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Arbeidsprogram for NROF 2018-2020 

Organisasjon 

Medlemmer og rekruttering 
For at Norske Reserveoffisers Forbund skal ha påvirkningsevne, er det viktig at medlemsantallet 
holdes på et så høyt nivå som mulig. Dette bidrar også til en god økonomi og er grunnlaget for 
relevant aktivitet i Forbundet.  

For at Forbundet skal være relevant i fremtiden, er det avgjørende at Forbundet er attraktivt for de 
som forlater Forsvaret i ung og middels alder. Det skal derfor arbeides aktivt for å trekke med 
potensielle medlemmer allerede fra befalskoletiden. Det søkes å utarbeide et standard 
rekrutteringsopplegg til bruk lokalt. Rekrutteringen skal for øvrig rettes mot personell i andre 
beredskapsetater som har militær bakgrunn 

Sekretariat 
Norske Reserveoffisers Forbund skal ha et sentralt sekretariat for å ivareta Forbundets interesser og 
støtte avdelinger og medlemmer. Sekretariatet skal ha kompetanse på: 

 Forsvaret og forsvarsutviklingen 

 Økonomi og forvaltning 

 Militær idrett og våpen 

 Forbundsadministrasjon 

 Informasjon 

 Prosjektarbeider  

Avdelingene 
De tillitsvalgte i avdelingene skal vedlikeholde kontakten med medlemmene slik at de kan trekkes 
aktivt med i avdelingenes virksomhet. Kontakten bør både være personlig og via hjemmesider, 
sosiale media og så videre. 

Avdelingene skal bistå sekretariatet med oppfølging av medlemmer, eventuell purring av kontingent 
etc. 

Avdelingene skal legge opp til virksomhet i henhold til arbeidsprogram og rapportere planer og 
resultater til Sekretariatet i henhold til retningslinjene for rapportering. Det er den rapporterte 
aktiviteten som skal legges til grunn for utbetaling av kontingentrefusjon. 

Avdelingene skal årlig fremlegge sine regnskaper for Forbundet. 

Avdelingene skal søke avklaring fra sentralt nivå hvis det er forhold som kan oppfattes som 
utfordrende. 

Avdelingene skal også holde Forbundet orientert om relevante forsvarsrelatert informasjon, og bistå 
sentralt nivå med forslag som kan effektivisere Forbundets virksomhet. 

Samarbeid med andre 
Det finnes flere ulike organisasjoner som har som målsetting å støtte Forsvaret og forankre 
forsvarsviljen. Det er viktig at disse organisasjonene støtter hverandre, og får synergi av hverandres 
arbeid. Norske Reserveoffisers Forbund skal derfor i størst mulig grad utnytte disse mulighetene.  



Militær idrett 

Generelt 
Norske Reserveoffisers Forbund skal alene eller sammen med andre arrangere relevant militæridrett, 
som bidrar til å vedlikeholde og utvikle reservebefalets feltidrettslige kompetanse og fysiske form.  

Idrettsutvalget 
IU skal være Forbundets rådgivende organ for all idrettslig aktivitet og bistå sekretariatet ved 
gjennomføringen av alle sentrale arrangementer og mesterskap. IU skal i samarbeid med 
sekretariatet utarbeide en plan for arrangementer og mesterskap. Oppdatert plan skal til enhver tid 
være tilgjengelig på NROFs hjemmesider. 

Skyting  
Skyting er en grunnleggende kompetanse for alt befal. Dette er en aktivitet som mange er opptatt av 
og som Forbundet legger spesiell vekt på. Skytingen skal ha fokus på sikkerhet og grunnleggende 
ferdigheter. De ulike nivåene i opplæringen og konkurransene skal gjenspeile de oppdrag 
reservistene kan tenkes å bli satt inn i.  

Det søkes samarbeid med andre skytterorganisasjoner som tilbyr aktiviteter av interesse for 
videreutvikling og vedlikehold av medlemmenes kompetanse. Det er en målsetning at NROFs 
skyttere skal samle relevant erfaring og kompetanse, slik at skytterne kan bidra til å utvikle 
skytterorganisasjonen. 

NROF skal:  

 Videreutvikle skytterorganisasjonen og oppdatere reglementene. 

 Gjennomføre NROFs vårkonkurranser og mesterskap i skyting for alle nivåer 

 Gjennomføre NROFs mesterskap i kaliber.22 lr. 

 Gjennomføre militært NM for pistol i samarbeid med Forsvaret  

 Samle erfaring fra langholdskyting 

 Støtte de beste NROF-skytterne på Mil NM økonomisk 

 Sende lag som deltakere i internasjonale konkurranser. 

 Ha deltakere med på Mil NM i gevær 

NROFs avdelinger skal: 

 Gjennomføre avdelingsmesterskap i skyting på alle de nivåer de har godkjente skyttere. 

 Stå som arrangører av NROFs vårkonkurranser og mesterskap i skyting. 

 Oppfordre egne medlemmer til å delta i nasjonale og internasjonale skytekonkurranser. 

Feltidrett 
Feltidretten inneholder flere grunnleggende soldatferdigheter, som det er viktig å trene og 
vedlikeholde for reservistene. Forbundet skal gjennom treningssamlinger og konkurranser nasjonalt 
og internasjonalt tilby aktiviteten til sine medlemmer. 

 NROF skal gjennomføre nasjonalt mesterskap i feltidrett. NROF skal delta med inntil 2 lag i 
Nordisk mesterskap, der det søkes at et lag er et rekrutteringslag. Alle medlemmer skal kunne 
kvalifisere seg til dette. 

 NROFs avdelinger skal støtte opp om gjennomføringen av mesterskapet og informere egne 
medlemmer om tilbudet. 

Patruljeløp 
Denne aktiviteten setter sammen mange av de grunnleggende ferdigheter en soldat skal ha. 
Patruljeløpet tester ut gruppedynamikken så vel som de individuelle ferdigheter. Patruljeløpet 



gjenspeiler det nivå NROF ønsker at de reelle reservistene skal ha. Patruljeløpet skal brukes aktivt for 
å tilby en relevant feltaktivitet til alt befal i Forsvaret. 

NROF skal gjennomføre en årlig patruljeløpskonkurranse, som tilbys alle avdelinger i NROF og 
Forsvaret. 

Vinteridrett 
NROF skal tilby et variert tilbud innenfor vinteridrett. Dette skal bidra til kunnskap om og mestring i 
vintertjeneste. 

NROF sentralt skal årlig gjennomføre et mesterskap i pistollangrenn. 

NROF-avdelingene skal årlig gjennomføre en aktivitet innen vintertjeneste, eksempelvis skimarsj, 
skiskyting, pistollangrenn, annen skiidrett, skredtjeneste eller liknende. 

Mangekamp 
Mangekamp er reservebefalets svar på militær femkamp. Mangekampen søkes gjennomført innen 
rammene av nordisk samarbeid og CIOR der den har en egen idrettskomité.  

Aktiviteten skal ha fokus på å få med stadig nye deltakere, slik at flest mulig kan dra nytte av de 
erfaringer man kan gjøre i et internasjonalt miljø. 

NROF skal gjennomføre nasjonalt mesterskap i mangekamp. Mesterskapet gjennomføres koordinert 
med feltidrettsmesterskapet. For deltakelse internasjonalt skal, i prioritets rekkefølge, et lag være 
nybegynnere, et lag erfarne utøvere og et lag i valgfri kategori. Alle NROF-medlemmer skal kunne 
kvalifisere seg til dette. 

Marsj 
NROF skal fortsatt ta ansvaret for administrasjon og støtte av norske militære deltakere i Nijmegen-
marsjen. 

Marsjer er med på å vedlikeholde reservistenes fysiske form. NROF-avdelingene skal se på 
mulighetene for å gjennomføre denne type aktivitet, gjerne i et samarbeid med andre NROF 
avdelinger og militære avdelinger. 

NROF-avdelingene skal, alene eller i samarbeid med andre, årlig gjennomføre en aktivitet innen 
marsj. Deltakelse i Nijmegen, marsjmerkeprøver og andre turmarsjer, er gode eksempler på dette. 

NROF skal som forbund finne hensiktsmessige måter å støtte slike arrangementer på. 

Breddeidrett  
NROF ønsker i fremtiden å legge vekt på bredden i idretten. Forbundets hovedfokus ligger i å gjøre 
flest mulig av medlemmene gripbare og anvendbare for Forsvaret. Dette gjøres gjennom satsing på 
vedlikehold og utvikling av kompetanse og fysisk form. 

For å innfri Norske Reserveoffisers Forbunds formålsparagraf og intensjonen i avtalen med Forsvaret, 
må Forbundet opprettholde bredden i tilbudene og flest mulig medlemmer må få dra nytte av 
tilbudene. 

NROFs avdelinger skal legge forholdene til rette slik at medlemmer kan delta i fysisk fostring. NROFs 
avdelinger skal arbeide målrettet for at medlemmer oppfyller de fysiske kravene til Forsvaret. 

Avdelingene i NROF skal ved å arrangere aktiviteter selv eller godkjenne aktiviteter gjennomført i 
andre sivile organisasjoner, legge forholdene til rette for at medlemmer kan oppnå poeng til NROF-
kruset. Avdelingene skal ha som målsetting å øke antallet medlemmer i egen avdeling som oppnår 
kravet for NROF-kruset. 



Samarbeid med sivile virksomheter 
NROF skal også i tiden som kommer være aktiv deltaker i fora det er naturlig for forbundet å være 
med i.  

 Innen skyting og våpen har NROF vært og vil fortsatt være aktiv deltaker i ulike sammenhenger.  

 NROF skal arbeide for at medlemmene gis anledning til å delta i stevner arrangert av Det Frivillige 
Skyttervesen. 

 Kurs og foredrag i samarbeid med andre forsvarsrelaterte organisasjoner 

 NROF skal delta i faglige diskusjoner og utvikling av idretten, i de fora hvor NROF blir invitert. 
Både NROF sentralt og lokalt skal bidra i dette arbeidet.  

Kompetanse 

Kurs og utdanning 
Norske Reserveoffisers Forbund skal arrangere relevante kurs som bidrar til å vedlikeholde og utvikle 
reservistenes totalkompetanse. Kursene skal utformes slik at de i tillegg til dette, er praktisk 
anvendbare i NROFs øvrige aktiviteter og det sivile liv. 

Sentrale kurs 
I perioden skal NROF, alene eller i samarbeid med andre organisasjoner, arrangere følgende kurs:  

 I samarbeid med Forsvarets høgskole, arrangere kurs i militærmakt, psykologiske operasjoner og 
kurs i militær etikk 

 Tilby kurs eller studiereiser for å øke kompetansen om Forsvarets og NATOs organisasjon 

 Arrangere kurs i militær sanitet, gjerne i samarbeid med andre organisasjoner 

 Arrangere kurs i overlevelse på barmark og vinter, også i samarbeid med Nordisk Presidium. 

 Arrangere kurs i vintertjeneste og skredutfordringer 

 Arrangere kurs for utdanning av skyteinstruktører 

Kurs ved avdelingene 
NROF skal, alene eller i samarbeid med andre, tilby følgende lokale kurs: 

 Skytterkurs 

 Sanitetskurs 

 Kurs i Forsvarets og NATOs organisasjon og virksomhet 

Internasjonal kursvirksomhet 
Gjennom CIOR og annet internasjonalt samarbeid tilbys en rekke relevante kurs og seminarer. NROF 
skal legge til rette for at medlemmene skal dra nytte av disse kursene. 

Kompetansestøtte til Forsvaret 
 Tilpasse virksomhet til Forsvarets planer for å anvende reserven og reservister 

 Utvikle databasen for å forenkle medlemsadministrasjonen 

 Vurdere databasen i forhold til EUs datalagringsdirektiv 

 Bistå Forsvaret med å finne relevante kandidater til aktuelle stillinger og oppdrag 

Samarbeide med Forsvarets Verneplikts- og Personelltjeneste  

Støtte til Heimevernet 
 Bistå med markører til lokale HV-øvelser ved behov 

 Stille stabspersonell og veiledere til disposisjon for HV ved behov 

 Bistå med relevante instruktører til HV ved behov 

 Bistå HV med skytebanetjeneste ved behov 

 Bistå HV i forbindelse med merkeprøver ved behov 

 Sentralt bistå HV i forbindelse med større arrangementer etter nærmere avtale 



Kompetansestøtte til andre 
 For medlemmer som ønsker det, bistå beredskapsorganisasjoner eller andre med å finne 

relevante kandidater til stillinger og oppdrag. 

 For medlemmer og deler av næringslivet som ønsker det, bidra til å finne relevante kandidater til 
aktuelle stillinger og oppdrag 

Utredninger og prosjekter 
 NROF skal engasjere seg i utredninger og prosjekter som tar sikte på å klarlegge utfordringer og 

løsninger på forhold knyttet til Forsvarets reservister. 

 NROF skal være en aktiv bidragsyter for å utvikle et konsept for sanitetens reservepersonell 

 NROF skal engasjere seg i utredninger og prosjekter som har til hensikt å fremme forståelse for 
reservistenes utfordringer og fortrinn hos sivile arbeidsgivere. 

 NROF skal engasjere seg i utredninger og prosjekter som har til hensikt å forenkle de utfordringer 
som reservister og HV-personell har med å kombinere militær og sivil virksomhet. 

Kompetanseutvikling i Forbundet 
NROF skal tilby kurs for Forbundets tillitsvalgte etter behov for å hjelpe dem i å organisere 
avdelingenes virksomhet mest mulig hensiktsmessig i forhold til Forbundets formålsparagraf. 

Informasjon 

Generelt 
For å innfri Norske Reserveoffisers Forbunds formålsparagraf, er Forbundet helt avhengig av en aktiv 
informasjonsvirksomhet. Dette skal søkes oppnådd ved en kombinasjon av personlig kontakt, 
elektroniske verktøy og trykte medier. 

Personlig informasjon  
Forbundet skal gjennom personlig kontakt benytte muligheten til å informere sentrale aktører om 
NROFs virksomhet og gjennom dialog få tilbakemelding på hvordan Forbundets virksomhet 
oppfattes. Det søkes kontakt med: 

 HM Kongen, som også er NROFs høye beskytter, gjennom audiens 

 Politisk ledelse i Forsvarsdepartementet 

 Forsvarssjefen, Sjef Forsvarsstab og forsvarsgrensjefene 

 Forsvarsdepartementets administrasjon på relevant nivå 

 Forsvarets avdelinger  
 

Forbundets medlemmer skal oppleve den sentrale ledelsen som ”tett på” og aktivt støttende i å 
avklare den enkelte og avdelingenes utfordringer. Sekretariatet skal derfor: 

 Være tilgjengelig på telefon i normal arbeidstid 

 Ha et system for kontakt utenom arbeidstid for spesielt viktige henvendelser. 

 Raskt svare på henvendelser pr e-post 

 Ved personlig besøk til avdelinger bidra til å øke forståelsen for Forbundets arbeid lokalt og 
sentralt 

Forsvarsdebatt og bruk av media 
Det er ønskelig med en åpen og god forsvarsdebatt som bygger på innsikt og kunnskap. For å bistå 
avdelinger og enkeltmedlemmer, skal Sekretariatet opprette en service som kan bistå medlemmer 
som ønsker det. Denne tjenesten skal gi informasjon og råd, men ikke på noen måte sensurere eller 
overta ansvaret for debattinnleggene. 



Hjemmesider 
For å sikre rask, effektiv og kosteffektiv informasjon til medlemmer og andre, skal Norske 
Reserveoffisers Forbund i økende grad basere informasjonen til medlemmene og samfunnet for øvrig 
på elektroniske medier.   

Hjemmesidene skal være det viktigste elementet i dette. Sekretariatet og avdelingene skal sørge for 
at sidene til en hver tid har relevant og oppdatert informasjon. Hjemmesidene skal være ”levende”, 
leservennlige og brukervennlige og informere om: 

 Aktiviteter 

 Andre tilbud 

 Praktiske forhold til hjelp for virksomheten i Forbundet  

 Andre forsvarsrelaterte forhold 

Sosiale media 
Sosiale medier sikrer aktiv ”pushing” av informasjon og gjør det mulig for medlemmene å komme i 
dialog med hverandre og Forbundet sentralt. NROF skal gjøre aktivt bruk av dette. Informasjon fra 
hjemmesidene skal derfor speiles på Facebook. Nettdebatter søkes styrt inn mot Facebook. 
Organisasjonsintern saksbehandling skal ikke foregå i åpne media. NROF skal som forbund ikke 
understøtte andre nettdebattfora.  

Pro Patria  
Pro Patria er et avgjørende bidrag i informasjonsvirksomheten og medlemspleien i Forbundet. Pro 
Patria skal derfor videreføres som et kvalitetsblad med fem nummer pr. år. Utgivelsen av et 
kvalitetsblad er imidlertid kostnadsdrivende. På grunn av finanskrisen generelt og innvirkningen på 
forsvarsindustrien generelt, er annonsemarkedet krevende. Pro Patria skal brukes aktivt for 
informasjon til medlemmene og derfor inneholde relevant og velskrevet forbundsstoff. 

Debattvirksomhet  
Som et ledd i Forbundets bestrebelser om at medlemmene skal opprettholde forståelse, kunnskap og 
innsikt, skal avdelingene lokalt søke å arrangere informasjons- og debattmøter. Slike møter kan 
arrangeres i form av paneldebatter, hvor paneldeltakerne innleder til debatt om et aktuelt emne. 
Sekretariatet skal være avdelingene behjelpelig med opplegg og fremskaffelse av paneldeltakere til 
slike debatter. 

Kultur og tradisjon 

Minnemarkeringer 
Minnemarkeringer er sentrale for å vise respekt for de som har gjort en spesiell innsats for Norge. 
Minnemarkeringer er også sentrale i å overføre forståelsen av dette til kommende generasjoner og 
forankre forsvarsviljen i befolkningen. NROF skal derfor aktivt benytte muligheten til å bruke slike 
anledninger for å markere respekt for den som skal minnes. 

Arbeidet skal skje lokalt og sentralt. Alle avdelinger skal søke å gjennomføre ett eller flere 
arrangementer pr. år, gjerne i samarbeid med andre organisasjoner. Sentralt nivå skal støtte 
avdelingene i dette arbeidet, og også selv delta i arrangementer. 

Saluttering og æresvakter 
Saluttering og æresvakt er virksomhet som i særlig grad er velegnet til å vedlikeholde tradisjoner. 
Saluttering er en spesialisert virksomhet som krever formell kompetanse og vedlikehold av denne. 
Selv om NROF ikke har et formelt ansvar for slik tjeneste, er det positivt når Forbundets medlemmer, 
i samarbeid med Forsvaret og andre organisasjoner deltar i saluttering. 



Krigshistorisk virksomhet 
Krigshistoriske studier bidrar til å øke forståelsen for militærfaglige spørsmål og kan bidra til å 
forsterke båndene til Forsvaret. Det anbefales at avdelingene lokalt oppretter slike grupper, og at det 
planlegges og gjennomføres aktiviteter som foredrag, studiegrupper og studiereiser. Slike aktiviteter 
kan med fordel gjøres i samarbeid med andre organisasjoner, og bør tilbys medlemmer i andre 
avdelinger. I utgangspunktet må utgiftene til slike arrangement dekkes lokalt.  

Ball og sosialt samvær 
Militære ball og liknende sosialt samvær bidrar til å styrke fellesskapsfølelsen og ivareta militære 
tradisjoner. Der hvor det er interesse og tallmessig grunnlag, bør avdelingene vurdere å stille seg bak 
slike arrangementer 

Forslag til vedtak: 

Forbundsstyret arbeider videre med grunnlag i det foreslåtte arbeidsprogrammet 

Votering  

LM tok saken til etterretning ved akklamasjon  

 


