
 

Nyhetsbrev 
 

 

Forbundsstyret har gjennomført det første, og konstituerende, møtet etter sommerens landsmøte. 
Her er noen av sakene fra landsmøtet i sommer og FS-møtet som fant sted helgen 14.-16. 
september. 

Landsmøtet 

Vedtatt strategi og arbeidsprogram 
Landsmøtet (LM) ble gjennomført helgen 26. og 27. mai. Det arbeides nå videre etter strategien som 
enstemmig ble vedtatt (se www.nrof.no for strategi og arbeidsprogram for perioden 2018-2020, 
samt resolusjonen som ble vedtatt). 

Synlighet 
Landsmøtet behandlet blant annet forbundets synlighet i det offentlige rom. Forbundsstyret mener 
at NROF skal være synlig tilstede i den offentlige debatten, men at forbundets goodwill og kraft må 
brukes der vi kan lykkes. Det er det vi ønsker å selge inn som NROFs særlige kvaliteter som må ligge 
til grunn for det vi mener noe om. 

NROFs selvdømmeregime 
Forbundsstyret i NROF hadde i 2015 en prosess for å rydde opp i kriteriene for medlemskap. Med 
bakgrunn i en medlemssak som har pågått i 2018, har forbundet fått inn flere innspill om NROFs 
selvdømmeregime. Dette er beskrevet i NROFs håndbok under punktet «medlemskap i NROF». FS’ 
vurdering av regimet slik det er beskrevet, er i all hovedsak hensiktsmessig, men det arbeides likevel 
med noen presiseringer som vil bli tatt inn i håndboken. 

Dette er NROFs nye forbundsstyre og gjelder for 2018-2020 
President Jørn Buø Avd. Oslo 

1. visepresident Viggo Hanssen Avd. Mandal 

2. visepresident Christian B. Pedersen Avd. Haugaland 

Styremedlem Svein Arne Jensen Avd. Helgeland 

Styremedlem Daniel Hagen Avd. Lister 

Styremedlem Sofie Hildebrandt Nilsen Avd. Ringerike 

Styremedlem Nils Otto Pleym Avd. Varanger 

1. varamedlem Arnfinn Vik Avd. Oslo 

2. varamedlem Hilde Kristian Stensen Avd. Elverum 

Forbundsstyrets årsplan 
FS’ årsplan er en konsekvens av formelle forhold rundt landsmøte og formannskonferanse, av saker 
som er til behandling og av hensyn til belastningen hos styret og administrasjonen.  

Møtene vil normalt bli avholdt i møterommet i sekretariatet/Bygning 60 på Akershus festning. 
Møtene starter normalt lørdag kl. 0930 og avsluttes før kl. 1600. Følgende saker er så langt på 
arbeidslisten: 

Informasjon Pro Patria og veien videre 
Idrett  Innretning og ambisjonsnivå i idretten 

http://www.nrof.no/


Idrett  Revisjon av skytereglement 
Idrett  Oppfølging av materiellanskaffelsesprosjektet 
Kompetanse NROFs krigsspill - Hærens Våpenskole 
Organisasjon NROFs avtale med Forsvaret  
Organisasjon NROFs «offentlige» synlighet og satsingsområder 
Organisasjon Evaluering av NROFs selvdømmeregime  
Organisasjon Revisjon av Håndboken 
Organisasjon Hvordan øke medlemsmassen 
Organisasjon Ambisjoner for NROFs internasjonale arbeid 
Organisasjon Employer Support 
Organisasjon NROFs engasjement i veteranarbeidet 
Organisasjon Kick-off, plan for perioden 
Utredninger NROFs involvering og ambisjoner i forhold til ny langtidsplan for Forsvaret 
Utredninger Oppfølging av reservistkonseptet, konsekvenser og muligheter for NROF 

Oppfølging av avdelingene 
Det enkelte forbundsstyremedlem har oppfølgingsansvaret for et knippe av NROFs lokalavdelinger. 
For inneværende periode er fordelingen som følger: 

Viggo Hanssen Haugaland, Kristiansand, Lister, Mandal, 
Nedenes, Rogaland 
 

Christian B. Pedersen Bergen, Indre Sogn, Kvinnherad, Sunnhordland, 
Voss, Firda, Sunnfjord og Ytre Sogn 
 

Svein Arne Jensen Fosen, Gausdal, Oppdal, Orkla, Stjørdal, Sør-
Trøndelag Alstahaug, Helgeland, Salten, Sør-
Helgeland, Lofoten, Vesterålen 
 

Nils Otto Pleym Midt-Troms, Narvik, Tromsø, Varanger, Vest-
Finnmark, Harstad 
 

Sofie Hildebrandt Nilsen Ringerike, Nedre Romerike, Øvre Romerike, 
Romsdal, Ålesund, Indre Romsdal, Nordmøre 
 

Daniel Hagen Drammen, Grenland, Kongsberg, Vest-
Telemark, Vestfold 
 

Arnfinn Vik Fossumstrøget, Moss, Søndre Østfold, Follo, 
Ringerike, Oslo 

Hilde Kristin Stensen Glåmdalen, Gudbrandsdalen, Hedemarken, 
Elverum, Valdres, Vestoppland 

Vervebonus for nye medlemmer 
Mange avdelinger i NROF har god aktivitet, men kan med styrket økonomi lage enda bedre tilbud til 
sine medlemmer. Dette kan gjøres ved at avdelingene får tilbakeført en del av første års kontingent.  

FS foreslår en bonusprosent på 25 % av kontingenten. Bonusen utbetales for hvert nye medlem i 
2018 som fortsetter sitt medlemskap i 2019 og som betaler kontingenten innenfor en gitt frist:  

1. Betalt kontingenten innen 15. februar i 2019, med bonusutbetaling i mars 2019. 

2. Betalt kontingenten innen 15. september, med bonusutbetaling i oktober 2019. Da har 
avdelingene rukket å gjennomføre lokal purring. 

 



Arbeidstidsbestemmelser i NROFs sekretariat 
De ansatte i NROFs sekretariat er pålagt å følge Arbeidsmiljøloven på samme måte som øvrige i 
arbeidslivet. For å gjøre virksomheten bedre planleggbar og sporbar for Arbeidstilsynet, har FS 
besluttet at det innføres arbeidstidsbestemmelser for NROF i henhold til Arbeidsmiljøloven (AML). 
AML legger som kjent visse begrensninger for hvor mye det kan arbeides for at hvilebestemmelsene 
ikke skal overtrås. Selv om de ansatte, som andre medlemmer, vil kunne jobbe på frivillig arbeid, vil 
dette kunne innebære noen begrensninger på sekretariatets leveranser. Bistand til avdelingene vil 
fortsatt prioriteres. 

Nijmegenmarsjen 
En særs tørr og varm marsj ble gjennomført 17.-20. juli. 400 plasser var fylt opp før start, men av 
ulike årsaker stiller ikke alle som har plass, til start.  

Statistikken for 2018 ble som følger: 
387 startende 
367 fullførte 
 

13 avdelinger deltok 
251 pax stilte i avdeling 
136 pax stilte individuelt 

15 pax i avdeling avbrøt marsjen 
5 individuelle deltakere avbrøt marsjen 

Alt i alt en god gjennomføring. 

NROF takker alle deltakere for sporty og idrettslige 
prestasjoner! Funksjonærstaben takkes spesielt og som 
på frivillig grunnlag har bidratt til at deltagerne har 
gjennomført og fått sin medalje. 

Medlemsstatus 
Antall betalende medlemmer i NROF ligger noe bak fjorårets sammenlignbare tall. For å nå resultatet 
for 2017, må ytterligere (i skrivende stund) 248 medlemmer betale årets kontingent. Det er ikke 
mulig å delta i NROFs ulike aktiviteter hvis årets kontingent ikke er betalt og Pro Patria blir stoppet. 

Lokal oppfølging er viktig for å få dette til og sekretariatet oppfordrer alle lokalavdelingene til å 
hjelpe til med å få inn årets kontingent. 

 

 -

 500 000

 1 000 000

 1 500 000

 2 000 000

 2 500 000

 3 000 000

 3 500 000

0
1

.ja
n

1
7

.ja
n

0
8

.f
eb

0
2

.m
ar

2
0

.m
ar

3
1

.m
ar

1
8

.a
p

r

1
0

.m
ai

3
1

.m
ai

2
6

.ju
n

0
6

.ju
l

2
4

.a
u

g

1
9

.s
e

p

1
9

.o
kt

1
4

.n
o

v

2
8

.n
o

v

To
ta

lt

Innbetalt 2018 Innbetalt 2017



Materiellanskaffelsesprosjektet 
Det var vært noen utfordringer hos produsenten Hechler & Koch i Tyskland. NROF har håp om at våre 
rifler vil bli levert i løpet av høsten. 

De lokalavdelingene som ikke var med i den første runden med bestillinger vil få en ny mulighet på 
slutten av året. Det vil også bli en runde to i 2019 med friske midler. Dette vil vi informere nærmere 
om. 

Innretning og ambisjoner – militær idrett 
Forbundets aktiviteter spenner vidt. Fysisk aktivitet som militær idrett og skyting er en 
kjernevirksomhet som på mange måter fungerer som limet i Forbundet. Slike aktiviteter er 
kostnadsdrivende, og fullstendig avhengig av at Forbundet har høy troverdighet og at Forsvaret 
finner det formålstjenlig å støtte oppgavene. Derfor er knytningen til Forsvarets reservister 
”hjemmelen” for å opprettholde slik virksomhet.  

Vi har gjennomført en spørreundersøkelse blant alle medlemmer med e-postadresse, samt alle 
avdelinger. Hovedfunnene viser at skyting og ferdighetsmerker betyr mye for medlemmene og 
avdelingene. Idrett og mangekamp tillegges ikke like stor verdi. I den videre prosessen vil idrettens 
råd og utvalg trekkes inn, slik at dette kan legges til grunn for budsjettet for 2019. 

Avtalen med Forsvaret 
NROF har intensjon om å starte arbeidet med en oppdatert avtale med Forsvaret. Arbeidet vil starte 
etter at Trident Juncture er gjennomført og personellressurser er tilgjengelige hos Forsvaret og 
forbundet. FS ser for seg å tilpasse aktuelle våpentyper og ønsker å åpne for at lokalavdelingene kan 
låne våpen til avdelingene. 

Varslingssystem på SMS 
Sekretariatet har vært i kontakt med flere tilbydere av sms-varsling. Det 
eksisterer flere gode løsninger og leverandører, og vi har vært i kontakt med 
de mest relevante. Tilbudene sekretariatet har mottatt, skal gås gjennom og 
deretter vil vi ha en testperiode av de aktuelle leverandørene, for å forsikre 
oss om at de leverer det vi ønsker. 

En løsning med sms-varsling er forbundet med en kostnad. FS ser for seg at 
en slik kostnad må fordeles mellom sentralt nivå og de avdelinger som ønsker 
å bruke det. 

Brannberedskap 
I forbindelse med ekstrem tørke og skogbranner i sommer, har flere NROF-medlemmer vært 
engasjert som frivillige og det er fremmet tanker om at NROF bør kanalisere frivillig virksomhet til 
støtte for sivil beredskap. 

NROF vil vurdere om vi kan få til et mer formalisert samarbeid med kommuner. Skulle dette bli 
vellykket, vil det være mulig for flere lokalavdelinger og kommuner. 

  



Et vått patruljeløp 
Det var et vått og regntungt Hengsvann som var utgangspunktet for årets patruljeløp andre helgen i 

september. Kanskje greit at det i år ikke var lagt inn et vannhinder som en av oppgavene! Lagene 

gjennomførte uansett med stil. 

En utfordring i år var at det tok tid før lagene meldte seg på. Dette gjør det mer krevende for 

arrangøren. Etter en forskjøvet påmeldingsfrist, endte vi med elleve deltagende lag, hvorav ni var 

norske. Dette er bedre enn på flere år. 

Les mer i kommende Pro Patria! 

Resultatlisten ser slik ut: 
1. Derby Emeritus 

2. Krigsskolen 

3. 1 Charlie Gunnerside og NROF avd. Lister 

5. NROF avd. Rogaland 

6. Gunnerside Jeger 

7. Wettkampfkader Mittelfranken 2 

8. Wettkampfkader Mittelfranken 1 

9. HV-01 Innsats Tr3 

10. Fenrik Askeladdens soldater 

11. Ringerike Ranglers 

Vi gratulerer så mye! 

Skytereglementet 
Vi har startet arbeidet med oppdatering av skytereglementet. I dette arbeidet inngår innspill vi har 

mottatt siden forrige endring og vi vil innarbeide reglementet for langholdskyting. Skyteutvalget vil 

være sentral i denne prosessen. Utkastet til reglement vil bli sendt på høring til avdelingene når dette 

er klart. 

Uniformer 
1. juli trådde Forsvarets nye uniformsbestemmelser i 

kraft. Målet med oppdateringen av 

uniformsbestemmelsene er å sikre at uniformene og 

de som bærer dem, fremstår som representative og 

korrekte. Forsvaret har de siste årene sett 

uniformsbruk som ikke er i henhold til bestemmelsene 

og det innføres derfor nå en strammere holdning ved 

bruk av uniform. Det er viktig å huske på at uniform 

ikke er et «fritidsantrekk». 

Bruk av uniform er noe som opptar en stor del av våre 

medlemmer. Forbundsstyret legger vekt på: 

• Bæring av uniform skjer i henhold til Forsvarets uniformsreglement 

• Ikke tjenestegjørende befal kan bære den uniformen som var reglementert ved fratreden 

• Uniform kan bæres ved passende anledning 



• Det er ingen automatikk i at alle NROF-aktiviteter er «passende» anledninger 

• Bæring av uniform gir en offisiell status og medfører forpliktelser 

For NROF er det spesielt viktig at vi lever opp til Forsvarets intensjoner om bæring av uniform. NROF 

er helt avhengig av Forsvarets tillit for å drive aktivitetene slik vi ønsker det. Forbundet sentralt 

ønsker ikke å være et «bekledningspoliti». Det er det enkelte medlems- og lokalavdelings ansvar å 

påse at uniformsreglementet følges.  

Gyldig uniformsreglement finner du her. 

Kjøp av uniformer 
Vi arbeider med produsent Cato Ringstad om at medlemmer i NROF skal kunne kjøpe uniform til bruk 

ved passende anledninger i regi av NROF. Vi vil komme tilbake med mer informasjon på 

www.nrof.no. 

Saluttering 
Mange av NROFs medlemmer er involvert i saluttering på minne- og høytidsdager. Mange er nå 

frustrert over at Forsvarsdepartementet av økonomiske og sikkerhetsmessige årsaker har besluttet å 

redusere antall saluttpliktige steder. NROF har forståelse for dette. Alternative løsninger vurderes. 

Kommunikasjonsplan ved krise 
NROF har utarbeidet en kommunikasjonsplan til bruk ved ulike former for kriser hvor NROF er berørt. 

Krisekommunikasjonsplanen ligger på hjemmesiden og vi anmoder alle lokalavdelinger om å gjøre 

seg kjent med planen og hva man gjør hvis uforutsette hendelser skjer.  

Høstens kurs og konkurranser 

Psyopskurs 
Lørdag 20. oktober på Akershus festning - Fanehallen. Les mer her. 

Kurset vil være todelt:  

• Første bolk vil være en introduksjon til informasjonsoperasjoner og psykologiske 

operasjoner 

• Andre bolk vil presentere russiske informasjonsoperasjoners fremgangsmåte og 

metodikk, og dets del i det som har blitt populært kalt "hybrid krigføring". 

Husk påmelding til post@sekr-nrof.no innen 15. oktober. 

Militærmaktseminar 
Sett av lørdag 10. og søndag 11. november og møt opp i Kirkesalen på Akershus festning.  

Programmet er under utarbeidelse og vil bli lagt ut på hjemmesiden og sendt ut så snart det er klart. 

Påmelding kan du gjøre allerede nå til post@sekr-nrof.no  

NROF-mesterskapet i skyting 
Søndag 14. oktober kl. 0900 er det klart for årets NROF-mesterskap i skyting. NROF avd. Haugaland 

er arrangør og konkurransen skjer på Blikshavn Skytebane. Les mer her. 

https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/Bestemmelse%20om%20uniformer.pdf
http://www.nrof.no/
https://www.nrof.no/OM-NROF/Dokumenter-og-informasjon/Kommunikasjonsplan-ved-kriser/
https://www.nrof.no/OM-NROF/Nyheter-fra-NROF/Bli-med-pa-arets-psyopskurs
mailto:post@sekr-nrof.no
mailto:post@sekr-nrof.no
https://www.nrof.no/OM-NROF/Nyheter-fra-NROF/NROF-mesterskapet-2018-i-skyting


Nivå 3-mesterskap 
Søndag 4. november kl. 1000 er det mesterskap for nivå-3-skytterne. NROF avd. Grenland er 

arrangør og konkurransen skjer på Nedre Blæsa skytefelt. Les all informasjon her. 

Seniorfeltdag hos NROF avd. Fossumstrøget 
Søndag 30. september var det planlagt en flott dag i de østfoldske skoger for seniorer. Dessverre var 

det knapt påmeldte til dagen og avd. Fossumstrøget så seg nødt til å avlyse. 

Spørsmål og innspill til NROF sentralt 
Forbundsstyret og sekretariatet er opptatt av god kontakt med medlemmer og avdelinger, og ønsker 
å legge til rette for at aktiviteten lokalt blir best mulig. Vi er derfor glade for innspill og kommentarer 

Her er våre telefonnumre: 

Hovednummer  22 47 82 40 

Jørgen Berggrav 916 95 058/22 47 82 41 

Ståle Sandholt  913 67 716/22 47 82 49 

Camilla Briså  926 97 613/22 47 82 46 

Fredrik Rye-Ramberg 902 79 383/22 47 82 43 

Morten Wroldsen 901 44 535/22 47 82 48 

Harald Blikra  22 47 82 40 

Postadressen vår er NROF, PB 1550 Sentrum, 0015 
Oslo. 

Nye e-postadresser i sekretariatet 
De nye e-postene har ny suffix. Nå gjelder @sekr-nrof.no og ikke @nrof.no til sekretariatet. 

Alle avdelingenes e-postadresser er som tidligere: avdelingsnavn@nrof.no . 

Følger du med på NROFs hjemmeside? 
 Sørg for å holde deg oppdatert! Finn enkelt og 
raskt oversikt over DIN lokale avdeling eller 
aktiviteter som arrangeres sentralt. Følg med på 
nyheter og utlysninger. Er det noe som mangler? 
Send oss innspill på post@sekr-nrof.no  

Vi får stadig flere følgere på Facebook og er nå 
godt over 3400 følgere. 

Følg med på www.nrof.no og på Facebook: https://www.facebook.com/NROFreserve  

 

https://www.nrof.no/images/Marketing/2-Milit%C3%A6r%20idrett/Skyting/2018/Invitasjon%20N3%20Mesterskap%202018%20-%201.pdf
mailto:avdelingsnavn@nrof.no
mailto:post@sekr-nrof.no
http://www.nrof.no/
https://www.facebook.com/NROFreserve

