreta
litt speedshopping og ta kvelden.
En flott tur!
Så var det tre ukers ferie i Spania.
Her møtte vi 46 fra bussen 20 ven-
ner som hadde valgt å fly ned.
Gruppen fungerte utmerket og
det ble som vanlig mye «husker
du»-prat både på solfylte strender
og ved restaurantbordene. For to

år siden startet vi «sekser-klub-
ben», da møtes vi fra alle bosteder
hver kveld kl 1800 på Las Terrazas.
Her tar vi en øl/drink og man gjør
avtaler om hvem som vil gå ut
sammen og spise middag. På den
måten behøver ingen å sitte
ensom på rommet. Etter tre uker
er vi brune og mette, - nå vil vi
hjem.
Vi har beskrevet nedturen detal-
jert, og vil av plasshensyn bare
nevne at hjemreisen ble gjenn-
omført på samme måte med
mange interessante og hyggelig
stopp. Vi besøkte romerbyen
Tarragona, kjørte over Pyreneene
inn i Frankrike, besøkte Geneve,
kjørte opp Rhindalen (også på
elven) og besøkte Rüdesheim.
Hannover var siste overnattings-
sted før bussen tok oss til Kiel og
Fantasy hjem til Norge.

OLE ENGESKAUG
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Forsvarets pensjonistforening
Indre Troms feiret 25-årsjubileum
Fredag 20. nov feiret FP Indre Troms sitt 25 års
jubileum med brask og bram i Feltartillerimessa
på Setermoen. Leder Oddmund Soleng kunne
ønske vel 60 medlemmer og inviterte gjester
hjertelig velkommen til en hyggelig festaften.
Alle kom til nydelige dekkede bord der pensjo-

nert oberstløytnant Selmer Hagen utbrakte H. M.
Kong Haralds skål. Kveldens toastmaster, som
også var leder av jubileumskomiteen, Oddvar
Hanssen, ledet forsamlingen gjennom kvelden
på en utmerket måte.

Soleng ønsket i sin velkomsttale
jubilanten til lykke med 25 årsda-
gen. Han uttalte at det var en livs-
kraftig 25 åring som feiret seg selv.
Han sa blant annet videre i sin
tale: «Vi står overfor store utfor-
dringer i framtiden som følge av
omorganiseringen av Forsvaret.
Opparbeidede rettigheter og sosi-
ale velferdmessige ytelser er
sterkt redusert. Derfor er det enda
større behov for vår forening som
kan ivareta våre kollegers interes-
ser».
Leder rettet også en takk til FLO
Base Troms- Finnmark RSF som er
vertsavdelingen til foreningen, for
godt samarbeid og god støtte. Til
slutt utbrakte han en skål for for-
eningen og velkomstsangen ble
sunget.
Maten som var levert av
Lapphaugen Turiststasjon, og ble
servert på en rask og elegant måte.
Menyen bestod av julemat, ribbe
og julepølse med dessert, som
smakte utmerket sammen med
god tilhørende drikke.
Gratulantene var mange – for-
bundsleder Arild Kristensen over-
rakte forbundets crest – ordfører
Oddvar Bjørnsen blomster og
gavesjekk – leder FP Midt Troms,
Magnor Olsen og leder Bardu
Pensjonistforening overrakte
også blomster.
På en jubileumskveld som denne
var det også på sin plass å stoppe
opp for å sende en tanke til de
som brøytet veg. I den anledning-
en overrakte leder en blomst til
Marit Furu, kona til foreningens
første formann, Harald Furu.

Det ble også utdelt et jubileums-
skrift som både i tekst og bilder
beskrev FP- Indre Troms sin histo-
rie. Leder Bardu Pensjonistfor-
ening takket for maten og manet
samtidig til samarbeid de to for-
eningene imellom.
Under overrekkelsen av gavesjekk
og blomster holdt ordfører
Oddvar Bjørnsen en tankevek-
kende tale hvor han ønsket å
informere om hvordan det er for
Bardu kommune å ha mange av
sine innbyggere ute i internasjo-
nale operasjoner. Han mente det
var viktig å ha et oppegående til-
bud hvor personell som har opp-
levd ekstreme situasjoner, blir
innhentet til fortløpende dialog
lang tid etter hjemkomsten. Han
viste til at en vesentlig andel av
befalet i den kontingenten som nå
er i Afghanistan har bostedsadres-
se Bardu. Kommunen er derfor
forberedt på at det kan skje ting

som gjør at det er behov for det
kommunale hjelpeapparatet. Han
understreket at det ikke var noen
«søndagsskoletur» de var ute på.
Han håpet selvsagt at det ikke
skulle skje dem noe, men hvis det
skjer vil man i hverdagen møte
familiemedlemmer i blant annet i
skole og barnehager.
Kvelden ble avsluttet i undereta-
sjen med kaffe avec med kaker,
åpen bar og dans til Salangen
Trekkspillklubb. Det ble et hygge-
lig samvær ut i de små timer. At
det også var «barkveld» for yngre
yrkesoffiserer, skapte en ekstra fin
rammer rundt jubileumsarrange-
mentet. De yngre stortrivdes i
«veteranenes selskap». Pensjon-
istene lot seg ikke be to ganger om
å fortelle til det unge lydhøre
publikummet om steintøffe hen-
delser den gangen «forsvar var et
forsvar».

ODDMUND
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Nok et vellykket landsstyremøte b
Hvor hovedtemaene var:
• Rekruttering, informasjon
og profilering
• Rapport fra utvalg ved-
rørende konsekvenser ved en
eventuell navneendring
• Forbundets høringsinnspill
til Arbeidsdepartementet ved-
rørende høring om oppføl-
ging av avtale om tjeneste-
pensjon og AFP offentlig sek-
tor statlig (se egen artikkel)
• Ny organisatorisk overbyg-
ging mellom LOP, Senior-
saken og FPF.

Landsstyret møttes til årets første
møte i dagene 8. til 10. feb. Det var
ingen forfall, selv om et par av sty-
rets medlemmer denne gangen
måtte justere sine fremmøte- og
avreisetidspunkt.
I tråd med tidligere, var det også
denne gangen invitert en for-
eningsleder til å følge landsstyrets
forhandlinger. Siden møtet ble
gjennomført på østsiden av Oslo,
var det naturlig å invitere Birger
Rognmo som er leder i FP-Rygge.
Forpleining og forlegning ved
Thon hotel i Ski er absolutt første-
klasses, og med tett og god oppføl-
ging av konferanseavdelingens
personale, var rammene for et vel-
lykket styremøte de aller beste.
Innledningsvis ble Landsstyret
oppdatert på følgende saker:
Nytt direktiv fra Forsvarssjefen
vedr. samarbeid med og støtte til
Forsvarets pensjonistforbund og
tilsluttede foreninger gjeldende
fra 1. januar 2010 (se egen artik-
kel).
Infomøte med Forsvarsdeparte-
mentet vedrørende økonomisk
tilskudd til frivillige organisasjo-
ner for 2011, og påfølgende res-

sursdialog mellom forbundet og
departementet
Søknadsfristen for søknad er med
virkning fra i år endret til 1. april
mot tidligere 1. juni. Dette for å gi
departementet bedre saksbehand-
lingstid i arbeidet med sine inn-
spill til statsbudsjettet. Det ble
videre i informasjonsmøtet rede-
gjort for søknadskriterier og hva
departementet ville vektlegge i
sine tildelinger. Det ble understre-
ket at støtten skal bidra til å støtte
Forsvarets løpende oppgaver. En
gjennomgang av viser at det vil
være fokus på støtte til:
Veteranarbeid – opplysningsar-
beid – mangfold – rekrutt – senior-
arbeid
I det etterfølgende ressursdialog-
møte med departementet ble det
fokusert på forbundets styrende
dokumenter, frivillighetskompo-
nenten, vårt samarbeid med FAKT,
og vår tilhørighet til en overord-
net personell/familiepolitikk i
forsvarssektoren, og ikke bare
innen Forsvaret. FPF var for øvrig
den første organisasjonen som
gjennomførte ressursdialog etter
denne modellen, og en sitter igjen

med det inntrykk at departemen-
ters forventninger ble møtt.
Dialogmøte med Statens Pen-
sjonskasse (SPK) vedr samarbeid
mellom NAV og SPK, og individets
ansvar i forhold til å kjenne sine
rettigheter.
I møtet ble forbundet og forening-
ene behørig presentert før en gikk
over på en momentliste for disku-
sjon. Fra FPF sin side, var vi opp-
tatt av å få kunnskap om hvordan
NAV og SPK samarbeider og hva
som er den enkelte pensjonist
sine oppgaver og plikter.
Som hovedkonklusjon kan en ta
med at som individ så må du i alle
saker vedrørende utbetalinger av
pensjon kontakte både NAV og
SPK. Det er to offentlige organer.
med to sett av regler som skal for-
valtes. Og som pensjonist med
rett til pensjon fra SPK, har du
også et forhold til NAV som skal
ivaretas. Derfor, kontakt begge
dersom det er noe du lurer på.
Rekruttering – presentasjon etter
gruppearbeid på Landsstyremøte
6/09. Her ble det vedtak om å
sette ned et eget utvalg, som aller-
ede innen 17. mars i år skal avlegge
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e ble avviklet på Thon hotel på Ski

sin første rapport til sekretariatet.
Her ble også forbundsledelsen gitt
i oppdrag å prioritere arbeidet
med en egen brosjyre med fokus
på rekruttering. Arbeidet med å
etablere forenklede e-postadres-
ser til alle foreningene skal også
prioriteres.
Konsekvenser vedr navneendring
– førsteutkast og videre arbeid.
Utvalgets leder Tore Bjønnes rede-
gjorde for utvalgets arbeid så
langt og konkluderte med at en
eventuell navneendring ikke ville
medføre store økonomiske konse-
kvenser. Endring av Logo og juste-
ring av brevark er ikke kostnads-
krevende i seg selv. At en også i en
slik forbindelse tar en gjennom-
gang av forbundets grafiske profil
vil neppe heller kreve de store
kostnader. På den annen side bør
en organisasjon med jevne
mellomrom «oppdater seg» uav-
hengig av om en bytter navn eller
ikke. Det tas som en forutsetning
at i tilfelle navneendring, så må
også foreningene følge lojalt med
i prosessen.
Nestleder Karl O Bogevold rede-
gjorde for arbeidet med hørings-

innspillet til Arbeidsdeparte-
mentet vedrørende oppfølging av
avtalen om offentlig tjenestepen-
sjon og AFP i offentlig sektor:
I høringsinnspillet fokuserer FPF
på tre forhold:
FPF er meget betenkt over at
endringer av statlige tjenestepen-
sjon som er regulert ved lov, tas
opp til forhandlinger mellom par-
tene i det statlige tariffområde,
som for øvrig også i sitt omfang er
lovregulert
- Flere forhold vedrørende tilpas-
ning av tjenestepensjon i staten
til pensjonsreformen, vil innebæ-
re betydelige konsekvenser for
personell tilsatt i stillinger med
særaldersgrense, eller som har
gått av med pensjon før 1. januar
2011, og en vil i den forbindelse
rette fokus mot Grunnlovens § 97
- Det er uheldig at nye bestem-
melser ikke blir iverksatt som en
helhet, men at tilpasningen
avgrenses til i denne omgang å
gjelde de som får alderspensjon
fra folketrygden beregnet etter
dagens regler, dvs. bestem-
melsene bare skal gjelde til og
med 1953 kullet, ei heller forelig-

ger det noe tidsplan for når
bestemmelser for senere kull kan
ventes.
Landsstyret uttrykte tilfredshet
med det arbeidet som er utført og
ga forbundsstyret fullmakt til å
følge opp og profilere forbundets
engasjement i de fora det er hen-
siktsmessig.
Organisatorisk overbygning
Seniorenes fellesorganisasjon
(SFO) – status og veien videre.
Landsstyret sluttet seg til revidert
tidsplan og ba om at status i arbei-
det ble orientert om på styremø-
tene framover. Ambisjon om å
etablere SFO i løpet av året støttes,
etter at en formalisert interimspe-
riode er gjennomført.

Lederkonferansen 2010
Det er tidligere besluttet at årets
Lederkonferanse skal gjennomfø-
res i dagene 19. til 21. mai 2010 på
Viktoria hotell, Lillehammer.
Tidsplan og foreløpig program ble
gjennomgått og fikk sin tilsut-
ning. På grunn av økonomiske
hensyn vil det ikke bli laget eget
ledsagerprogram, og de av delega-
tene som vil ha med sine ledsa-
gere må dekke alle kostnader ved
dette selv. Det gjelder også eventu-
elle reiseutgifter med fly.
Informasjon til foreningene er
under utarbeidelse og vil bli sendt
ut i nær framtid.
Konklusjon etter to og en halv dag
var at det arbeids godt på mange
plan i organisasjonen.

Landsstyret samlet til lands-
styremøte på Ski.
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Nytt liv på Veteransenteret
Forsvarets Veteransenter på Bæreia fokuse-
rer nå på å få veteraner i alle aldre til å trives.
Bæreia skal være et sted for samhold og
rekreasjon.
Forsvarets forsterkede fokus på
veteransaken har gitt fornyet sat-
sing på Veteransenteret på Bær-
eia. Med nytt interiør, trenings-
studio, dataspill og god mat
ønsker senteret å nå også Afghan-
istan-veteranene. Bæreia skal
være et naturlig samlingspunkt
for alle veteraner, sier senterets
leder, oberstløytnant John Petter
Bachke (bildet).
Jeg håper at avdelingene vil bruke
stedet aktivt framover, både før og
etter utenlandsoppdrag. Her kan
vi legge til rette for avkobling,
fysisk aktivitet og et kjøkken med
god mat og drikke. Samtidig har
vi møterom for under-
visning og samtaler.

For alle veteraner
Veteransenteret på
Bæreia ligger idyllisk
til sju kilometer uten-
for Kongsvinger.
Senteret ble åpnet i
1951 første gang, og var
da et senter for krigsin-
valider fra andre ver-
denskrig. Fortsatt er
det noen veteraner fra

krigen som bruker senteret, og
disse er selvsagt hjertelig velkom-
ne og fremover. Samtidig satser
nå Forsvaret på yngre brukere.
Forsvaret overtok driften av sente-
ret i oktober i 2008, og etter den
tid har senteret fått et betydelig
løft i både tilbud og i utseende.
Målet er at veteraner i alle aldere
skal finne seg til rette her, om de

har erfaring fra
Libanon, Korea,
Bosnia, Kosovo,
Afghanistan eller
andre steder. I 2010 er
det planlagt omtrent
20 gjensynstreff for
veteraner på senteret.
Bachke understreker
at Bæreia ikke er et
behandlingssted.
John Petter Bachke,
har selv sju uten-
landskontigenter bak

seg, og har blant annet erfaring fra
Kosovo og Afghanistan. Bachke
har dermed god innsikt i utfor-
dringene veteranene kan møte, og
snakker samme språk som dem. I
tillegg har han ledet AFA-kontoret
til Hæren i flere år. AFA-kontoret
(Administrativt Foresatt Avdeling)
ivaretar arbeidsgiveransvaret for
personell som reiser ut i interna-
sjonale operasjoner, og er også
kontaktleddet for pårørende.

Kurs- og konferansested
I tillegg til å være en møteplass for
veteraner fungerer Bæreia også
som kurs- og konferanselokale for
staber og avdelinger i Forsvaret.
Det er kortere vei fra Gardermoen
til Bæreia enn det er til Oslo, og
det siste året har flere ledersam-
linger foregått her. Dette ser
Bachke på som viktig.

HEGE DYRHAUG MOE/FAKT
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Forsvarets pensjonistforening Bjerkvik har gjennomført kur-
set BILFØRER 65+ med god deltakelse. Kurset er på 12 timer
og er en teoretisk oppfriskning av ferdigheter og en halv
time kjøring. Kurset var meget nyttig, - og anbefales. Det er
ikke flaut! Og vi hadde mye moro sammen med en veldig
engasjert lærer ved navn Jon Kristian Valborg.
Etter fullført kurs fikk alle deltakerne kursbevis utstedt av
Statens Vegvesen, som står bak dette kurset. Deltakerne i
bakerste rekke: Bjørn Olafsen, Arnleif Larsen, Per Mølmen,
Albjørn Vassbakk, Jan Lundli og Per Olsen. Forreste rekke:
Maud Pettersen, Johan Engmo, Aase Seiness Laberg, Konrad
Borch, Sigrunn Pedersen og Inger Seiness. Bjarne Moen og
Per Fjellstad var ikke tilstede da bildet ble tatt.

AASE SEINESS LABERG, LEDER FP-BJERKVIK

Stor oppslutning om kjørekurs på Bjerkvik

Bæreia ligger vak-
kert og idyllisk til i
skogen ikke langt

fra Kongsvinger.
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Dette er Forsvarets Pensjonist-
forening Øvre Romerike (FPØR)
Hei alle sammen! FPØR er blant de eldste pensjo-
nistforeninger tilsluttet Forsvarets Pensjonist-
forbund (FPF). På et vis var vår forening dobbelt til
stede på etableringsmøtet av forbundet på La-
haugmoen tirsdag 15. februar 1983. Både For-
svarets Pensjonistforening Trandum og omegn som
endret navn til FPØR i 2007, og som er vår forening

i dag, og daværende Forsvarets Pensjonistforening
Øvre Romerike med utspring fra Onsrud leir, og
som ble avviklet for mange år tilbake, var protokol-
lert tilstede på etableringsmøtet. Fra 2007 lever i
navnet videre i en vital og aktiv forening. Vi er stol-
te av vår fortid – og arbeider aktivt for vår og din
fremtid.

FPØR har Forsvarets kompetanse-
senter for logistikk (FKL) som
utpekt og ønsket vertsavdeling.
Derfor har vi eget kontor på
Sessvollmoen, hvor vi avholder sty-
remøtene våre. Dette kontoret
deler vi gladelig med andre for-
svarsrelaterte foreninger på Øvre
Romerike, og det fungerer godt.
Medlemsmøtene våre avvikler vi i
Undervisningsbygget, vegg i vegg
med et lite kjøkken. Dette passer
oss utmerket, for komiteen som
har ansvaret for møtene våre, bru-
ker kjøkkenet som anretningsrom
hvor hjemmebakte kaker serveres
sammen med kaffe og kaker vi får
fra vertsavdelingen.
Selve møterommet er et stort
undervisningsrom med alt AV-
utstyr tilgjengelig. Vi romesterer
veldig i for og etterkant av møtene,
bare for å gjøre det så koselig som
mulig når vi er der. Da er det duker
på bordene og levende lys i stakene.
Festene våre avvikler vi i Befals-
messen. Da spiser vi først en deilig
2-3 retters middag med godt, pas-
sende drikke til, før vi inntar festlo-
kalene i underetasjen med en kaffe
avec og levende musikk som holder
oss i aktivitet som oftest til mid-
natt.
Ett arrangement årlig, holder vi
utenfor leiren. Det er julekaffen.
Den har vi nå på Dal Grendehus, og
vi klarer stort sett å fylle opp hele
lokalet. Da spiser vi gode hjemme-
lagde smørbrød og kaffe og en
mengde hjemmelagde kaker. Der
synger vi julesanger, forteller små
historier og svinger oss litt i dan-
sen. Vi starter tidlig på ettermidda-
gen og avslutter innen kl 2100. Der
får alle ønsket hverandre GOD JUL,

og det deles ut klemmer i øst og
vest.
FKL Inviterer oss med på sin årlige
Kirkeparade like før jul, med etter-
følgende julemiddag og et oriente-
ringsmøte i etterkant, hvor sjefen
gir oss en fersk status om dagens
Forsvar. Tidligere på høsten blir vi
invitert med på «Åpen Leir». Nå i
høst innebar det bla en impone-
rende omvisning i «Krigskirurgi-
bygget» Der hadde de bla «naturtro
levende dukker i plast» hvor tekno-
logien ga «livredderen» reelle
tilbakemeldinger og mye mye mer
spennende å se og høre. På våren er
det 17. mai at Krigsminnesmerket i
Trandumskogen bekranses. Der
møter vi frem, og blir med som Sj
FKL sine gjester til Sessvollmoen i
etterkant og spiser en aldeles hær-
lig «17. mai-lunch» Nytt fra neste år
er at vi er ønsket med på et arran-
gement samme sted i Trandum-
skogen, også den 8. mai. Det ser vi
frem til.
Hva er så vårt særpreg? Tja, si det.
Vi laget vår egen vervebrosjyre for
et par år siden, og nå begynner den
å bære frukter. Bare på ettersom-
meren i 2009 har vi fått 15 nye
entustiastiske medlemmer som
forventer noe av oss tilbake. Noen
av disse er i full jobb enda, og det
tror jeg forteller oss at FPF sin sen-
trale vervekampanje i Medlems-
kontakt tidligere i år, har hjulpet.
Vi har det siste året fokusert mye
på de sentralt inngåtte reiseavtaler,
og så vel Anne Aamodt AS (Aaa)
som Active Travel Norway AS (ATN)
har vært på våre medlemsmøter og
presentert sine knallgode og fine
reisetilbud. Det har bla ført til at
mange av medlemmene våre har

reist med Hurtigruteskipet Troll-
fjord Fra Bergen til Kirkenes og
retur til redusert pris nå på senhøs-
ten. Fordi vi reiser fler enn 10, gis
en gratisbillett. Denne har vi for-
delt på alle i hver 10-mannsgruppe,
og det blir en svært gunstig pris for
alle sammen.
Flere av oss har også latt seg friste
med på en reise til Berlin like før
jul, sammen med ATN. Der har vi
hørt at forsvarspensjonister fra
hele landet har meldt sin interesse,
så det gleder vi oss ekstra til.
Kanskje treffer vi tidligere kolleger,
eller får etablert nye vennskaps-
bånd. På nyåret er vi fristet fra
Activ Travel Norway med en tur til
Madeira, men der har vi ikke
startet påmeldingsprosedyren
enda. Vi gleder oss!
Det at vi har egen hjemmeside
etter FPF sin mal, kommer neppe
som noen stor overraskelse. Det å
klare å holde den à jour, er for oss,
som for alle andre, en utfordring.
Vi tror hele tiden at vi skal bli enda
bedre - men klarer vi det?
Avslutningsvis vil jeg si at bor du
på Øvre Romerike og har fylt 50 år,
og har rett på pensjon fra Statens
Pensjonskasse som følge av tjenes-
te i Forsvaret en eller annen gang,
ja, da må du ikke nøle med å melde
deg inn. Enklest gjør du det med å
besøke vår hjemmeside www.
fpforb.no/øvreromerike og sende
din innmelding direkte derifra.
Husk at din ledsager er medlems-
berettiget og bør innmeldes samti-
dig, uansett alder. Velkommen til
«dine egne»!

ODDMUND
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Man spøker ikke
med militær humor
Sist på 50-tallet var det storøvelse i Mjøs-
traktene. Det regnet i tre uker i strekk, og
Øvelse Vorma het snart Øvelse Gjørma. En
Infanteriavdeling var på flankemarsj i stri-
regnet. I tillegg var det mørkt og
svært sølete. Humøret var under

null og det hadde ikke blitt ytret et ord på
lenge. Da lød en lys stemme fra geleddene:
- Det var da merkelig så langgrunt det var
her da!

Under slike forhold går man en halv
time på en slik replikk!

Det meste av stoffet i denne bok-
en er ført i penn av Mikjell Helle-
land fra Lofthus i Hardanger.
Boken er illustrert av Per Elvestu-
en, sjeftstegner i Dagens Nær-
ingsliv. Som «Gamle Panser-
skalle» selv sier: Mitt håp er at
alle som har vært i Forsvarets
uniform i kortere eller lengre
tid vil finne historier de kjenner
seg selv - eller andre - igjen i.

Anbefaling
Det sies at en god latter for-
lenger livet. Sannheten har
aldri blitt bekreftet viten-
skapelig. Faktisk er det
gode grunner til å feste
større lit til det motsatte.
Man kan le seg i hjel.
Det er ikke hensikten
med denne boka! Tvert
imot byr den på mun-
tre historier som utlø-
ser det gode humør.
Lattermildhet og
sans for humor er
bare løst knyttet
sammen og slett
ikke synonymer.
Så enkelt er det
ikke. Derimot har sans for
humor med helse og godt liv å
gjøre. Mye av humoren som
utfolder seg i Forsvaret er både
barsk og ram. Og den verdsettes
lettest av alle de titusener av
unge og eldre menn, og stadig
flere kvinner, som har tjeneste-
gjort i Forsvaret, om ikke annet
enn førstegangstjenesten, slik
som jeg selv.

Noen
utvalgte historier
Strengt hemmelig
(Kongsvinger 1965)
Det er kurs ved Luftforsvarets
kontroll- og varslingsskole. Endel
av læringsstoffet er gradert. Av-
skjedsreplikken er som følger:

- Brenn
alt dere

har
notert, og

glem alt
dere har

lært.

Bratt til
tusen

(FAØ I, Gamle-
byen, Fredrik-

stad, ca.1974)
En L60-tropp øver

stillingsgang i van-
skelig terreng. Det

er varmt og bratt, og
det blir utpekt stil-

linger i diverse mer-
kelig lende. Svettende

og bannende kommer
det fra en av kanon-

mannskapene:
- Her kommer vi aldri

opp. Stigningen er jo
minst en på seks!

Da er det mer tæl i kanon-
kommandøren, som skrå-

sikkert påstår at:
- Opp skal vi, om så stig-

ningen er en på tusen!
Resten av historiene finner du i

boken «Knallskudd og snuble-
bluss», som du kan kjøpe ved å
logge deg inn på:
www.knallskudd.no

BØKER
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Du blir
berørt av pensjonsreformen
Pensjonsreformen innføres gradvis i folke-
trygden, og vil påvirke alle nåværende og
fremtidige alderspensjonister, men på ulik

måte. Offentlig tjenestepensjon videre-
føres som i dag, men med noen tilpas-
ninger.

Hvilket årstall du er født, av-
gjør hvordan du blir berørt av
pensjonsreformen. Samtidig er
det noen endringer som det er
lurt å kjenne til, uansett når du
er født. Dette forteller Statens
pensjonskasse om i den første
artikkelen i en serie om pen-
sjonsreformen.

LEVEALDERSJUSTERING
Alle født i 1943 eller senere vil
få pensjonen sin levealdersjus-
tert. Dette gjelder både folke-
trygden og offentlig tjeneste-
pensjon. I praksis betyr det at
den opptjente pensjonen skal
fordeles på det antall år man
forventes å leve. Men hvordan
vet man det? Når et årskull
nærmer seg slutten av sitt 61.
leveår, regner Statistisk sen-
tralbyrå ut forventet levealder.
Hvis man pensjonerer seg 67 år
gammel og alderskullet har en
forventet levealder på 87 år,
skal altså pensjonen fordeles
over 20 år. Så lenge levealderen
øker, må hvert årskull jobbe
lenger enn det forrige for å
oppnå samme pensjon.

NY REGULERING
I dag reguleres utbetalt pen-
sjon etter folketrygdens grunn-
beløp (G). Fra 2011 vil utbetalt

pensjon reguleres etter
gjennomsnittlig lønnsvekst i
samfunnet, fratrukket en fast
faktor på 0,75 prosent. Dette
gjelder både pensjon fra folke-
trygden og Statens pensjons-
kasse.

NYE OPPTJENINGSREGLER
I dag beregnes pensjon fra fol-
ketrygden basert på dine 20
beste år med inntekt. For de
som er født i 1954 eller senere
skal alleårsregelen gradvis inn-
fases. Pensjonen skal beregnes
fra første krone du tjener fra
du er 13 til du blir 75 år. Regler
for opptjening av pensjon i
Statens pensjonskasse endres
ikke.

INDIVIDUELL GARANTI
I et høringsnotat om offentlig
tjenestepensjon er det foreslått
at medlemmer av offentlige
tjenestepensjonsordninger
født før 1959 har en individuell
garanti som sikrer 66 prosent
av pensjonsgrunnlaget ved 67
år etter 30 års opptjening.
Dette er ikke endelig besluttet
før en lovendring er vedtatt av
stortinget.

PENSJON OG INNTEKT
Fra 2011 kan du tjene så mye du

vil ved siden av alderspensjon
fra folketrygden. I tjenestepen-
sjon blir det fortsatt en inn-
tektsbegrensning. I offentlig
tjenestepensjon videreføres
dagens AFP-ordning hvor pen-
sjonen reduseres dersom du
har inntekt på 15 000 kroner
eller mer. Pensjonen reduseres
ikke krone for krone, derfor vil
det alltid lønne seg å jobbe.

FLERE VALGMULIGHETER
Fra 2011 får du flere valgmulig-
heter. Du kan kombinere pen-
sjon og arbeid, eller slutte å
jobbe når du fyller 62 år. Det er
derfor viktig å orientere seg
om mulighetene før du velger.

DU ER MEDLEM
I STATENS PENSJONS-
KASSE
Statens pensjonskasse er
Norges største leverandør av
offentlig tjenestepensjon. Over
350 ansatte jobber til daglig
med pensjonsspørsmål som
berører statlig og kommunal
sektor. Lurer du på noe, finner
du mange svar på www.spk.no.
Du er også hjertelig velkom-
men til å ta kontakt.

TEKST: STATENS PENSJONSKASSE

NY SPALTE:
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Høring om oppfølging av
avtale om tjenestepensjon
og AFP offentlig sektor
(Utdrag fra FPFs innspill)
FPF legger til grunn at den inngåtte avtalen
mellom partene i offentlig sektor, i sin helhet
er basert på Stortingets vedtak. Gjennom ved-
taket bestemte Stortinget at:
«Den endelige tilpasningen skal skje gjennom
forhandlinger mellom partene i offentlig sektor».
FPF legger til grunn at det i utgangspunktet
ikke foreligger en felles plattform for tariffor-

handlinger innen offentlig sektor. Når det nå
foreligger utkast til endring av lov og forskrif-
ter, stiller FPF spørsmål ved avtalens gyldighet
innenfor det statlige tariffområdet og om hvor
bundet høringsinstansen er av avtalen. FPF vil
av denne grunn ikke vektlegge avtalen, men
avgi sin høringsuttalelse med bakgrunn i de
foreslåtte lov- og forskriftsendringer.

Avtalen i lønnsoppgjøret
2009, bestemmelser om regulering
Dersom en kommer frem til at avta-
len har et gyldig hjemmelsgrunn-
lag, vil FPF likevel stille spørsmål
ved gyldigheten ved deler av avta-
len. Det fremgår av avtalen at:

«I tråd med Stortingets vedtak skal
alderspensjon fra offentlige tjenes-
tepensjonsordninger levealdersjus-
teres og reguleres etter nye regler
på samme måte og fra samme tids-
punkt som alderspensjon fra folke-
trygden.»

For alderspensjon under utbeta-
ling, vil de personer som mottar
denne ytelsen, verken har status
som arbeidstaker eller tjeneste-
mann. Etter FPFs vurdering faller
denne gruppen utenfor lov om
offentlige tjenestetvister. Partene
innenfor det statlige tariffområdet
kan, etter FPFs syn, ikke inngå
tariffavtaler som omfatter denne
gruppen. FPF stiller derfor spørs-
mål ved gyldigheten av den delen

av avtalen som omhandler regule-
ring av de løpende pensjoner.

Statens tjenestepensjonsordning
FPF er svært fornøyd med at ytelser
fra Statens Pensjonskasse fortsatt
skal være lovregulert og ikke en del
av tariffavtale.

Grunnlovsvernet
FPF vil hevde at flere forhold vedrø-
rende tilpasning av tjenestepen-
sjon i staten til pensjonsreformen,
vil innebære betydelige konsekven-
ser for personell tilsatt i stillinger
med særaldersgrense eller som har
gått av med pensjon før 1.januar
2011. FPF vil i den forbindelse rette
fokus på at militære arbeidstakere
har lovfestet plikt til å fratre ved
oppnådd aldersgrense.

Alderspensjon fra Statens Pensjons-
kasse etter særaldersgrense - gjen-
inntredelse ved fylte 67 år

Av høringsnotatet fremgår det at
personer med alderspensjon etter
særaldersgrensereglene vil ha
mulighet til å kompensere for leve-
alderjustering med årskullets for-
holdstall ved 67 år ved å inntre i
medlemspliktig stilling, jf hørings-
notatet pkt 4.2 siste avsnitt. FPF ser
ingen realistisk mulighet til å gjen-
inntre i medlemspliktig stilling i
noen måneder for å kompensere
for levealderjusteringen.

Samordning av tjenestepensjon
etter særaldersgrense med folke-
trygdens alderspensjon
Etter dagens regler,jf. SPK-loven, er
det en forutsetning for å få utbetalt
tjenestepensjon fra Statens
Pensjonskasse ved fylte 67 år, at det
også blir utbetalt alderspensjon fra
folketrygden.
I høringsnotatet kap 4 om tilpas-
ning av alderspensjon etter særal-
dersgrense, skisseres en løsning
hvor alderspensjon fra Statens
Pensjonskasse og alderpensjon fra
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folketrygden ved fylte 67 år skal
levealderjusteres og samordnes.
Etter FPFs syn bryter dette med de
grunnleggende prinsipper i pen-
sjonsreformen om at det skal gi
uttelling å stå lenger i arbeid.
Ved å innføre en pliktig samord-
ning ved 67 år innebærer det også
et styrt uttak av alderspensjon fra
folketrygden, dvs at forholdstallet i
forhold til folketrygden heller ikke
kan bli lavere enn 1. Dette medfører
i praksis at personer tilsatt i stilling-
er med særaldersgrense blir «styrt»
inn i en pensjonsutbetaling som de
selv ikke kan påvirke.

Løpende alderspensjon fra Statens
Pensjonskasse, uttak av alderspen-
sjon fra folketrygden pr 1. januar
2011 - før fylte 67 år
FPF forutsetter at innføring av flek-
sibel alderspensjon i folketrygden
innebærer at de som oppebærer
alderspensjon fra Statens Pen-
sjonskasse pr 1. januar 2011, og som
fyller 67 år etter 1.januar 2011, kan ta

ut alderspensjon fra folketrygden
uten samordning på uttakstids-
punktet. Samordning foretas ved 67
år. Uttak av alderspensjon fra folke-
trygden levealderjusteres etter de
nye regler ved uttak.

Regulering av løpende pensjoner
fra Statens Pensjonskasse
Med innføring av Pensjonsre-
formen og tilpasningen av pensjo-
ner fra Statens Pensjonskasse, er
det foreslått ny ordning for regule-
ring.

• FPF vil påpeke urimeligheten i at
de løpende pensjoner ikke lenger
skal følge lønnsveksten for de yrke-
saktive.

• FPF vil videre påpeke det uheldige
ved at nåværende aldersgrenser
opprettholdes.

• FPF er derfor av den oppfatning at
alderspensjon fra Staten Pen-
sjonskasse bør reguleres etter ny

modell (tillagt lønnsveksten og fra-
trekkes deretter 0,75%) tidligst fra
tidspunktet for levealderjustering,
dvs fra 67 år, og at før 67 år følges
samme regulering som for oppsat-
te pensjonsrettigheter.

• FPF finner ikke at bestemmelsen
om de årlige reguleringer er til-
strekkelig beskrevet i forslaget til
endringer i SPK-lovens § 42 og sam-
ordningslovens § 26.

Bestemmelser, gjeldende
fra og med 54-kullet
FPF finner det uheldig at nye
bestemmelser ikke blir iverksatt
som en helhet, men at tilpasningen
avgrenses til i denne omgang å gjel-
de de som får alderspensjon fra fol-
ketrygden beregnet etter dagens
regler, dvs bestemmelsene skal gjel-
de til og med 1953 kullet.
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Fra den kalde krigen:

Sovjets «militære»
helikopterbase
på Svalbard
AV ODIN LEIRVÅG OG BERNARD DUNCAN LYNG

Perioden 1965-1985 representerte
en dynamisk periode hva angår
Sovjetunionens militære oppbyg-
ging i NATOs nordlige interesse-
område, og da spesielt på Kola.
Det var særdeles viktig for NATO
landene, og spesielt Norge, å holde
seg kontinuerlig oppdatert om
denne utviklingen.
Innhenting av faktaopplysninger
skjedde selvsagt på mange plan.
Overvåking av vår den gang
«potensielle fiendes» elektroniske
aktivitet, flyovervåking av havom-
rådene nært Kola, satellittovervå-
king, samt overvåking ved bruk av
kystradarkjeden og NATOs fjern-
varslingskjede, var viktige brikker.
På det taktiske plan i Luftforsvaret
spilte våre maritime overvåkings-
fly som opererte fra Andøya en
viktig rolle. Men også våre avskjæ-
ringsjagere, F-104G, CF-104, samt
F-16, deltok som viktige «innhen-
tere».
Tar vi for oss operasjoner ut fra
Bodø Hovedflystasjon på denne
tiden, var blant annet samtlige fly
utstyrt med håndholdt kamera.
Dette i tilfelle flygerne kom opp i
situasjoner som i regi av den
kalde krigen måtte dokumenteres
og rapporteres. Samtlige flygere
hadde militærfaglig opplæring
relatert til slike situasjoner.
Flygernes økende interesse hva
angår sovjets militære potensial,
utstyr, våpensystemer, og opera-

sjonskonsept i nordområdet, ble
tydeliggjort blant annet ved at de
ofte på egen hånd oppsøkte til-
gjengelige relevante åpne kilder,
samt Hovedflystasjonens eget
etterretningsarkiv, for å sette seg
bedre inn i forholdene. På denne
måten bidro de selv til å bygge seg
opp en faglig god etterretnings-
messig kompetanse. På operative
oppdrag ble spesielt jagerflygerne
oppfordret av stasjonens etterret-
ningsavdeling til å utnytte flytu-
rer innen norsk etterretningsmes-
sig interesseområde på en mest
mulig fleksibel og effektiv måte.
For eksempel ved at de etter en
fullført avskjæring i stor høyde,
gikk ned lavt for å utnytte returfa-
sen til hjemmebasen til overvå-
king av skipstrafikken i området
langs den nordnorske kysten
(Ship Recce). «Air Defence» opp-
drag kunne på denne måten kom-
bineres med «Ship Recce».
En slik dobbeloperasjon fant sted
tidlig på 80-tallet, da 2 flygere fra
Bodø Hovedflystasjon i sine F-16
jagerfly på eget initiativ påbegyn-
te en «Ship Recce» vest i
Barentshavet etter en vellykket og
avsluttet avskjæring av sovjetisk
flyvirksomhet. Flyradaren gav tid-
lig indikasjoner på skipsaktivitet i
området, og ett av fartøyene ble
på basis av kurs og posisjon valgt
ut for identifisering og fotografe-
ring.

Etterretningsoffiser Leif Anton-
sen (1939-2004) tilbrakte en
stor del av sin tjenestetid i
Nord-Norge, og var kjent som
en særdeles dyktig E-offiser.
Ikke minst som en pragmatisk
og logisk orientert analytiker.
Han kunne med basis i sin
egen faglige dyktighet ofte
påvise feil og svakheter i etter-
retningsinformasjon innhentet
fra flere vestlige kanaler, noe
han uttrykte på ekte nordnorsk
vis. Han ble høyt respektert av
sine egne og utenlandske alli-
erte kollegaer for sin detalj-
kunnskap om de sovjetiske
militære styrker innen NATO’s
interesseområde i nord. Dette
gjaldt særlig dybdeinnsikt i
den sovjetiske krigspotensial
og operativ kapasitet.

MEDLEMSKONTAKT14 • NR. 1 - 2010
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Allerede på god avstand kunne
flygerne identifisere målet som et
sovjetisk handelsfartøy med kurs
NNV. På dekk kunne skimtes flere
store gule objekter. Fotografering
ble gjennomført i lav høyde mot
fartøyets to sider, før jagerflyene
igjen satte kursen sydover langs
kysten mot hjemmebasen.
Vel framme ble kamerabildene
fremkalt. Dekklasten viste seg
blant annet å være 5 tilsynela-
tende helt fabrikknye helikoptre
av typen MI-8 HIP. Samtlige var
merket med det «sivile» flyselska-
pet Aeroflots logo, og malt med
gulorange farge, altså tilsynela-
tende sivile varianter.
Helikoptrene ble imidlertid klassi-
fisert til å være en nyere militær
versjon av de som allerede var sta-
sjonert på Kapp Heer. Skipets
posisjon og kurs tilsa sannsynlig
destinasjon Svalbard. Altså en
mulig utskiftning og modernise-
ring, eventuelt en utvidelse, av
den sovjetiske helikopterparken
på Kapp Heer.
Skulle det i ettertid kunne verifi-
seres at denne lasten gjaldt utskif-
tinger eller en forsterkning av den
sovjetiske helikopterparken på
Svalbard, måtte farge og logo
kunne forklares ut i fra hvor viktig
det var for de sovjetiske myndig-

heter at gjennomføringen bar
preg av en sivil aktivitet. USSR
hadde selv over flere år vært aktiv
med protester mot hendelser de
mente var norsk «militær» aggre-
sjon på Svalbard. At de nå tidlig på
80-tallet fant det hensiktsmessig
med en modernisering av heli-
kopterflåten kunne vanskelig
begrunnes kun ut i fra behovet for
vanlige transportoppdrag relatert
til gruvedriften. Det er derfor
grunn til å anta at det måtte være
mye sterkere motiver bak, og
dette måtte etter beste evne hol-
des skjult for vestlige interesser.
En annen hendelse skulle imidler-
tid tidlig på 80-tallet underbygge
tidligere påstander om at de sov-
jetiske helikoptrene på Svalbard
var rene militære varianter. Nok
en gang var det befal.
fra Bodø Hovedflystasjon som på
selvstendig initiativ skulle hente
inn opplysninger av betydning
under den kalde krigen.
Det var på et flere dagers trenings-
oppdrag til Svalbard med et red-
ningshelikopter at en av offise-
rene gjennom et tilfeldig besøk
om bord på en av de sovjetiske Mi-
8 HIP helikoptre fikk verifisert
typebetegnelsen.
Dette var i en tid hvor det var sov-
jetisk gruveaktivitet to steder på

Svalbard. Mannskap til gruvene
ble fløyet inn med jevne mellom-
rom med et sivilt Aeroflot trans-
portfly fra Kola. Det var ikke ofte
at dette flyet ankom
Longyearbyen. Likevel var det ca
30 «betjenter» fast stasjonert på
øya for å betjene transportene. En
kan med stor grad av sikkerhet
konkludere med at deler av denne
staben var bemannet med nøkkel-
personell underlagt de sovjetiske
etterretningsenhetene KGB og
GRU, og hadde etterretningsopp-
drag som hovedfunksjon.
Det norske redningshelikopteret
hadde parkert på flyplassen på
Longyearbyen etter endt tjeneste
denne dagen. Like bortenfor stod
et russisk Mi-8 HIP helikopter til-
hørende Aeroflot. Den norske offi-
seren gikk slentrende bort til det
russiske helikopteret for å ta det i
øyesyn. Her møtte han en fra det
sovjetiske mannskapet, og invi-
terte ham med ekte norsk gjestfri-
het bort til det norske redningshe-
likoptret til en kopp kaffe og en
grundig omvisning.
Når så den norske offiseren senere
pekte bort til Aeroflot helikopte-
ret, hadde den nå så vennligsinne-
te sovjeteren slettes ikke noe i
mot at nordmannen fikk en gjen-
visitt. Snarer tvert i mot. Han vir-
ket direkte stolt av helikopteret
sitt og inviterte gladelig nordman-
nen om bord. Nordmannen lot
ikke sjansen gå i fra seg til å sette
seg grundig inn i instrumentering
og «cockpitlayout». Han fikk
utførlige forklaringer på «russisk»
om utstyr og liknende. Både inne i
maskinen og utenfor. Men brått
kom en annen person fra stasjons-
bygningen løpende. Og nå ble
tonen en helt annen!
Nykommeren var på ingen måte
like høflig og vennligsinnet. Han

FO
TO
:
D
IE
SE
T/
YG
G
ES
ET
H

MK-01-2010:MK 22-02-10  12:38  Side 15



16 • NR. 1 - 2010 MEDLEMSKONTAKT

tilhørte mest sannsynlig den
«alvorlige» delen av den sovje-
tiske bemanningen i Longyear-
byen, for å si det enkelt. Den
norske offiseren ble regelrett
kastet ut og ble bedt om på
pelle seg vekk. Dette ble uttrykt
på russisk, men budskapet gikk
klart frem.
Vel tilbake på mannskapets
oppholdsrom ved Bodø Hoved-
flystasjon senere samme uke
ble foto som ble tatt av det sov-
jetiske helikoptret i detalj sam-
menliknet med relevante bil-
der i blant annet «Janes All the
World Aircraft», og mannska-
pet kunne raskt konkludere at
de presumptivt sivile helikop-
trene som sovjeterne hadde
erklært de var, hadde innret-
ninger som kunne klassifisere
det som en oppgradert militær
variant av Mi-8 HIP. Det sovje-
tiske helikoptret var blant
annet utstyrt med opplegg som
kunne tolkes som kabelføring
og festeanordninger for even-
tuelle utvendig spesialutstyr,
og det var brytere i cockpit for å
betjene disse. De var ikke i tvil
om at det var en moderne mili-
tær utgave de hadde stått par-
kert ved siden av.
Nå, et kvart århundre etter
disse hendelser, inngår «An-
tonsen teorien» som en av
mange forklaringer på tilstede-
værelsen av en sovjetisk «mili-
tær» helikopterbase på Kapp
Heer under den kalde krigen. I
militæranalytisk sammenheng
bør den imidlertid stå høyt
oppe på listen hva angår grad
av troverdighet.

KILDER, BL.A:
Wikipeda
R.Tamnes: Svalbard mellom
øst og vest
W.Østreng: Det varme Arktis
Journalist og forfatter Birger
Amundsen
T.Torkildsen: Landet med de
strategiske kyster
Journalist og forfatter Jon
Michelet
Leif Antonsen, Bodø

Er det de eldre som er
skyld i store skoleklasser?

Seniornett – info til med-
lemmer av FPF-OSLO –
(og andre lokalforeninger)

En sak som har vært oppe i media
i det siste, er kommunenes tend-
ens til å slå sammen skoleklasser
for å spare penger. I en reportasje
i Dagsrevyen nylig, så en hvordan
en kommune hadde slått sammen
to skoleklasser og dermed fått mer
enn de fra departementet ønske-
lige 25 elever i en klasse. Dette
selvfølgelig for å spare penger i en
slunken kommunekasse.
Reportasjen ble etterfulgt av et
intervju med skolestatsråden,
Kristin Halvorsen, som uttalte at
det nå hastet med å komme med
et lovforslag, slik at kommunene

ikke kunne overstige de «fastsat-
te» 25 elever i hver klasse – og hin-
dre at kommunene brukte penger
på for eksempel den kommende
eldrebølgen (!)
De nøyaktige ordene hun brukte
kan sikkert diskuteres, men fra-
trukket de sedvanlige «politiske
hjelpeverb», var det nettopp det
hun sa.
Det er altså de eldre som er årsa-
ken til at kommunene har dårlig
råd, og må slå sammen skoleklas-
ser! Det er det jo kjekt å vite.

Ivar Jensen
Leder FPF Oslo

Osloforeningen har over 1000
medlemmer. Det sier seg selv at
det kan være vanskelig å nå ut
med informasjon til dere alle på
kort varsel. I dag sendes vi ut et
program for kommende periode
hvert halvår pr post. Men å få ut
endringer til dette på samme
måte, er meget ressurskrevende -
og tungvint.
Lokalforeningen bruker derfor sin
hjemmeside på internett - www.
fpforb.no/oslo - for å informere
medlemmene. Dette er nok situa-
sjonen i de fleste lokalavdelinger.
Men, problemet er at ikke alle
medlemmer har tilgang til inter-
nett! Viktig informasjon når ikke
frem til alle.
Derfor – dette er en henstilling til
alle om «å komme seg på nett».
Ikke bare for å få informasjon fra
pensjonistforeningen, men sam-
funnet rundt oss er mer og mer
basert på at «alle» har tilgang til
internett. Mange kvier seg, tror at
det er vanskelig for en «i min
alder». Men det vanskeligste er
faktisk å komme i gang! Det

enkleste er å be familiemedlem-
mer, barn og kanskje enda bedre –
barnebarn, tante/onkelbarn, osv.,
bruk det en har, om å hjelpe seg i
gang og forklare og assistere.
Et fint alternativ er å kontakte
SENIORNETT. Dette er en lands-
omfattende organisasjon som har
som formål å hjelpe senio-
rer/pensjonister til å lære å bruke
PC og internett. Seniornett er til-
stede/ tilgjengelig på de aller fles-
te eldresentra, frivillighetssentra-
ler og bibliotek i landet og har
kontakter i de aller fleste av lan-
dets eldreråd.
Postadressen er: Seniornett, Post-
boks 1002 Sentrum, 0104 Oslo.
De har kontor i Nedre Slotts gt 3.
Telefon: 22 42 96 26. Adressen på
Internett er: www.seniornett.no
Men det enkleste er kanskje å
besøke en av byens eldresenter
eller en filial av Deichmannske
bibliotek.
Derfor, kontakt familiemedlemmer
og/eller seniornett og kom i gang!

Med vennlig hilsen
Ivar Jensen, Leder FPF - Oslo
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Prisen gjelder per person i dobbel innvendig lugar med fullpensjon, inkludert 25 % rabatt på utvalgte avganger i perioden 1. mai til 31. august 2010.
Vi er behjelpelig med fl ytilslutning.

Ta deg tid til å nyte midnattssolen om bord på et av Hurtigrutens skip. Det intense dagslyset gjør den norske “sommernatten” spesielt vakker. Med 117 års 
maritim erfaring og en flåte på tretten komfortable skip byr vi på opplevelser som ofte overgår passasjerenes forventninger. Dette er reiser hvor du møter 
forskjellige kystsamfunn, unikt dyreliv og nye mennesker. Vi tilbyr også spennende utfl ukter underveis, slik at du blir bedre kjent med landskapet, historien 
og den norske kystkulturen. www.hurtigruten.no

For bestilling gå inn på våre nettsider, ring oss på tlf. 810 30 000 eller kontakt ditt reisebyrå.

Opplev den rene og friske luften Nyt fersk og naturlig mat Intime skip med atmosfære

Opplev midnattssolen 
OM BORD PÅ HURTIGRUTEN

Foto:Jan
Lilleham

re

Derfor er HURTIGRUTEN den beste måten å oppleve norskekysten på

PRIS FRA

5 dager Kirkenes–Bergen fullpensjon~ gjelder ved bestilling før 31. mai 2010

7.587,-
WWW.HURTIGRUTEN.NO

10

HR Forsvarets Pensj. 1 19.02.10   15.58
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FORSVARSSJEFENS DIREKTIV
forsamarbeid med og støtte til
Forsvarets pensjonistforbund (FPF)

og tilknyttede foreninger
Gjeldende fra 1.januar 2010

1 INTENSJON
Det er Forsvarssjefens intensjon at forhol-
dene skal legges til rette, både lokalt og sen-
tralt slik at Forsvarets pensjonister blir en
naturlig del av personellkorpset og For-
svarets virksomhet. Anledning til å benytte
messer, svømmehaller, bibliotek, hobbyrom,
trimrom til fritidsbruk og invitasjon til lokale
arrangementer bidrar til at Forsvarets pensjo-
nister ikke skal føle seg glemt av sin arbeids-
giver når den yrkesaktive periode er over.
Forsvarssjefen vil understreke betydningen

av å opprettholde et sosialt nettverk som har
utviklet seg gjennom et langt yrkesaktivt liv i
Forsvarets tjeneste. Forsvarssjefen ber derfor
sjefer for vertsavdelingene om å følge opp
dette direktivet slik at de personellpolitiske
retningslinjer overfor Forsvarets pensjonister
kan realiseres.
Forsvarssjefen anser FPF som en egnet res-
surs til å bidra innenfor det pensjonspolitiske
området for Forsvarets ansatte og pensjonis-
ter, og vil nytte leder/FPF som rådgiver i fag-
lige spørsmål som angår dette fagområdet.

2 Forsvarets Pensjonistforbund
(FPF)
FPF ble stiftet i 1983 og er en lands-
omfattende organisasjon. Med-
lemskap er åpent for alle tidligere
ansatte som har opptjent pensjon
i Forsvaret og ansatte fra fylte 50
år. Medlemskap gis også til livs-
ledsagere og etterlatte.
FPF har til formål å:
• Ivareta og fremme medlem-
menes økonomiske, sosiale og vel-
ferdsmessige interesser
• Arbeide for å styrke Forsvarets
stilling i samfunnet
FPFs formål søkes oppnådd
gjennom samarbeid med lokalfor-
eningene, sentrale militære og
politiske myndigheter, befals- og
tjenestemannsorganisasjoner,
landsomfattende organisasjoner,
offentlige myndigheter og nær-
ingslivet.

3 Forhold til Forsvarets
personellpolitikk
I et helhetlig personellpolitisk
perspektiv er det viktig å under-
streke at pensjonisttilværelsen er
en naturlig forlengelse av det
yrkesaktive liv, og at en helhetlig
personellpolitikk også omfatter
denne gruppen.
Direktivet synliggjør at:
• Forsvaret vil gi FPF og de tilknyt-
tede lokalforeninger en tidsmes-
sig støtte
• Forsvaret vil ivareta sine pensjo-
nister i et personellpolitisk per-
spektiv, både sentralt og lokalt
• Forbundets sekretariat og lokal-
foreningens ledelse skal gjennom
vertsavdelinger, der hvor det er
mulig, være tilvist lokaliteter for
sin virksomhet
• Det skal til enhver tid foreligge
en oppdatert oversikt på vertsav-
delinger

4 Ansvarsforhold
I overordnede og prinsipielle
spørsmål vil sjef personellavde-
lingen i Forsvarsstaben være det
ansvarlige stabsledd som på
vegne av Forsvarssjefen ivaretar
forholdet til Forsvarets pensjonis-
ter. Sjef personellavdelingen kan
gi fullmakt til annen person/
stabsledd i avdelingen til å forestå
utøvelsen, fullmakten skal gjøres
kjent for FPFs leder.
Leder av FPF, eller den han utpeker,
kan være Forsvarssjefen/ For-
svarsstabens rådgiver i pensjonspo-
litiske spørsmål, herunder bruk av
pensjonister på pensjonistvilkår.
Når det gjelder prak-
tisk/administrativ støtte til FPF
sentralt, vil den avdeling som er
utpekt, være den enhet som gir
denne støtten, og ivaretar den
organisatoriske tilknytningen.
Administrativ og driftsmessig
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støtte til den enkelte lokalfor-
ening vil skje fra den avde-
ling/enhet som får oppdrag å
være vertsavdeling.
Den enkelte lokalforening frem-
mer forslag gjennom FPF om hvil-
ken vertsavdeling som er hen-
siktsmessig å nytte seg til. Av-
gjørelsen tilligger sjef personel-
lavdelingen i Forsvarsstaben.
Oppdraget om å ivareta ansvaret
som vertsavdeling skal fremgå av
de årlige virksomhetsplaner.

5 Budsjettrutiner
FPF skal overfor sjef personellav-

delingen i Forsvarsstaben eller
den han har gitt fullmakt, frem-
legge årsbudsjett med nødvendi-
ge vedlegg, samt revidert regn-
skap fra foregående år.
Den enkelte lokalforening frem-
mer tilsvarende budsjettforslag til
sin vertsavdeling.
Sjef personellavdelingen i For-
svarsstaben, eller den han har gitt
fullmakt, fører ressursdialog med
leder FPF. Resultatet skal fremgå i
Forsvarssjefens virksomhetsplan.
Tilsvarende dialoger føres mellom
leder lokalforening og de respekti-
ve sjefer for vertsavdelingene.

Resultatet skal fremgå av driftsen-
hetens/vertsavdelingens virks-
omhetsplan.

6 Praktisk/ administrativ
støtte til FPF/sekretariat
Forsvaret vil støtte FPF med:
• Økonomisk støtte til lønnshjem-
ler på pensjonistvilkår i staten for
FPF/sekretariat
• Tildeling av kontorer, innredet,
utstyrt, vedlikeholdt og rengjort i
samsvar med normal standard i
Forsvaret. Dersom dette ikke er
mulig, skal det budsjetteres med
økonomisk støtte til leie og drift
av tilsvarende
• I de tilfelle det gis adgang til
Forsvarets interne elektroniske
systemer, plikter FPFs tillitsvalgte
å gjennomgå nødvendig opplæ-
ring
• Distribusjon av medlemsbladet
«Medlemskontakt» besørges som
vedlegg til f (Forsvaret forum).

7 Administrativ og driftsmessig
støtte til lokalforeningene
Forsvaret vil støtte lokalforening-
ene med:
• Der hvor forholdene ligger til
rette, skal det tilvises nødvendig
kontorplass, innredet, utstyrt,
vedlikeholdt og rengjort i samsvar
med normal standard i Forsvaret.
Der hvor dette ikke er mulig eller
praktisk gjennomførbart, skal det
budsjetters med økonomisk støt-
te til leie av tilsvarende.

Dette direktiv erstatter tidligere
direktiv av 1. desember 1999 og
samarbeidsavtalen 7. mai 2008.
Direktivet gjøres gjeldende fra 1.
januar 2010.

Akershus festning,
den 3. februar 2010.

Harald Sunde
General

Forsvarssjef
(sign)
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Forsvarsministerens
Festkonsert

I januar dro 45 musikkinteresserte medlemmer av Forsvarets pensjonistforening Horten på tur
til Oslo med Nettbuss og Frank Aarum som sjåfør. Korpssjef for Kongelige Norske Marines
Musikkorps, orlogskaptein Terje Gravningsmyhr, hadde invitert foreningen med gratis-billetter
til Forsvarsministerens festkonsert i Oslo Konserthus. Vi hadde fått meget gode plasser, og du
kunne ane en spent forventning og en fortettet stemning i den fullsatte salen. Før konserten
startet anmodet musikkinspektør, kommandørkaptein Arnstein Lund, forsamlingen om å reise
seg for å minnes Claes Joachim Olsson, som ble drept i Afghanistan, med ett minutts stillhet.
Litt over kl 1900 entret dirigenten,
Ingar Bergby, podiet, hilste publi-
kum og hevet taktstokken til
Verdi’s Ouverture til operaen
Skjebnens makt. Bergby ikke bare
dirigerte orkesteret, men selv bak-
fra kunne du se at han levde seg
inn i musikken. Det ble en aften
med uforglemmelige lydinntrykk.
Kveldens konferansier, Truls
Svendsen, var ganske morsom, og
hadde publikum i sin hule hånd
fra første øyeblikk. Han bandt de
forskjellige musikkstykkene sam-
men på en fornøyelig måte, men
han hadde et litt vulgært innslag,
som mange allikevel syntes var
morsomt, mens noen få reagerte
svært negativt på det.
En av solistene, den verdenskjente
klarinettist Martin Fröst, fikk
fram toner og triller med sin emi-
nente behandling av instrumen-
tet, som det er få andre forunt å få

til. Men, han hadde dessverre en
uvane med å bruke hele kroppen
mens han spilte; han vred og buk-
tet seg, og krysset bena på en måte
som andre gjør når de er – unn-
skyld utrykket – tissetrengte. Det
virket jålete og påtatt, og ødela for
en ellers stor musikalsk opple-
velse.
To andre solister, ekteparet Heidi
og Øyvind Stømer – hun med sak-
sofon, og han med vibrafon –
trollbandt publikum med sitt
samspill og sin tolking av Villa-
Lobos’ Aria. Det var en ren musi-
kalsk nytelse, samtidig som vi for-
bløffet så hvordan Øyvind klarte å
behandle fire køller, to i hver
hånd, på vibrafonen.
I det nest siste ordinær numme-
ret, William «Billy» May’s The
Green Hornet, med Erik Eilertsen
og Benny Solli som trompetsolis-
ter, viste Marinemusikken igjen

sin musikalske bredde. Jazz-
musikken svingte så det kriblet i
hele kroppen.
Før avslutningen, så hilste depar-
tementsråd Erik Lund-Isaksen fra
Forsvarsminister Grete Faremo,
som var på tjenestereise i USA, og
berømmet Marinemusikken for
det høye kunstneriske nivået. Vi
observerte at også medlemmer fra
FP-Oslo var å se på konserten.
Hjemturen ble en hyggelig avslut-
ning på en minnerik kveld. De
aller fleste hadde tatt med seg noe
godt å bite i, kaffe i kopp, eller noe
annet godt i krus.
Takk til Terje Gravningsmyhr for
billettene, til Gullborg Lachmann
som reiseleder, og til alle medrei-
sende for en hyggelig tur, og takk
til sjåføren for en sikker og beha-
gelig kjøring.

KJELL CHR. JOHNSRUD
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Klart for en ny utgave
av Norsk Militær Tattoo
Norsk Militær Tattoo 2010 arrangeres av
Forsvaret i Oslo Spektrum 7. – 9. mai. Her
presenteres verdens beste militærorkestre og

drilltropper i et fantastisk sceneshow. Dette
er Norges største innendørsarrangement
med nesten 1000 deltagere.

Det blir innslag med
Hans Majestet Kongens
Garde, utenlandske drill-
tropper og musikkorps,
Forsvarets stabsmusik-
korps, Kongelige norske
marines musikkorps og
Oslo Filharmoniske kor.
Mange kommer lang-
veisfra for å oppleve
Norsk Militær Tattoo – et
show for hele familien.
Oberst Christer Johan-
nesen, sjef for Norsk
Militær Tattoo gleder
seg veldig, og mener at

arrangementet aldri har
vært bedre.
– Interessen for korps og
drill er stor i Norge, og vi
er stolte over å kunne
presentere dette popu-
lære showet i internasjo-
nalt format. I år ser jeg
spesielt frem til å se
bredden i programmet,
fra velkjent Gardeopp-
visning til operasolister
og motorsykkelshow,
sier Oberst Christer Joh-
annesen, sjef for Norsk
Militær Tattoo.
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Skal vi ut
å reise
sammen?
Forsvarets Pensjonistforbund (FPF)
er ingen reiseoperatør, men har nå
tilrettelagt slik at foreningenes rei-
sevirksomhet kan få en etterspurt
oppsving, uavhengig av forening-
ens størrelse og beliggenhet.

FPF har nylig reforhandlet sin samarbeid-
savtale med Active Travel Norway AS
(ATN) og Hurtigruten (HR). Dette har nå
resultert i at ATN og HR vedlegger et spe-
sialdesignet reisetilbud gjennom hele
2010. Du må derfor ta vare på dette reise-
vedlegget!
Selve grunnlaget for denne reisemodellen
ble lagt på reiseseminaret som ble
gjennomført i forbindelse med visnings-
tur for samtlige reiseledere i foreningene,
på ettersommeren 2009.
Det vil bli lagd en Link fra forbundets
hjemmeside www.fpforb.no til ATN sin
hjemmeside www.atn.no Der finnes en
Knapp for FPF sine medlemmer. Ved å
aktivisere denne, vil hver enkelt av oss
kunne finne alt som trengs for å bestil-
le/kjøpe reisene som ønskes gjennom-
ført.
For de som heller ønsker å forholde seg til
foreningens reisekomite, kan bestille rei-
sen der.
FPF har på sin side valgt å nytte meg, Tor
Ulf Bygmester, som foreningenes kon-
takt opp mot ATN som reiseoperatør, på
samme måte som ATN har valgt å nytte
meg som kontaktperson mot FPF.
Hensikten med dette opplegget, er rett og
slett for å muliggjøre fellesreiser i betryg-
gende former for absolutt alle medlem-
mer, uavhengig av bopel og forenings-
størrelse.
Skal vi ut å reise sammen?
Jeg ønsker GOD TUR!

TOR ULF BYGMESTER

Overnatting ved
Forsvarets etablissementer
FPF har registrert stor interesse for opplysninger om hvor i
landet det er mulig å spise og overnatte i Forsvarets etablis-
sementer når man er på ferie eller reiser. Her er listen over
tilgjengelige steder og kontakttelefon. Vi gjør oppmerksom
på at det i sommersesongen og i perioder med stor militær
aktivitet vil være begrensede muligheter enkelte steder. For
Bardufoss/Sætermoen/ Skjold området er det de nærmeste
årene ekstra stor belastning og derfor svært vanskelig å få til-
gang. Alle forlegningskontorene tar nå betalt for overnatting,
betalingen er den samme ved alle avdelinger. For tiden er
prisen 200,- pr natt i enkeltrom, to personer som deler rom
betale 150,- pr seng. Det finnes også rimelig botilbud på
Perminalen hotell i Oslo og på Rinnleiret ved Levanger.

STED TELEFON
Oslo – Huseby 23099487
Dombås 61217500
Oslo – Linderud 2309487
Trondheim 73995472
Oslo – Akersborg 23098868
Værnes 74836550
Kolsås 67865009
Mosjøen 75112090
Sessvollmoen 63925283
Bodø 75578646
Gardermoen 64803199
Harstad 77014707
Kongsberg 32775102
Ramsund 76918707
Mågerø 33302289
Sortland 76918707
Rygge 69237925
Setermoen 97048826
Kjeller 63899099
Bardufoss 77897084
Elverum 62408694
Skjold 97048824
Rena 62402162
Tromsø 77628599
Lillehammer 99222241
Porsangmoen 78493625
Kristiansand 38065149
Kirkenes 78994197
Stavanger 51347615
Rinnleirets venn. rinnleir@online.no
Bergen 55505902
Perminalen 23093713

MK-01-2010:MK 22-02-10  12:38  Side 22



INNMELDINGSBLANKETT:
Tittel/grad: ........................... Etternavn: .................................................. Fornavn: .........................................................................

Født: .......................... Adresse: ................................................................................................................................................................

Post nr: ............ Poststed: ................................................................ Land: ........... ......... Tjeneste år: .......... Familie: ..............
(G = gift. S = samboer. A = alene. E= etterlatt)

Telefon fast: ........................................ Mobil: ........................................ E-post: ..................................................................................

Når Pensjonert: ..................................... Siste tjenestested: ............................................................................................................

Underskrift: ....................................................................................................................

Dersom også eventuelt ektefelle/samboer ønsker medlemskap, underskrives neste linje:

Etternavn: .......................................................................................... Fornavn: .....................................................................................

Født: ...................... Underskrift Ektefelle/samboer: ....................................................................

Opplysningen sendes primært til den lokale foreningen dersom du vet adressen eller til:
Forsvarets Pensjonistforbund, Bygn. 22, Akershus festning, 0015 Oslo
(innmeldingsblankett finnes også på FPF´s hjemmeside www.fpforb.no)

�BLI MEDLEM I FORSVARETS PENSJONISTFORBUND

� F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D , B YGN ING 22 , AK E R SHUS F E S TN ING , OS LO
� T E L E F O N : 2 3 0 9 3 2 3 3 � T E L E FA K S : 2 3 0 9 3 5 3 4 � E - P O S T: p o s t @ f p f o r b . n o

� R E D A K T Ø R : AR I L D K R I S T ENS EN � H J E M M E S I D E : www. f p f o r b . n o
� D E S I G N : MAGNUS E I K L I � T R Y K K : AK T I E T RY KK E R I E T A . S
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Vi forstår at du i dag
ikke har morgendagens
pensjon som det mest

fremtredende i din hverdag,
men vet du hva levealder-
justering og indeksering
vil bety for din pensjon?

(Les vår høringsuttalelse på www.fpforb.no)

FORSVARETS PENSJONISTFORBUND HAR I MER ENN 25 ÅR
STÅTT VAKT OMVÅRE OPPARBEIDEDE RETTIGHETER,

OG REALVERDIEN AVVÅRE PENSJONER.

STØTT VÅRT ARBEID GJENNOMMEDLEMSKAP
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