
Rapport Tropp 9 i Kompani Hanstad Øvelsen «Cold Forest» 03.12.20 – 

04.12.20 

Klokken 0800 torsdag morgen sto rekruttene i tropp 9 oppstilt og klare. Klare til 

å gjennomføre øvelsen «Cold Forest». Jeg startet dagen med en avmelding fra 

lagførerne for å få en oversikt over troppen. Etter avmeldingen startet vi dagen 

på best mulig vis. Nemlig med fysisk fostring. Det er med stor stolthet og glede 

jeg kan rapportere at ingen, absolutt ingen av rekruttene klagde eller uttrykte 

misnøye med å kjøre armhevinger med hendene i kald, deilig snø. Det varmet 

en løytnants hjerte. 

Etter en, om jeg må få si det selv, en knakende god motivasjonstale om blant 

annet forventninger og krav ble jeg enda mer overbevist om at disse rekruttene 

var klare til å bli soldater i løpet av de neste døgnene. De svarte klart og 

rungende «JA!» på spørsmål om de var klare for å tåle å bli slitne, sultne og ha 

det vondt.  

Så var det klart for utstyrsmønstring i gymsalen. Major Mortensen fikk 

rekruttene til å holde opp høyt og tydelig alt utstyret som skulle være med i 

både Alfapakning og til overnatting. Alt fra vannkanne til kosebamse ble vist 

frem. Alle mobiler ble også samlet inn i egen lagboks. Effektiviteten ble gradvis 

bedre utover mønstringen, så de lærer disse rekruttene. De lærer. 

Samtidig som utstyrsmønstring, ble lagfører Vasaasen og Myhre plukket ut for 

å representere troppen på fylkesdekkende radio. Elverumsradioen var på 

besøk, og ville selvsagt høre fra det beste trinnet. Der fikk lagførerne, sammen 

med Oberst Tangen, fortalt om hvorfor vi gjennomfører Kompani Hanstad, hva 

vi har gjort og ikke minst hva de gruet seg til.  

Lagene ble så samlet i klasserommet for info om dagens første oppdrag. For å 

få tilgang på første oppdragskonvolutt måtte laget klare første brett av spillet 

«Cat Mario». For de som har prøvd dette spillet vet man at her blir det mental 

trening de luxe. Man kan bli frustrert, men god kommunikasjon innad i laget 

viste seg lurt også. I tillegg så gjennomførte Major Mortensen og undertegnede 

et møte med lagførerne. Her gjennomgikk vi hva vi forventet av lagførerne 

spesielt. I tillegg snakket vi om hvilke utfordringer som kan dukke opp i et lag 

under en øvelse hvor folk bli slitne og er under press og stress, og hvordan man 

som lagfører kan håndtere dette. 

Etter gjennomført «Cat Mario» fikk lagene sin første oppdragskonvolutt. Alle 10 

lag fikk forskjellige oppdrag, men kort fortalt må alle gå på beina til et sted 



markert på kart og samtidig ha med seg alfapakning og lagutstyr. Jeg ble 

regelrett imponert over lagsamarbeidet fra start! Lagene fordelte på en herlig 

måte hvem som skulle bære hva, og hvem som skulle ta ansvar for hva. Spesielt 

godt likte jeg villigheten til å bære en ekstra bør for laget sitt!  

Ikke overraskende var det varierende hvor lang tid og hvor langt de ulike lagene 

kom på sitt spesielt utdelte oppdrag. Marsj til et markert sted på kart med 

påfølgende lagbilde til Fenrik Hvammen ispedd noen flotte lagoppgaver som 

kunne løses underveis ble etterfulgt av varm felles lunsj i Hanstadvika. Selvsagt 

kokkelerte hvert enkelt lag sitt planlagte måltid fra onsdagens planleggingsøkt.  

En tur inn i klasserommet var neste post på programmet etter å ha vært ute 

relativt utfordrende vær i mange timer. Der hadde General Rognebakke en av 

sine velkjente kvalitetsquizer, før rekruttene fikk beskjed om at siste mulighet 

for å få i seg næring før frokost i morgen tidlig kom nå. Hvert enkelt lag fikk 

muligheten til å spise opp en boks med makrell i tomat, og dermed ha mer 

energi å gå på inn mot kvelden og natten. Poeng vanket for fullført boks, og 

ekstra poeng hvis hele laget bidro. De aller fleste av lagene benyttet 

muligheten for ekstra næring, og flere av lagene sørget for å fordele slik at alle 

på laget fikk et lite energipåfyll. Et stykke utsøkt lagarbeid der altså.  

Etter det lille energipåfyllet var det tid for ny oppstilling ute. Nå var det 

marsjtrening som sto på programmet. Som gammel gardist må jeg innrømme 

at jeg ble meget imponert over fort troppen fikk tak på god marsjering i takt. 

Spesielt lagførerne imponerte når Fenrik Hvammen og jeg la inn bytter av lag i 

front og marsj på stedet hvil. Om undertegnede er et helt eksepsjonelt talent 

når det gjelder å lære bort marsjering, eller om troppen er en spesielt 

mottakelig og bra tropp vites ei. Men jeg heller mot det siste. 

En ny oppstilling og klare beskjeder til rekruttene fulgte. Med streng beskjed 

om å marsjere som lag inn i takt uten lov til noen form for kommunikasjon fikk 

rekruttene en gledelig overraskelse inne i varmen igjen. Nemlig pizza og 

julebrus til alle! En velkommen overraskelse både for slitne rekrutter og sultne 

befal. En stor takk til foreldrekontaktene som ordnet dette for oss. Etter 

pizzaen hadde Major Mortensen og jeg et lite lagførermøte for å høre hvordan 

øvelsen hadde vært så langt. Gledelig nok kunne lagførerne melde om mye 

positivt. Flott lagånd, bra moral og god kommunikasjon var stikkord jeg noterte 

meg. Som en moralboost fikk lagførerne med seg lagboksen sin med alle 

mobilene til rekruttene. 



Skal si snapchat fikk kjørt seg de fem minuttene rekruttene fikk ha mobilen sin 

før General Rognebakke ba lagførerne samle de igjen. Herlig psykologisk 

krigføring fra generalen der. Øverstkommanderende i staben benyttet 

muligheten til å gå gjennom svarene på quizen, og antall poeng til hvert lag før 

han informerte om at lagførerne kunne gå å hente lagboksen igjen. Aldri har jeg 

sett så mange ansikter samtidig uttrykke pur glede. 

En god soldat hviler når han kan er et velkjent uttrykk. Dette fikk rekruttene i 

tropp ni mulighet til nå samtidig som de fikk tid til «chill og spill» som Oberst 

Tangen så fint kalte det. 

Under «chill og spill» tok vi ut hvert enkelt lag for å gjennomføre et hemmelig 

oppdrag. De fikk se en plantegning av Hanstad Skole hvor en rød X var markert. 

I rommet med den rød X’en var det 3 ulike oppgaver som ville gi 3 tall til en 

kodelås på et markert skap. Alt foregikk i mørket mens 2 vakter fra staben gikk 

rundt i et fast mønster. Oppdraget skulle utføres på 15 minutter uten å bli 

oppdaget. Dessverre viste det seg at ingen lag klarte å fullføre hele oppdraget 

innenfor tidsfristen. Men det så ut som om rekruttene syntes det var både 

spennende og gøy. Det gleder løytnantens hjerte. Så får vi se om en ny 

mulighet til å få fullført oppdraget vil dukke opp ved en senere anledning… 

Klokken 2320 ropte jeg plutselig «OPPSTILLING», og rekruttene ble revet løs 

både fra søvn, popcornspising og julekalendertitting. Det var deilig å se at alle 

lag hadde kontroll på alt lagsutstyr de skulle ha styr på! De har lært disse 

rekruttene mine i løpet av dagen! Herlig! Mobiler ble igjen samlet inn og 

troppen fikk beskjed om sengeplasser og at de hadde 25 minutter på å ordne 

sengeplass, få orden på eget utstyr, pusse tenner og få vasket ren kropp med 

vaskeklut. Troppen rakk det med knappest mulig margin, men de rakk det! Dog 

smerter det løytnanten at aaaaltfor mange i troppen hadde med de reneste 

luksusmadrasser når det sto liggeunderlag på pakklisten.. Oppblåsbare 

riktignok disse madrassene, men fy a gitt.. Neste øvelse skal jeg ta med troppen 

ut i felt. Det vil disse sarte ryggene deres ha godt av! 

Løytnanten sover aldri, så nå skriver jeg på denne rapporten mens jeg gleder 

meg til å kjøre «ALARM» klokken 0300. Det er deilig ruskevær ute, og snart skal 

rekruttene vekkes fra sin skjønnhetsøvn…. 

 

Løytnant Bjørnstad 



Dag 2  

Ah, tiden troppen brukte på å møte ferdig oppstilt med alfapakning, hodelykt 

og lagsutsyr var slettes ikke verst på første forsøk! En push-up for hver rekrutt 

som ikke var på plass syntes jeg var en passende «straff» for troppen. Slik lærer 

de å bli mer effektive og hjelpe hverandre med å ha god utstyrskontroll samt 

rekke tidsfrister. Ikke noe er som å starte «dagen» 0330 med ferdigstilling og 

push-up i våt nysnø. Ekstra herlig at Oberst Tangen kommanderte at det skulle 

utføres med Alfa-pakning PÅ rygg. Et stolt øyeblikk for meg personlig å se 

troppen følge oberstens ordre på utsøkt vis! De nærmer seg å bli soldater.. 

Etter en marsj hvor det ble ytret svært lite fra rekruttene fikk de 10 minutter på 

å komme seg tilbake i seng. Selvsagt med full kontroll på utstyr. Dette gikk 

effektivt og bra! Jeg ga de tips om at Alfa-pakning selvsagt må være ferdig 

pakket, og at klær de skal ha på seg hvis man må ut må ligge klart.  

Rekruttene var i seng igjen 0350, og ble vekket igjen 0630. Da fikk de nøyaktig 

en halvtime på å pakke ned alt utstyr, samle det lagvis samt stille klar med 

alfapakning på oppstillingsplass klar til en ny dag og et nytt oppdrag. Litt 

manglende utstyrskontroll hos enkelte rekrutter medførte ekstra push-ups for 

en del. Men det må til skal de lære. Fem push-ups for å få tilbake hver ting de 

ikke har kontroll har vist seg som et meget effektivt læringsmiddel jeg skal med 

meg videre. 

Etter litt god fysisk fostring på morgenkvisten satte vi i marsj, etter at 

rekruttene hadde fått beskjed om mistenkelig aktivitet sørover som måtte 

sjekkes. Under marsjen var det tydelig at rekruttene hadde kommet over i 

«soldatmodus». De utførte ordre uten å mukke, og det var ikke et ord å høre 

mens vi marsjerte i retning Heradsbygda. Etter cirka 25 minutter påtraff vi 

General Rognebakke som informerte om at den fiendtlige aktiviteten hadde 

avtatt, og at troppen skulle snu og gå tilbake til leir. Lagførere fikk i oppdrag å 

få laget sitt tilbake og ferdig oppstilt på 17 minutter. Dette gikk akkurat. En 

utmerket jobb både av lagførere og lagene generelt som økte marsjtempoet 

det nødvendige hakket for å rekke tilbake til gitt tid. 

Inne hadde Sersjant Hagen og Oberst Tangen forberedt varm saft og 

pepperkaker i tillegg til at rekruttene fikk den egenforberedte matpakke for 

dagen. Dette ga en solid moralboost og det var godt humør og en herlig 

stemning i troppen. Praten rekruttene i mellom kom godt i gang igjen. 



Etter litt tradisjonell utpsyking og diverse beskjeder fra befalet var det dukket 

for det store øyeblikket: Rekruttene fikk beskjed om at de nå hadde 

gjennomført og bestått Operasjon Cold Forest, og nå endelig var blitt 

SOLDATER! Ved å gå opp i rett fikk hver enkelt soldat et håndfast bevis på 

bestått øvelse signert av hele staben. Men øvelsen var ikke helt over enda… 

Etter en solid ryddejobb og sjekk av alle områder vi hadde beveget oss og vært i 

løpet av øvelsen, samt noen push-ups her og der grunnet manglende 

utstyrskontroll ble endelig soldatene ønsket god helg og dimmitert.  

Tropp ni har vokst stort på denne øvelsen. De har tatt nye steg når det gjelder å 

utfordre seg selv, vi har sett at flere og flere tar i et ekstra tak, og ikke minst har 

disiplin og alt det positive det fører med seg gitt ekstraordinære resultater som 

både soldatene og troppen skal dra godt nytte av også i tida fremover! 

 

GRATULERER SOLDATER! JEG ER STOLT AV DERE! 

 

Løytnant Bjørnstad 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 


