
Dagsrapport Tropp 9 i Kompani Hanstad 01.12.20 

Rekruttene i tropp 9 er de eneste i Kompaniet som har fått en liten forsmak på 

hva som forventes av de under Kompani Hanstad tidligere. Det gleder meg som 

Løytnant å se at det virker som om vi har en veldig lovende tropp jeg skal forme 

fra rekrutter til forhåpentligvis soldater sammen med Sersjant Hagen, Fenrik 

Hvammen, Oberst Tangen, Major Mortensen og General Rognebakke. 

Før man i det hele tatt fikk vite hvilket lag man var en del av, ble rekruttene 

utfordret i det våte element. Svømming er en viktig egenskap å kunne, ikke 

bare i Tropp 9, men i livet generelt. Vår nyeste rekrutt, rekrutt Lund, viste at 

han har plukket opp gode svømmeferdigheter fra sin forrige tropp. De fleste i 

troppen viste seg gudskjelov svømmedyktige. Vår jobb blir å få de resterende 

rekruttene klare til å takle oppdrag i vann og is. Det skal vi få til.  

Tidligere i vår har rekruttene våre fått møtt en frykt mange har, nemlig høyder. 

En litt mindre høyde, og et tau å holde i fikk de møtt forrige i gang. I dag var det 

fritt fall fra enten 1, 3 eller 5 meter ned i det våte element som gjaldt. Som 

Løytnant må jeg si jeg er stolt over troppen etter hva de viste der i dag. Mange 

pushet seg selv bra, og regelrett hoppet i det. Sånne rekrutter vil vi ha! Rekrutt 

Næss fikk velvillig hjelp fra Fenrik Hvammen med å komme seg ned fra 5 

meteren, en utsøkt jobb av min kjære kollega der. Rekrutt Lilleheie skaffet bra 

med ekstrapoeng til sitt lag etter et stup fra fem-meteren. Ellers registres det at 

jentene viser seg som det tøffeste kjønn så langt blant rekruttene…? Vi får se 

om det bare er innbilning fra min side, eller om gutta har enda større baller enn 

vi har sett så langt? 

Etter en økt i det våte element ventet laginndeling på rekruttene. Årets lag er 

navngitt etter europeiske hovedsteder, og vi har plukket ut lagførere vi tror og 

håper skal takle det ekstra ansvaret det innebærer å være lagfører på en god 

måte. De må gå først i krigen for å si det sånn med både godt humør og en 

upåklagelig innsats ispedd god disiplin. En lagmarsj med noen innlagte 

deloppdrag i konvolutter viste mye bra, men samtidig så vi at en del lag har 

masse å hente på å være sitt lag sammen, og ikke styre med andre lag. Jeg lurer 

på om jeg ikke må slenge ut flere minuspoeng i morgen hvis jeg ikke ser 

fremgang der? 

En velfortjent lunsj til rekruttene før man fikk en kreativ lagoppgave fra 

Sersjant Hagen og Oberst Tangen. Et ordentlig, gjennomtenkt våpenskjold bør 

alle lag ha, og dette bygger stolthet og lagånd sammen. Jeg må si at mange av 



våpenskjoldene virkelig imponerte meg også. Moro å se at vi har mange 

kreative i troppen vår, det skal vi få mer bruk for. 

En god soldat må ha skjerpede sanser, og i dag utfordret Fenrik Hvammen og 

jeg, spesielt smakssansen til rekruttene. Men også luktesansen og synet var lurt 

å bruke når man sammen med laget sitt skulle smake seg fram til hvilke tre 

ingredienser som var brukt i et par ulike mikser. ALLE I TROPPEN smakte på det 

de skulle smake på. Meget bra! Det betyr at vi har rekrutter som vil bidra og tør 

ukjente ting. Nydelig. Disse rekruttene kan pushes enda mer, og dermed 

kanskje en vakker dag bli faktiske soldater. 

Oppsummert en dag jeg er godt fornøyd med. Vi skal nok få til å gjøre soldater 

av denne gjengen. Mye positivt og ta med seg fra dagen, men jeg føler det er 

min plikt å notere ned at en del av rekruttene fortsatt har noe å gå på. Som 

rekrutt forventes det ikke innsats i 30 prosent av tiden, ikke 50 prosent av 

tiden, ikke 70 prosent av tiden men 100% av tiden. Som rekrutter i Kompani 

Hanstad, og med en fenrik og løytnant som kroppsøvingslærere minner vi om 

følgende som gjelder i vurderingen i faget kroppsøving: 

 «Innsatsen til elevane er ein del av kompetansen i kroppsøving. 

Innsats i kroppsøving inneber at eleven prøver å løyse faglege 

utfordringar etter beste evne utan å gi opp, viser sjølvstende, utfordrar 

sin eigen fysiske kapasitet og samarbeider med andre». 

I tillegg til dette med innsats vektlegges selvsagt også disiplin. Evnen til å 

gjennomføre det som blir sagt. Evnen til å høre etter og få med seg beskjeder. 

Evnen til å være hard med seg selv. Evnen til ikke å drive med tull og fanteri når 

et oppdrag skal utføres. 

Jeg skal få gjort soldater av disse rekruttene. 

 

Løytnant Bjørnstad 

 

 
 

 

 



PS: Første lag som klarer å rangere befalet etter grad i stigende rekkefølge får bonuspoeng. Svar sendes 

Løytnanten på Teams. 

 

 

 


