
 

Referat fra møte i Lillehammer Rotaryklubb 

 

Møtetidspunkt Tirsdag 8. mai 2012 kl 1900. 

Møtested Rica Victoria Hotel 

Møteleder President Halvor Høystad 

Gjester Ingen 

Tre minutter  Svein Bergum om et studium ved HIL som nasjonalt hadde fått god 
attest for sitt læringsmiljø. 

Videre oritenter Svein om neste møte, som er en klubbaften på 
Mikrobryggeriet. 

 Gunner Myhren orienterte om våre utvekslings-studenter.  Det 
mangler en vertsfamilie i Lillehammer for en 3 måneders periode, 
enten desember-mars eller mars-juli kommende rotaryår. 

Annet 15 medlemmer til stede 

Hovedtema Om Forsvarets veteraner på frigjøringsdagen 8. mai. 

Foredragsholder Oberstløytnant Arnfinn Roel 

Kort om foredraget Arnfinn Roel orienterte først om situasjonen i Afghanistan, 
der de norske styrkene i hovedsak skal trekkes ut i løpet av 
et års tid. Norge har hatt forholdsvis små tap i løpet av de 
snart 10 år man har hatt styrker i landet. Arnfinn Roel 
mente dette for en del skyldtes at man har kunnet sende 
motiverte og veltrente mannskaper dit. 
Så gikk Arnfinn Roel inn på temaet Forsvarets 
veterantjeneste. Det legges nå langt mer vekt på oppfølging 
av mannskaper som har vært ute på skarpe oppdrag enn i 
tidligere tider. Etableringen av veterantjenesten er et ledd 
i dette arbeidet.  Med en veteran forstås nå « personer som 
har tjenestgjort i internasjonale operasjoner i minst 30 
dager.» Opp mot 100 000 nålevende norske mansskapet har 
tjenestgjort på denne måten. Det har etter 2. verdenskrig 
vært  100 utenlandsoperasjoner, fordelt på 40 land.  Man 
kommer heretter til å la 8,mai bli en forsvars-veteranenes 
dag. 
Til slutt orienterte Arnfinn Roel om «Operation Ocean 
Shield» som er betegnielsen på NATOs  felles innsats mot 
pirat-virksomheten i Adenbukta og det somaliske basseng, et 
meget stort havområde. Norges seneste bidrag hit var 
utstasjoneringen av et Orionfly for overvåkning av 
havområdene, noe som hadde vist seg effektivt. 
Piratvirksomheten har i den senere tid avtatt merkbart, 
dette kan skyldes forbedret overvåkning, men trolig også at 
NATOs styrker  har fått  anledning til å gå på land og ta ut 
piratbaser der. 

Referent Arne Edsberg 

 


