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Årsberetning for NROF avd. Oslo - 2018
1. Året som har gått - 2018
Økt rekruttering med nye grupper aktive medlemmer har reint generelt gitt aktivitets økning i 
avdelingen. Tilbudene som avdelingen har hatt til sine medlemmer har gitt en hyggelig og positiv 
utvikling i alle seksjoner med ytterligere tilgang på nye medlemmer. Året 2018 har dessuten vært et år 
hvor avdelingen har lagt vekt på å utvikle nye rutiner i en endret organisering av Skyte- og våpenseksjon. 
Økt tilgang på avdelingens egne utlånsvåpen har også muliggjort en kapasitetsøkning på våre skytedager 
og dermed gitt tilsvarende høyere aktivitet.  

Møteseksjonen har på ny satt rekord i frammøte i sitt høstlige temamøte som også i år måtte 
gjennomføres i fanehallen. Tradisjonene med minnemarkeringer er videreført med presisjon og respekt 
også i 2018. 

NROF avd Oslo har dermed nådd sine mål også i 2018. Medlemstilgangen har vært meget god også i 
2018, men frafallet blant de eldre har nå naturlig nok, vært noe større enn tidligere.

2. Antall medlemmer ved årsskiftet
1157 medlemmer har betalt kontingenten i 2018 og/eller 2017. Dette er en reduksjon på antall 
betalende medlemmer på 32 medlemmer. Ingen grunn til å rope «Ulv» men bør følges opp med 
rekrutteringstiltak i 2019.

Nye medlemmer etter søknad i 2018 er 47 hvorav 40 har betalt sin kontingent i 2018 eller 2019.

3. Heder
Æresmedlem
Major(P) Hans Henrik Thaulow har vært
 Medlem fra 1983
 Styremedlem fra 1993 – 1997
 Styreleder fra 1997 – 2003
 Formann/Leder av avdelingens Møteseksjon fra 1997 – til d.d

Hans særlige interesser og innsats har omfattet markeringer, omtanke for - og erindringer om våre mange 
fremtredende offiserer, befal og soldater som har særmerket seg ved utvist mot, handlekraft og innsats for vår 
nasjon. Han har lagt særlig vekt på å markere deres ærerike innsats ved å minnes dem 8 mai og 17 mai gjennom 
alle disse årene. Han har også utvist engasjement og initiativ for å knytte NROFs interesser for nasjonal sikkerhet 
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sammen med norsk næringsliv og den offentlige forvaltningen. Hans mange verv og innsats i avdelingens styre har 
også vært avgjørende for utnevnelsen.

Major (P) Hans Henrik Thaulow er derfor utnevnt til Æresmedlem av Norske Reserveoffiserers Forbund, 
Avdeling Oslo i 2018. Utnevnelsen ble meddelt under festmiddagen etter foredragsaften 6 nov 2018.

Hedersplakett
Følgende har fått tildelt NROFs Hedersplakett i perioden
Fenr Kjetil Bergflødt
Lt (HV) Egil Gulliksen, NROF avd Oslo
Fenr (H) Kåre Gulliksen, NROF avd Oslo
Fenr (R) (HV) Runar Staveli, NROF avd Oslo
Erfaringer tilsier at heder heretter utdeles kun ved Årsfesten.

4. Vurdering av videre drift i avdelingen
Økonomien er meget god. Solide investeringer med overforbruk av egen kapital i 2017 skulle erstattes 
av et normalisert driftsår i 2018 hvor budsjettet var strengt balansert. Noe redusert aktivitet i sommer 
grunnet brannfare kombinert med inntekter utover det planlagte, ga i år et overskudd på kr 50.081 
Kontingentrefusjon, salg av våpen, sikkerhetskurs og tildelinger fra forbundets Aktiviseringsfond ga 
avdelingen et solid resultat i 2018.

Nyrekrutteringen omfatter yngre alderstrinn med forskjellige engasjementer i Forsvaret. Begrunnelsene 
for søkt medlemskap er fortsatt ønsker om vedlikeholdstrening i skyting og trening av andre 
feltidrettsferdigheter.  Kontakt med et militært miljø brukes også ofte ved søknad om medlemskap. De 
fleste er rekruttert fra HV02s innsatsstyrke.

Investeringer i våpen viser seg å svare til forventningene. Etterspørselen er økende på lånevåpen og da 
spesielt pistol. 
Utfasingen av AG 3 blir avsluttet i løpet av 2019 og det er lite trolig at avdelingen kan forvente utlån fra 
Forsvaret av HK 416 på tilsvarende måte som med AG3. Dette rammer våre konkurranseskyttere 
hardest da disse selvsagt ønsker et personlig våpen å konkurrere med. 
N3 skytterne våre har imidlertid nå tilgang til utlån av 4 stk AR-15 (Stag) samt 1 stk HK MR223 (HK 
416 like – halvauto). Avdelingen har fremmet søknad om tildeling av ytterligere 5 våpen som er planlagt 
innkjøpt av forbundet.

I året som er gått har avdelingen også klarert ytterligere standplassledere slik at belastningene ved økt 
aktivitet kan fordeles noe bedre blant flere. Avdelingen trenger imidlertid enda flere frivillige til ledelse 
av aktiviteter – og spesielt skyteledere.

Feltidrettens betydning i NROF reint generelt er økende som følge av at mange tilgående offiserer 
utdannet i framtidas utdanningssystem, vil være uten tidligere militær erfaring og trening.

Avdelingen er således godt forberedt på fortsatt drift.
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5. Likestilling og rekruttering av
NROF generelt sliter med å få opp rekrutteringen av kvinner. Forbundet og NROF avd Oslo avspeiler 
Forsvarets innslag av kvinner i stadig tjeneste. Kvinners verneplikt vil etter hvert gi økt deltakelse av 
kvinner også i vår avdeling. I 2018 ble 1 kvinne innvilget medlemskap etter søknad (4 i 2017). Her er det 
et forbedringspotensial.

6. Styrets sammensetning
Leder - Ob (P) Jon Rogstad
Nestleder - Kapt (R) Jan Vidar Jacobsen (Leder Militærhist. Sælskab)
Styremedlem- Lt (R) Stein Ove Bakke- Hanssen (Sekretær og kasserer)
Styremedlem - Fenr (R) Kåre Gulliksen (Leder idrettsseksjonen) 
Styremedlem - Fenr (R) Inge Thorsen (Ansvarlig skyteleder – Leder

skyte- og 
våpenseksj til 1. des)
Styremedlem Lt (R) Egil Gulliksen (Ansvarlig skyteleder – Leder 

skyte- og våpenseksj fra 1.des) 
Styremedlem Kapt (HV) Terje Schjødt-Osmo

Andre seksjonsledere
Møteseksjon - Maj (P) Hans H Thaulow

7. Antall styremøter i perioden
Det er avholdt 9 styremøter i perioden. 

8. Styremøter/årsmøter
Iht. til vedtektenes § 4 ble det innkalt til Årsmøte tirsdag 6. mars 2018 kl. 1800 i Kirkesalen, FHS, 
Akershus festning.
Innkallingen til årsmøtet ble kunngjort på avdelingens lokale hjemmesider 17 feb 2018. Det møtte 22 
betalende medlemmer til Årsmøtet. For øvrig vises det til møtets protokoll.

9. Økonomi
NROF avd Oslos økonomi er solid. Ved inngangen av året 2018 hadde avdelingen en egenkapital på kr 
319.440
Budsjettet for 2018 ble besluttet å være strengt balansert.
Budsjettrammen for 2018 ble derfor vedtatt til å bli på kr 216.600 mens budsjetterte inntekter ble satt 
til kr 212.000,-. Det ville ha gitt et underskudd på kr 4.600.
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Resultatet for året ble imidlertid langt bedre enn forventet. Inntektene ble på kr 287.956 og ga dermed 
et årsresultat på kr 50.081

De faktiske regnskapstallene for 2018 ble dermed slik:
Driftsutgifter Budsjett: 218.600,- Regnskap: 237.875 
Inntekter Budsjett: 212.000,- Regnskap: 287.956
Årsresultat Budsjett: -  4.600,- Regnskap:   50.081,44 

10. Kommentarer til avdelingens økonomiske satsinger i 2018
Bruttoprinsippet er benyttet i avdelingens regnskaper for 2018 og dette betyr at regnskapet gir oversikt 
over faktiske utgifter – uten at inntektene fra samme aktivitet føres under samme posten. 

Økende bruk av egenandeler, startkontingenter har blitt diskutert også i 2018. Begrunnelsen for slike 
tiltak har vært bekymring for sviktende tildelinger fra Forsvaret.  Samtidig så styret et økende behov for 
ammunisjon internt i avdelingen. Det er ikke foretatt noen endringer i tidligere praksis for egenandeler 
eller startkontingenter. Økt deltakelse har likevel bidratt til økte inntekter i 2018. 

Styret vedtok i utarbeidelsen av budsjettet for 2017 at dette skulle bli et unntaksår. 2018 skulle bringe 
avdelingen tilbake til et balansert forhold mellom inntekter og utgifter på tross av forventet høy 
aktivitet. Takket være nøkternhet ved seksjonene, kombinert med begrenset aktivitet i sommer på 
grunn av tørken og derfor stengning av skytebanene, har avdelingen lykkes med dette.

11. Verveaktivitet i avdelingen
Årsberetnigen i 2017 beskrev at oppslutningen om NROF av HV-personell er et resultat av et stadig 
tettere samarbeid mellom Skyte-og våpenseksjonen og HVs innsatsstyrker. Dette samarbeidet er 
videreført i 2018 med fortsatt positiv tilslutning fra nettopp Heimevernet. Av de nytegnede 
medlemmene kommer det også representanter fra miljøer fra andre deler av Forsvaret- eller fra grupper 
som nettopp har forlatt Forsvaret. Grunnlaget for nytegninger av medlemmer er dermed fortsatt 
tilstede for NROF – og ikke minst vår avdeling.

12. Våpenkontroll
Inge Thorsen har vært ansvarlig skyteleder og leder av Skyte- og våpenseksjonen i 2018. Det er 
gjennomført årlig kontroll av teknisk standard på utlånte våpen fra Forsvaret. Kontrollen omfattet 
utlånsvåpen til enkletmedlemmer (jfr. avtalen NROF har med Forsvaret). Lettere vedlikehold ble foretatt 
av FLO i Lutvann leir, uten at det ble sett nødvendig med spesielle tiltak. 

13. Våpenseksjonen

a. Generelt
Inge Thorsen overtok som leder for Våpenseksjonen 30. November 2017.
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Egil Gulliksen overtok som avtalt etter utenlandsopphold i November 2018
Seksjonen har følgende medlemmer i Skyte- og våpenutvalget (SUV): 

 Egil Gulliksen, skyteleder
 Kjetil Bergflødt, gruppeleder pistol 
 Aksel Gresvig, gruppeleder rifle / N3 
 Helge Alm, gruppeleder seniorskyting
 Kåre Gulliksen, gruppeleder sikkerhetskurs
 Inge Thorsen

b. Målsettingene for perioden
Skyte- og våpenseksjonens arbeidsliste for 2017/18 er videreført

 Rekrutteringen av standplassledere er vellykket. Vi trenger fortsatt flere skyteinstruktører.
 Opplæringsprogrammer for standplassledere innenfor pistol, rifle og N3- er under 

utarbeidelse.
 Tilgang på skytebaner og utdanningsfasiliteter videreføres med samarbeid med andre brukere 

av Løvenskioldbanen. Leie av hytta gir gode møtefasiliteter.
 Vi har brukt Steinsjøen skytefelt til N3 kurs og tilbudt inneskyting pistol 22 LR på HV-huset i 

Smithsvingen. Dette vil bli videreført i 2019.
 Anskaffelser av våpen er gjennomført ved tildelingene fra NROF sentralt (en stk HK MR223 og 

to stk Glock 17).
 Søknad om ytterligere tildeling av 5 rifler (HK MR223) fra NROF Sentralt (og politiet) er 

iverksatt. NROF avd Oslo er tildelt 3 stk.
 NROF –Vårkonkurransen 22. april 2018 er gjennomført.  Dessverre liten deltagelse fra andre 

avdelinger.
 Lokale mesterskap er gjennomført
 Skytetreninger mere relevant for Forsvaret er også gjennomført etter avtale og med veiledning 

fra Forsvarets personell i tjeneste. Spesielt  tabell 15 – «Årlig test pistol for befal og 
grenaderer» er gjennomført for for medlemmer som er soldater i HV 02 insatstyrke

c. Skyteaktivitet i avdelingen – mer spesifisert
Avdelingen har i 2018 gjennomført skyteaktiviteter på ulike kompetansenivå med pistol og rifle.  
Deltagelsen og antall skyteaktiviteter fremgår i tabellen under. 

Gjennomføring av 2 sikkerhetskurs og opptrening av 25 nye medlemmer har også i år vært i fokus. En 
resurskrevende virksomhet, som har bidratt til relevant utbytte for de av Forsvarets personell som har 
kommet til oss. 
Antall skyttere og aktiviteter er noe preget av tørken og skyteforbud i sommer.
Aktiviteter er registrert med 22 skytinger med rifle og 64 skytinger med pistol. 
Skyttere totalt    332 registrerte hvorav 200 med aktivitet siste 2 år
Skyttere aktive    122
Oppmøter 1 060
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Avdelingen har 22 godkjente skyteledere, og 7 godkjente skyteinstruktører. Vi ønsker å øke antall 
godkjente skyteinstruktører med minst 3 i 2019. Antall godkjente skyteledere er høyt, men kan gjerne 
økes – særlig blant de mest aktive medlemmene.

d. Skytekonkurranser
Avdelingen har i perioden arrangert følgende avdelingskonkurranser

Konkurranse Våpen
Klubbmesterskap Pistol Pistol
Klubbstevne Nivå 3 Rifle/Pistol
Militære skarpskyttermerke Pistol og gevær
FDs-premie Pistol
NAIS Pistol og gevær
Dugleiksmerket Gevær
Sommermatch Pistol

e. Følgende Åpne konkurranser ble arrangert
Konkurranse Våpen – klasse
Glock match NROF Tjenestevåpen
NROF Vårkonkurranse Rifle klasse 1, 2, 3 og 4 / 

Pistol

f. Aktivitetenes bidrag til måloppnåelse i avdelingen
Skyteaktiviteten har vært viktig for avdelingen for å:

 Rekruttere nye medlemmer.
Styrke skytterkompetansen til medlemmene, og spesielt de som er tjenestegjørende

2. Feltidrettsaktiviteter i avdelingen

a. Feltidrettsaktiviteter
Følgende feltidrettsaktiviteter er gjennomført i 2018:
 Arrangerte NROF Mesterskap Mangekamp 25 og 26 mai

o 6 av 7 deltagere fra Oslo
o Alle medaljene til Oslo

 Deltatt på Militært NM feltidrett med 3 manns lag 24. mai. 
 Gull som lag. 
 Bronse individuelt (Terje Mathisen)

 Deltatt på Militært NM i orientering 27. september
 Bronse som lag
 Seier i klasse MVI individuelt (Terje Mathisen)

 Bykamp mot ROSIG i Gøteborg 6. oktober 
 22 deltagere, derav 10 fra Oslo.
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 Kannan kom med hjem til Oslo.
 Arrangert NROF mesterskap i feltidrett 10. november. 

 19 deltagere, derav 14 fra Oslo.
 Gull og Sølv medaljene til Oslo

b. CIOR I Canada
Morten Bergheim og Lars Mørk fra NROF avd Oslo deltok på NROF’s 4 mannslag i CIOR Canada i 
August! 

c. Vinteraktiviteter i avdelingen
Avdelingen har i perioden gjennomført NM Pistollangrenn 3. mars. Langrennet ble arrangert av NROF 
avd Oslo med 11 av 37 deltagere fra avdelingen. Seier i M5!

Deltagelse i Ski- og Skiskyttermerket hos NROF Hedemarken med 5 deltagere den 17. februar.

d. Marsjaktiviteter i avdelingen
Avdelingen har i perioden gjennomført Marsjmerkeprøven 11. november med 3 deltagere fra egen 
avdeling og en gjest

e. Annen fysisk fostring i avdelingen
Det ble arrangert Sprint Cup i pistolløp med 6 arrangementer i perioden mai til september der de 3 
beste resultatene telte i sammendraget. Sprint cup består av 3,5 km løp med 30 skudd feltskyting, 
pistol. Hele 20 deltagere fikk tellende resultat. Det var til sammen 53 deltagelser i denne 
konkurransen.

Idrettsseksjon arrangerte også Pistolløp som klubbmesterskap. Konkurransen besto av 8 km løping og 
30 skudd feltskyting, pistol. Det deltok 9 deltagere arrangementsdagen den 17. november. 

f. NROF-kruset
Det var 42 medlemmer som tilfredsstilte kravene til NROF kruset i 2018 hvorav 6 tok kruset første 
gang. 1 klarte å oppfylle kravene til statuetten (20 ganger). 

3. Møteseksjon

4. Arrangementer
Seksjonen for møter/arrangementer har gjennomført følgende arrangementer:

i. 8 mai 
 Blomsternedleggelse på Kaptein Martin Linges grav på Vestre Gravlund.
 Kransnedleggelse på minnesmerket på Akershus Festning for Kompani Linge/Shetlandsgjengen 

samt Skottlandsbrigadens minnestein.
 Blomsternedleggelse ved General Fleischers grav på Vår Frelsers Gravlund 
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 Assistanse ved bekransning av Oberst Birger Eriksen på Vår Frelsers Gravlund.

  Sosialt i forbindelse med 8 mai 
 Da Linge klubben har vært stengt p.g.a. ombygging, ble det tradisjonelle «åpent hus» etter 
 blomster/kransnedleggelse flyttet til Oslo Militære Samfund.  Etterkommer etter Kaptein Martin 

Linge og 
General Fleischer var spesielt invitert. Ca. 30 personer avla OMS et besøk. Enkel servering.
Det anbefales at denne tradisjonen med en samling etter seremonien(e) fortsetter med prioritet 

til 8 mai 
ii. 17 mai 

Tradisjonen tro nedla NROF-Oslo krans og hold tale ved retterstedet på Akershus festning. 
H.M.Kongens Garde stilte æresvakt.

b. MØTER
NROF-Oslo i samarbeid med Forsvarets Høgskole og International Business Forum (IBF), avholdt 
den 5 november sitt årlige arrangement på Akershus Festning. Dette var det 20. i rekken, og
 deltagerantallet var ca. 160.  P.g.a. stor interesse måtte seminaret også i år flyttes til Fanehallen, 
Akershus. Tittelen på seminaret var: 
AKTUELLE GEOPOLITISKE UTVIKLINGSTREKK.
Verden i går, i dag , og i morgen, faller den fra hverandre (slik vi kjenner den ) 
Seminaret var sammensatt på følgende måte: 
En politiske del:
Foredragsholder var Sverre Lodgaaard, seniorforsker, tidligere Direktør ved norsk utenrikspolitisk 
Institutt.  Han beskrev en verden av uforutsigbarhet på bekostning av tillit.  USA-Kina vil være en 
dominerende dimensjon i en multipolar verden. Rustningsavtalen er i oppløsning. Endret 
sikkerhetspolitisk adferd. Nullsum tenkning og aksjon-reaksjon versus vinn-vinn er den nye normen. 

En militær del: 
Foredragsholder var Generalmajor (P) Tom Henry Knutsen. Tittel på foredraget var:
Militærmakten i det 21 århundre -militærstrategiske og teknologiske. Utviklingstrekk. 
Han  skisserte hvordan morgendagens robotkrigføring kan komme til å arte seg, og hvordan 
teknologien endrer den militærstrategiske tekningen. Den nye tenkningen om at små land muligens 
kan avskrekke store stater som angriper ved å gå etter svakheter hos motstanderen, ble også 
berørt.

En økonomisk del: 
Foredragsholder var Herbert Kristoffersen-Fagsjef Finansdepartementet. Tittel på innlegget: 
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Videre global økonomisk integrasjon eller flere konflikter? Hvilke spillere vil dominere 
verdensøkonomien på lang sikt? 
Han skisserte langsiktige makrotrender for utviklingen av verdens befolkning og økonomiske tyngde 
i Europa, Asia, USA og Russland. Afrika kommer til å ha den sterkeste befolkningsveksten i mange 
år, og Asia forsterker sin rolle som et tyngdepunkt i verden.

En historiske del: 
 Foredragsholder var Oblt. Palle Ydstebø -sjef for seksjon Landmakt på Krigsskolen. Tittel på 
foredraget: 
11 november 1918-kl. 1100. Hvordan påvirket Første Verdenskrig verden slik vi kjenner den i dag.
Det var 100 år siden den l. verdenskrig sluttet. Tilhørerne fikk bl.a. en unik innsikt i hvordan 
mangelen på strategisk disiplin i sluttfasen av krigen kan ha kostet Tyskland seieren.

Kvelden ble avsluttet med en middag i «Artilleriloftet» på Festningen. Erling Lorentzen fra Kompani 
Linge var æresgjest sammen med August Rathke som dessverre hadde meldt avbud.
Erling Lorentzen holdt en kort tale over Joachim Rønneberg -lederen av tungtvannoperasjonen som 
hadde gått bort samme år. 
90 personer deltok i middagen. 

Seksjonsleder for Møteseksjon har vært Major (P) H H Thaulow

5. Militærhistorisk Sælskab
Militærhistorisk sælskab er en seksjon under NROF 
avd Oslo og har arrangement med tilbud til de som 
er historisk interessert, men også med «de lange 
linjers temaer», som angår dagsaktuelle saker. Det 
er en aktiv seksjon med mange arrangementer i 
løpet av et år med  mange spennende foredrag å 
glede seg til!

"Militærhistorisk Sælskab" hadde i 2018 lagt opp til 
et år med tradisjonelt innhold. 

Lingeklubben var ikke tilgjengelig for oss i 
2018. Foredragsmøtene ble derfor avholdt i 
foredragssalen ("Aulaen") i bygning 62 til Forsvarsmuseet på Akershus Festning, frem til at det ble 
startet opp en omfattende rehabilitering av Aulaen, sen-våren 2018. Rehabiliteringen pågikk ut året. Vi 
har derfor i 2018 blitt nødt til å redusere vår aktivitet, mens rehabiliteringen av Aulaen har pågått. 

a. Foredragsmøter
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Mange av foredragene i seksjon er avholdt i samarbeid med Asker- og Bærum Forsvarsforum og 
Samlerforeningen Militaria. Foredragene er gjennomført slik:

 Presentasjon av F35 
 Direktør for kampflyprogrammet, generalmajor Morten Klever: 

Erfaringer fra 2. Verdenskrig
Herman Høst holdt foredrag om sine erfaringer fra annen verdenskrig. Som 16-åring satt han flere 
måneder på Grini. Senere ble han medlem av aksjonsgruppen til milorg distrikt 13 (Aks.13000) og 
ledet i 1944-45 flere sabotasjeaksjoner mot okkupasjonsmakten.

 Offensiven som avgjorde første verdenskrig. 100 år siden begynnelsen på moderne krigføring.
Foredrag i OMS v/ foredragsholder ob. lt. Palle Ydstebø. Våre medlemmer kunne delta i OMS ved 
dette møtet. 

Norges sikkerhetspolitiske situasjon
Foredragsholder var Stortingsrepresentant Espen Barth Eide

Operasjon «CHARHAMPTON» - en tragedie i Kp Linges historie
Foredrag ved Sjef for Heimevernet i Bærum Nils Ellefsen. Dette utgjorde seksjonens julemøte.

Det har gjennomsnittlig vært et frammøte på rundt 30 deltakere ved årets avholdte møter.

b. Deltakelse på eksterne møter / arrangementer
Militærhistorisk Sælskab har promotert overfor medlemmer og selv deltatt på følgende 
eksterne aktiviteter:

 Årsfesten i regi av NROF AVDELING OSLO, 2018. 

 Seniordagen 2018 i regi av NROF AVD 
OSLO på vegne av NROF sentralt.

 Militærhistorisk Sælskab promoterte og 
deltok også på FN-veteranenes jubileum 
i 2018 på Akershus festning.

 Hedersløpet for Veteraner med 
matservering og løypeposter

c. 8. mai og 17. mai
Bistand og tilrettelegging i samarbeid med Møteseksjon. Viser til Årsberetningens pkt 5 

d. Spesielle engasjementer i 2018
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Militærhistorisk Sælskab har i 2018 jobbet spesielt med følgende tema: 

Grini fangeleir og bruken av Grinimuseet for opplæring av skoleungdom i 
samfunnsfag.

Bakgrunn – om skoleungdom:
Asker og Bærum Forsvarsforening og Asker og Bærum Forsvarsforum som Militærhistorisk 
Sælskab har innledet et nært samarbeid med i 2018, har begge i sin strategi at de skal 
tilrettelegge for opplæring og informasjonsformidling rettet mot skoleungdom. Det er svært 
viktig at ungdommen forstår de grunnleggende verdier som ligger til grunn for vårt 
demokrati og vår frihet og uavhengighet på nasjonalt og personlig plan.

Inspirasjon:
Vi har latt oss inspirere av Hedmark Forsvarsforening og tidligere Forsvarsjef Harald Sunde. 
På Moelv har de etablert et formidlingssenter (det fremstår nesten som et lokalmuseum) 
hvor de underviser skoleungdom i samfunnsfag med vekt på Grunnloven og grunnstenene i 
vårt demokrati så som selvstendighet, demokrati og ytringsfrihet. Det trekkes paralleller til 
lokale og internasjonale forhold før og under andre verdenskrig. Undervisningen bygger i 
stor grad på virkelige eksempler og datidens media og rekvisitter. Ikke minst trekkes det 
frem dramatiske konsekvenser av sammenbrudd og okkupasjon. Formidlingssenteret trekker 
også paralleller til internasjonale forhold opp til vår tid.

De busser inn skoleungdom fra hele distriktet og underviser hver klasse i noen timer. 
Tilbakemeldinger tyder på at dette gjør stort inntrykk.

Grinimuseet:
Grini fremstår som et ikon hvor konsekvenser av forvitring i holdninger samt okkupasjon 
ble tydeliggjort. På lokalt og nasjonalt nivå er det ikke noe sted som bedre eksemplifiserer 
betydningen av å arbeid for våre idealer på nasjonalt og personlig nivå. Sammen med 
Holocaustsenteret er det antagelig et av de viktigste symbolene i vårt nærmiljø. 

Vi ser det som ideelt om Grinimuseet kan benyttes for formidling til skoleklasser 
(ungdomsskolen og/eller videregående). 

Med hensyn til selve undervisningen ser vi delvis til skolenes egne, men vi har også tilgang 
til spesialkompetanse som har stått for tilsvarende undervisning tidligere (museer og 
organisasjoner). I tillegg kommer selvfølgelig også Grinimuseets egne ressurser. 

Det vil være nødvendig å etablere et program for elevene i overenstemmelse med 
eksisterende fagplaner eventuelt med relevante tillegg. Fremgangsmåte vurderes i samarbeid 
med (fylkes)kommunale myndigheter.

Seksjonsleder hele året: Jan V. Jacobsen

14. Andre aktiviteter
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a.  På hjul med veteraner
NROF avd Oslo har også i 2018 bistått SIOPS med å arrangere «På hjul med veteraner». Avdelingen 
påtok seg ansvaret med å lede støtteapparatet under turen fra Forsvarets veteransenter på Bæreia 
inn til Akershus festning 8 mai 2018. Det var ventelister for deltakelse i dette arrangementet i 2018. 
Det var imidlertid satt et tak på 60 deltakere fordelt på 3 puljer. På tross av at veteranene kom seint 
inn i forholdet tidsplanen til Akershus festning, ble årets tur en suksess.

Øvrig støttende forbund er NVIO, Veteran møter veteran (VMV) og Lottene. Aktiviteten er samlet 
under logoen «Støtt våre soldater».

b. Veteranløpet 2018
Suksessen med Hedersløpet i 2017 ble videreført av NVIO i 2018. NROF avd Oslo, Veteran møter 
veteran, SIOPS og Lottene støttet gjennomføringen på forskjellig vis. NROF hadde representanter i 
arrangementskomiteen og i løpsledelsen. Avdelingen stilte også med frivillige som vegposter og 
personell for servering av mat. 

c. Minnemarkering i Andtjernåsen
Oslo-avdelingen har siden 1995 tatt ansvaret for å markere minnet om de omkommende under 
flystyrten i Andtjernåsen i Sørkedalen 10. mai 1945. Brødrene Brekke med støtte fra HV 02 sørget for 
flaggvakter og en tradisjonell høytidelig minnemarkering på stedet der ulykken skjedde i 1945.

d. KFBs Krisespill 2018
Temaet for KFBs «Krisespill 2018» beskrev et dramatisk og vedvarende bortfall av strøm i 
hovedstaden. Situasjonen som oppsto utfordret deltakerne til å finne gode løsninger på en rekke 
viktige problemstillinger. NROF bidro med veileder også her.

e. Sted å være for veteraner i Østlandsregionen
Det har pågått et arbeid for å tilrettelegge et sted å være for veteranene i Østlandsregionen. Stedet 
skulle være i Oslo. En arbeidsgruppe har arbeidet opp mot Oslo kommune for å finne et høvelig sted 
kommunen kunne stille til disposisjon. Arbeidsgruppen har møtt stor velvilje fra kommunen men har 
til nå ikke funnet noe velegnet sted som blant annet kunne huse aktivitetene i Lommedalen. 
Arbeidsgruppen har bestått av repr fra NVIO avd Oslo, Veteran møter Veteran, SIOPS og NROF avd 
Oslo.

15. Takk for innsats og støtte
Styret takker sine mange ildsjeler for omfattende innsats og personlig engasjement for å bringe 
avdelingen videre på linje med et Forsvar som stadig er i forandring. NROF avd Oslo takker øvrige 
forsvarsrelaterte foreninger og forbund for et produktivt og nyttig samarbeid. En spesiell takk til 
sekretariatet for profesjonell og tilstedeværende støtte og service.


