
Dagsrapport Tropp 9 i Kompani Hanstad 02.12.20 

En ny dag er over for tropp 9. Klargjøring til øvelse har stått på programmet i 

dag. Major Mortensen har gjennomført en grundig gjennomgang av hvordan 

kle seg vinterstid samt pakkeliste. Det blir spennende å se om alle rekruttene 

har kontroll ved utstyrsmønstringen i morgen tidlig. «En god forberedelse gir 

en bedre øvelse» som jeg ga rekruttene beskjed om i dag.  

Lagene fikk også beskjed om å forberede et varmt, mettende lagsmåltid til 

øvelsen «Cold Forest» som starter i morgen tidlig. Sersjant Hagen ga de noen 

kriterier lagene har å jobbe ut i fra. Jeg liker det jeg ser av lagene våre med 

tanke på samarbeid og fordeling av ansvar og ting som må med i morgen.  

Gjennomgåtte dokumenter finnes i Teams i tilfelle vi har noen lettglemte 

rekrutter (SOM det dessverre kan se ut som vi har fortsatt!) Det smerter meg å 

se at INGEN av lagene klarte å ha kontroll på sin vannkanne og våpenskjold i 

dag. Skuffende, men lagførerne har på tro og ære lovet at det ikke skal gjenta 

seg. Dermed er det da enda mer skremmende at Lagfører Tweve og hans lag 

Kiev presterer å glemme sitt verdifulle lagutstyr fem minutter etter lovet 

bedring. Lagfører Røise fikk også en liten reprimande av Major Mortensen for 

manglende utstyrskontroll. Utstyrskontroll til enhver tid blir essensielt under 

øvelsen «Cold Forest», så jeg både tror og forventer at laget viser utvikling og 

et bedre fokus der i morgen og fredag.  

General Rognebakke har hatt overoppsyn med sine undersåtter og rekruttene i 

dag, og den rutinerte generalen sier selv at han har troa på en god øvelse med 

masse utfordringer og læring. Etter en runde rundt til lagene i dag under 

forberedelsen er jeg meget positivt overrasket over innstillingen til 

Det finnes ikke dårlig vær. Det er ikke surt og kaldt.  Med god forberedelse, 

riktig bekledning, herlig lagånd, positivitet og utstyrskontroll skal 

forhåpentligvis disse rekruttene bli soldater i løpet av de neste dagene.  

De skal bli slitne. De skal bli utfordret. De skal bli sultne. De skal ha det vondt. 

De skal bli SOLDATER. 

 

Løytnant Bjørnstad 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS: Lagutstyret skal være i ALFA-paking. Muligheten for bonuspoeng i dag er å svare på følgende spørsmål: 

1. Hvilken avdeling er lua som Løytnant Bjørnstad bruker? Det fulle navnet takk. 

2. Hvem er forsvarsjef i Norge, og hvor bor han/henne? 

Kommuniser sammen på laget, bli enige om hvem fra laget som skal avgi svar i chat til Løytnant Bjørnstad. 

 

 

 


