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Landsmøtet avholdes i august 
Forbundsstyret holdt møte den 10. mai. Forbundsstyret ser det som viktig å gjennomføre et 
Landsmøte i år for å sette rammene for videre arbeid i Forbundet, og har besluttet at de ønsker å 
gjennomføre LM lørdag den 22. august 2020 i Oslo. Det opprinnelige landsmøtet var planlagt avholdt 
20.-21. juni, men ble utsatt grunnet den pågående pandemien. 

Forbundsstyret fikk blant annet fremlagt arbeidsprogram 2020-2022 og neste års rammebudsjett for 
godkjenning før utsendelse til landsmøtedelegatene. Videre ble det orientert om prosessen med en 
ny avtale med Forsvaret, Forbundets 125-års jubileum og tanker om økt digitalisering i Forbundet. 

Rekrutteringsarbeid blir viktig for Forbundet fremover, og vil følges opp av både Forbundsstyret og 
sekretariatet. 

Nytt skytereglement 
Skytterutvalget har over lengre tid jobbet med et nytt skytereglement for NROF. Forbundsstyret 
godkjente på møtet det nye reglementet, og det vil tre i kraft fra 1. august 2020.  

Aktiviteter 
Flere avdelinger har kommet i gang med trening og lokale aktiviteter i tråd med oppdaterte føringer 
fra myndighetene. Etter hvert som restriksjonene lettes ytterligere, vil det arbeides med å få 
aktivitetsnivået tilbake til normalen. Forbundet jobber nå, i samarbeid med ansvarlige avdelinger, for 
å legge en justert plan for høsten. Hovedmålsettingen er å prioritere aktiviteter/arrangement som 
treffer flest mulig av våre medlemmer. 

Sekretariatet 
Grunnet pandemien har sekretariatet fremdeles hjemmekontor, men har holdt ukentlige fysiske 
møter siden påske. President og generalsekretær har fulgt regjeringens forslag til langtidsplan og 
debatten knyttet til denne. NROF har tilbudt sine tjenester for å bidra til økt felles forståelse hos 
både politisk og militært hold rundt reservistdimensjonen og begreper knyttet til dette.  

NROF 125 år i 2021 

I forbindelse med 125-års jubileet neste år, vil det hver måned frem mot juni 2021 publiseres 
historiske artikler på nrof.no. Den første, om Forbundets tidlige historie, ble publisert 8. mai. 

Markeringen av at NROF er 125 år i 2021 vil bli markert både sentralt og lokalt. Foreløpig ramme for 
den sentrale delen av arrangementet er at det vil være en festmiddag den 5/6-21 i sammenheng med 
Formannskapskonferansen. Videre planlegger vi på et idretts-/skyte arrangement som kombineres 
med Nordisk mesterskap i feltidrett for reservister. Vi vil også i løpet av året arrangere et Nordisk 
seminar rettet mot yngre reservister. For å få til alt dette er vi avhengig av støtte fra en eller flere 
avdelinger, noe vi vil komme tilbake til. 

I tillegg oppfordres det til å arrangere markeringer av at NROF er 125 år lokalt. Sekretariatet vil 
komme ut med nærmere retningslinjer i forhold til dette.  

 
 



 

Innlevering av våpen 

Landsskytterstevnet 2020 og den planlagte avslutningen for bruk av AG-3 på militært NM er som 
kjent kansellert. Sekretariatet har etter dette fått spørsmål om hva dette betyr for innlevering av de 
våpen som NROF medlemmer har utkvittert. NROF har vært i kontakt med Forsvarsstaben og fått vite 
at beslutningen om innlevering står. Det har ikke vært mulig å låne ut nye våpen til enkeltpersoner 
etter desember 2019 og utleverte våpen skal innleveres i løpet av 2020. Avdelingene bes om å legge 
en lokal plan for innlevering av de utkvitterte våpen i egen avdeling. 

 

 

Kontaktinfo sekretariatet: 

Hovednummer  22 47 82 40 

Erik Gustavson  474 83 706/22 47 82 41 

Ståle Sandholt  913 67 716/22 47 82 49 

Morten Wroldsen 901 44 535/22 47 82 48 

Ole Kristian Haagenrud 994 48 257/22 47 82 46 

Harald Blikra  938 78 734/22 47 82 40 

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

Følg NROF på sosiale medier 
Følg med på www.nrof.no, på Facebook https://www.facebook.com/NROFreserve og på Instagram 

https://www.instagram.com/norskereserveoffiserersforbund/ 
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