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1 Innledning 

1.1 Formål 
Denne veiledningen er utarbeidet av Forsvarets vinterskole. Formålet med dette heftet er å gi befal 
og avdelingene kunnskap om vinterforhold og den påvirkning vinteren har i forhold til lederskap 
og utdanning. Heftet skal også gi avdelingene råd rundt viktigheten av kontrollrutiner i en militær 
avdeling om vinteren. Heftet fokuserer mot befal, men er også nyttig for soldater. Delen av heftet 
som omtaler utdanning og øvingsplanlegging vinterstid er tillagt tropps og kompaninivået. 

1.2 Virkeområde 
Denne veiledningen er gjeldene for hele Forsvaret 

2 Norges geografi, topografi og klima 

2.1 Geografi 
Norges areal er på 385 186 km2, hvor hovedlandet er på 323 787 km2. Kystlinjen er beregnet til 
100 915 km, noe som er verdens nest lengste for et enkelt land, etter Canada. 

Norge er et av verdens nordligste land og et av de mest fjellrike land i Europa. Den 
gjennomsnittlige høyden er på 460 meter over havet og 32% av fastlandet ligger over tregrensa. 

Terrenget i Norge består stort sett av høye platå og kuperte fjell med frodige daler, små og spredde 
sletter. Norge har mange lange og dype fjorder. Flere av de norske fjellområdene har isbreer. 

2.2 Topografi 
Norsk topografi har et stort mangfold. Landet varierer mellom blant annet V-daler, U-daler, elver, 
isbreer, vidder med store myrområder, klippemark og ur.  

Viddelandskapet som har store myrstrekninger, mange innsjøer og elver finner vi i dag blant annet 
på Hardangervidda og Finnmarksvidda. 

Isbreene bidro til å skape alpelandskapet med mange høye tinder. Eksempler på dette finnes i 
Lyngen, Rondane og på Sunnmøre. 

De fleste dalene vi har i Norge er dannet av isbreer og elver. Eksempler på V-daler er 
Gudbrandsdalen med sidedaler. U-daler forefinnes blant annet i Østerdalen. Isbreene i Norge er 
utbredt i Jotunheimen, på Møre og i Nord-Norge. 
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Operasjoner, øving og trening i Norge gir utfordringer både i forhold til at landet vårt er plassert 
langt nord på jordkloden og i tillegg til utfordrende topografi. Topografien i Norge består av 
mange ulike terrengtyper. Man vil innenfor et forholdsvis kort tidsrom kunne finne mange ulike 
klimatiske forhold og ulik topografi. Kulde, vind, nedbør og eksponering mot ulike typer fuktighet 
(saltvann/ferskvann/luftfuktighet) påvirker den enkelte av oss. Selv innenfor et lite geografisk 
område vil en kunne finne mange lokale variasjoner. 

Som en digresjon er det verdt å nevne Infanteriets grunnsyn: 

”Striden skal føres offensivt og aggressivt for å påføre motstanderen tap 

og skape situasjoner som kan føre til avgjørelse til vår fordel. Striden 

skal preges av hurtighet og kraft og føres i lende som favoriserer våre 

enheter.” 

Avdelinger må være ekstra påpasselige med å tilpasse aktiviteten vinterstid. Det er viktig å gi den 
enkelte tid til å tilpasse/justere utrustning i forhold til de endrede forhold. Fuktighet, vind og kulde 
i kombinasjon med statisk aktivitet gir utfordringer.  
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2.3 Klima i Norge i dag 

2.3.1 Generelt 
Selv om Norge ligger på samme breddegrad som Alaska, Grønland og Sibir så er allikevel klimaet 
gunstig. Dette er på grunn av Golfstrømmen som gir en stor, varm og stabil havstrøm utenfor 
kysten vår. 

Klimaet i Norge viser store variasjoner. Når det gjelder temperatur fordelingen på vinteren så viser 
den to hovedtrekk. For det første er det høy temperatur langs kysten selv om en ikke skal langt 
innenfor kysten for å finne kuldegrader. For det andre finner man de lave temperaturene i lavere 
innlandsstrøk på Finnmarksvidda og på indre Østlandet. Temperaturer ned mot -40 oC er ikke 
uvanlig i disse områder, selv om det ikke forekommer hver vinter. Moderne klimaforskning og 
beregninger tilsier at den gjennomsnittlige vintertemperaturen globalt sett vil bli ca 4o C. varmere 
ila de neste 100 år. Til tross for dette vil vi i Norge fortsatt få strenge og kalde vintere i årene 
fremover. De nærmeste 10 årene regner en med at vintertemperaturen øker med 1-2,5 oC. 

Når det gjelder nedbør så finner en de områder med størst gjennomsnitts nedbør mellom 
Hardangerfjorden og Møre. Områdene med mest nedbør på Vestlandet er blant de mest 
nedbørsrike i hele Europa. Det indre Østlandet, Finnmarksvidda og enkelte områder langs svenske 
grensen ligger i le for de store værsystemer som gir mye nedbør. Mesteparten av årsnedbøren i 
disse områder kommer i sommerhalvåret. 

 

2.3.2 Lufttemperatur 
De høyeste gjennomsnittlige årstemperatur i Norge finner en i kystsonen fra Lindesnes i Vest 
Agder og til Stad i Sogn og Fjordane. Lindesnes fyr har målt den høyeste års middeltemperatur 
med 9,4oC i 1990. 

De kaldeste områdene i lavere strøk gjennom året er Finnmarksvidda hvor Sihccajavri har den 
laveste års middeltemperatur med – 3,1oC. I høyfjellstrøkene er det stor områder som har normal 
års middeltemperatur lavere enn – 4,0oC 

Temperaturfordelingen om vinteren deler en i to hovedtrekk. Det første er de høye temperaturene 
langs kysten. Hele kysten fra Vest-Agder til Lofoten har normal måneds middeltemperatur over 0 
grader. Den høyeste måneds middeltemperatur om vinteren er på Sunnmøre. På Møre finner en 
den høyeste maksimums temperaturen om vinteren. Sunndalsøra har målt 18,9 oC i februar. 
Imidlertid skal en ikke langt innenfor kysten før en får kuldegrader. 

Det andre hovedtrekket om vinteren er de lave temperaturene i lavere innlandsstrøk. Det er 
Finnmarkvidda som vanligvis er det store kalde området. I indre deler av vidda går de 
gjennomsnittlige måneds middelstemperatur om vinteren ned under -15 oC. Den laveste 
minimumstemperaturen som er målt på en værstasjon i Norge er -51,4 oC, som ble målt i Karasjok i 
1886. 
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2.3.3 Nedbør 
Nedbøren som faller i Norge kan grovt deles inn i tre hovedtyper, frontnedbør, orografisk nedbør 
og bygenedbør. Frontnedbør og orografisk nedbør kommer begge av at fuktig luft heves og 
avkjøles, slik at den må gi fra seg fuktighet som faller ned som regn eller snø. 

Frontnedbør er den mest vanlige nedbørsformen i Norge. Den dannes i lavtrykkene som utvikles 
langs polarfronten, dvs skillet mellom kald polarluft fra nord og varmere fuktig luft fra sør. I fronten 
blir den varmere luften tvunget til værs og avkjøles. Da kan den ikke inneholde så mye fuktighet 
lenger, og mye av fuktigheten i den går over til is eller vann og faller ned som nedbør. Polarfronten 
kommer med fuktige luftmasser inn over Norge fra sørvest og vest i det meste av året, og 
aktiviteten er størst om høsten og vinteren. Men siden varm luft kan inneholde mer vanndamp enn 
kald, så kommer det mest nedbør om høsten. 

Orografisk nedbør oppstår når luftmassene med nedbør møter kysten av Norge og blir tvunget 
enda hurtigere til værs av terrenget. Denne nedbørsform er størst like innenfor kysten. Fra denne 
maksimumssonen avtar nedbøren igjen, og når luftmassene kommer til lesiden av fjellene, synker 
de ned og varmes opp. Dermed avtar også nedbøren. 

Bygenedbøren dannes lokalt ved at luft blir ustabil, og vertikale luftstrømmer oppstår. Luften i 
disse strømmene avkjøles, og det blir nedbør. Bygenedbør opptrer mest i indre strøk om 
sommeren, da sterk oppvarming ved bakken gjør luften ustabil. Bygenedbør kan opptre sammen 
med front – og orografisk nedbør og lokalt forsterke disse. 

Det er store forskjeller i normale nedbørsmengder i Norge. De største mengdene finnes et stykke 
innenfor kysten av Vestlandet. Her og over det meste av landet dominerer frontnedbør og 
orografisk nedbør, og her kommer mest nedbør om høsten og vinteren og minst om våren. 
Bygenedbøren dominerer i områder på indre strøk av Østlandet og Finnmark og i andre områder 
som er beskyttet av terrenget mot fuktige luftmasser. Her er det mest nedbør om sommeren og 
minst om vinteren og våren. 

Området med mest nedbør på Vestlandet, Hardangerfjorden og Møre er blant de mest nedbørrike i 
Europa. I disse områdene kommer det nedbør fordelt gjennom hele året. Det er ingen markante 
tørre og våte årstider, slik som det er mange andre steder. Enkelte steder er det målt over 5000 
millimeter nedbør pr år (Målestasjonen på Brekke ved Sognefjorden i 1990) 

Områder med minst nedbør finner en i Skjåk i Gudbrandsdalen og i Dividalen i Indre Troms med 
målinger ned mot 275 millimeter pr år. 

Indre Østlandet, Finnmarksvidda og enkelte mindre områder nær grensen mot Sverige ligger i le 
for de vanligste større værsystemene som gir mye nedbør på Vestlandet og nordover langs kysten. 
I disse områdene med mer innenlands klima kommer det vanligvis meget små nedbørsmengder, 
og mesteparten av årsnedbøren kommer i sommerhalvåret.  
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Tråg er et fenomen som er særlig aktuelt om vinteren og dannes ut fra lavtrykk. Det er linjer av 
byger med nedbør som oppstår bak en kaldfront. Dette oppstår når en arktisk luftstrøm kommer 
over varmt hav. Tråg er gjerne ustabile i vertikal retning og fenomenet opptrer nesten daglig.  

 

 

Figuren viser et lavtrykk (L) med et tråg bak kaldfronten 
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Polart lavtrykk er et annet fenomen som er aktuelt om vinteren. Dette er en type lavtrykk som 
forekommer på polsiden av en polarfront. Polarfronten strekker seg i vinterhalvåret fra Florida til 
Sør Norge. Polart lavtrykk oppstår når luftlaget like over havoverflaten er mye varmere enn den 
iskalde luften som strømmer ut fra iskanten. Dette skaper ustabile luftlag og den varme luften 
stiger. Når lavtrykket treffer land vil det skape kraftig vind og snøfall.  

Siden polare lavtrykk er vanskelig å forutse og varsle kommer ofte mye vind og snø uventet. Vinden 
kan variere med hastighet fra 15-30m/s. Erfaringsmessig oppstår det mellom 5-15 polare lavtrykk 
pr år. I hovedsak forekommer disse fra havområder utenfor Nord Norge, men kan forekomme i sør 
helt ned til Nordsjøen. 

  

Bildet viser et polart lavtrykk i Barentshavet 

 

 

Klimaet i Norge i dag 
 Temperaturen vil øke, men fortsatt strenge og kalde vintre 
 Nedbørsmengden vil øke i fjellene og de kalde innlandsområdene 
 Uforutsigbare værforandringer med mye kald vind og stort snøfall vil 

forekomme 
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2.4 Regionale klimaframskrivinger i Norge 2100 
Sammendrag vedrørende klimaet i Norge de neste 100 år oppsummeres med utdrag fra rapporten 
”Klima i Norge 2100” som er utarbeidet av Meteorologisk Institutt, Bjerkenessenteret, Norges 
Vassdrag og Energi direktorat (NVE), Havforskningsinstituttet og Nansensenteret. Denne rapporten 
er levert på oppdrag fra Norsk Offentlig Utredning (NOU) Klima tilpassing fra 2010. I dette heftet 
begrenses oppsummeringen til de forhold som er relatert til vinterforhold. 

2.4.1 Lufttemperatur 
Det blir varmere i alle landsdeler og for alle årstider. Årsmiddeltemperaturen i Norge anslås å øke 
med 2,3 til 4,6 °C innen 2100. Beregningene gir størst temperaturøkning i vinterhalvåret, og minst 
om sommeren. 

Årsmiddeltemperaturen anslås å øke mest i Finnmark, der beregningene gir en økning på 3,0 til 
5,4°C. På Vestlandet er tilsvarende tall 1,9 og 4,2°C. 

2.4.2 Vind 
Klimamodellene gir liten eller ingen endring i gjennomsnittlig vindforhold i dette århundret. 
Hyppigheten av høyere vindstyrker kan øke, men grunnet system svakheter i klimamodellene er 
det for tidlig å konkludere om dette 

2.4.3 Nedbør 
Det blir mer nedbør i hele landet. I gjennomsnitt for Norge beregnes årsnedbøren å øke med 5 til 
30 prosent mot slutten av århundret. Vinternedbøren kan øke med over 40 prosent i deler av Øst-, 
Sør- og Vestlandet mot slutten av århundret. For øvrig beregnes nedbøren å øke for alle årstider og 
i alle regioner. 

Den store naturlige variabiliteten kan likevel føre til at man lokalt kan oppleve perioder fra noen år 
til noen tiår med redusert nedbør. 

Det blir flere dager med mye nedbør, og gjennomsnittlig nedbørmengde for disse dagene blir 
høyere i hele Norge og for alle årstider. 

2.4.4 Snø 
Snøsesongen blir kortere i hele landet. Reduksjonen blir størst i lavlandet, hvor 2–3 måneders 
reduksjon beregnes mot slutten av århundret. Gjennomsnittlig maksimal snødybde kan øke i 
høyfjellet og i områder i indre Finnmark fram mot midten av århundret. I andre områder avtar den. 
Fram mot slutten av århundret antas den å avta overalt. 

2.4.5 Skred  
Det er klar sammenheng mellom nedbør og ulike former for snøskred. Høyere temperatur kan 
redusere faren for tørrsnøskred, men vil øke faren for våtsnøskred og sørpeskred i skredutsatte 
områder. Disse kan ramme andre steder enn tidligere. 

Høyere nedbørsintensitet om vinteren, enten i form av regn på snø eller snø vil gi en økt frekvens i 
antall snøskred av alle typer. Mer ”ekstrem” vær og høyintensitets vær vil gi mer løssnøskred, 
flakskred – både tørre og våte og spesielt en økning av sørpeskred. 
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Klimaet i Norge år 2100 
 Hyppigheten av høyere vindstyrke kan forekomme 
 Nedbøren om vinteren kan øke med over 40 prosent på Øst-,Sør- og Vestlandet 
 Mer ”ekstremvær” og høyintensitets vær vil gi flere skred 

 

 

3 Lederskap under vinterforhold 

3.1 Innledning 
Norsk vinterklima er et av verdens mest krevende klima å gjennomføre landoperasjoner i. Vinteren 
stiller store krav til både personell, materiell og lederskap. Dette heftet skal ikke gi noen som helst 
fasit eller være noe reglement innen lederskap. Hensikten er å gi noen betraktninger rundt ledelse 
og lederskapets betydning om vinteren. 

Norge har lange tradisjoner i å utdanne og stille avdelinger med vinter og kaldt værs kompetanse. 
For det norske Forsvar har det alltid vært viktig å beherske operasjoner under de mest krevende 
forhold norsk topografi og vær kan gi, nemlig vinteren i fjellheimen eller på kysten. Norske 
avdelinger har vært, og er dyktige til å operere og opprettholde stridsevnen under krevende 
vinterforhold. Man har med andre ord vært flinke til å utnytte topografien og de klimatiske forhold 
til vår fordel. Dette har også vært en av grunntankene i Forsvaret og skal gjenspeile seg i både 
opplæring og undervisning av soldater og befal ved skoler og ved utdanningsavdelinger. 
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3.2 Lederskapets betydning 
Militært lederskap i sin mest ekstreme form handler om å kunne lede effektivt i situasjoner hvor de 
undergitte gir uttrykk for redsel, frykt og angst. Situasjoner hvor de undergitte er fysisk og psykisk 
presset og hvor normale motivasjonsfaktorer er fraværende. Militært lederskap handler også om å 
kunne lede under svært forskjellige topografiske og klimatiske forhold.  

Under vinterforhold er det viktig at lederen er synlig og tydelig. Dette fremstår enda mer klart 
under krevende forhold som tidvis gir ekstreme forhold, som nedbør, vind og kulde. Det sies at på 
lagfører og troppsjefs nivået så kommer det mye ”gratis” lederskap ut av faglig dyktighet. Den 
faglige dyktigheten til en leder vil gi soldater og medbefal trygghet og være med på å forebygge 
den enkelte sin frykt, redsel og angst for et barskt vintermiljø.   
Et situasjonstilpasset lederskap som praktiseres gjennom oppdragsbasert ledelse er i begge 
sammenhenger helt sentralt for å utvikle og styre medarbeiderne mot felles mål. 

3.3 Lederegenskaper under vinterforhold 
Å bekle en lederstilling innebærer å etablere en lederrolle. Som befal skal du innfri mange 
forventninger både fra annet befal, fra menige soldater og omgivelsene. Vinterens påvirkning gjør 
på mange måter denne jobben både enda mer krevende og utfordrende. 

De lederegenskaper en leder skal besitte blir mer synlig. I det videre gis det her noen betraktninger 
rundt de forskjellige egenskaper og hva som forsterkes vinterstid. 

3.3.1 Evne til å ta initiativ 
Evne til å ta initiativ og utvikle dette i riktig retning er viktig. Balansen mellom å ha en offensiv 
innstilling til løsing av oppgaver, holde soldatene i aktivitet og i tillegg gjøre gode og fornuftige 
vurderinger er vesentlig. Vinteren påvirker både soldater og befal på en slik måte at initiativ også 
innebærer å gripe inn i situasjoner som krever dette.  

Når man som leder har opparbeidet seg erfaring innen vintertjeneste vil man etter hvert oppdage 
når det er nødvendig at man griper inn i gitte situasjoner. Som leder krever vinteren en tettere 
oppfølging av det enkelte individ enn om sommeren. Selv små ting som i utgangspunktet kan 
oppfattes som små bagateller vil forsterkes i et vintermiljø. Dette gjør sitt til at det å inspisere og vie 
sine soldater oppmerksomhet er avgjørende. Inspeksjon er bedre enn å tro eller anta. 

I et vintermiljø trenger man ledere som er pådrivere for å holde soldater og befal i aktivitet. Selv 
skal lederen fremstå, med et positivt fortegn, som en pådriver for å få ting til å skje samt utvise 
kreativitet for å oppnå gode løsninger og holdninger i avdelingen. 

3.3.2 Evne til å håndtere usikkerhet 
Selv om evne til å håndtere usikkerhet også betyr å handle, og selv om en ikke kjenner alle 
konsekvensene, må dette vurderes nøye i en ”vintersituasjon”. Ledelse av aktiviteter vinterstid må 
baseres på gode og trygge valg. Det å se konsekvenser av vurderinger og handlinger er mer 
vesentlig om vinteren enn om sommeren. Utfordringen ligger i at konsekvensene av feil 
handlinger relativt raskt kan gi uheldige utfall vinterstid. I sommerhalvåret kan en avdeling gjøre 
vesentlige feilvurderinger uten at dette nødvendigvis får konsekvenser sikkerhetsmessig. Under 
vintertrening vil de samme feilvurderingene kunne medføre forfrysninger, nedkjøling og dermed 
skape økt grad av usikkerhet i avdelingen. Derfor er det viktig at man i situasjoner hvor en føler 
usikkerhet viser evne til å handle og samtidig ikke skal være redd for verken å si ifra eller søke råd 
fra en overordnet. Viktig er det også at en har mot til å handle på egne reaksjoner dvs ta initiativ i 
en situasjon eller være sterk nok til å vurdere ”når er nok, nok” samtidig som dette formidles videre 
til overordnede. 

3.3.3 Evne til å skape tillit 
Tillit får man som leder på mange måter gjennom et godt og tydlige lederskap. På lavere nivå (lag, 
tropp og kompani) oppnås dette i hovedsak gjennom faglig dyktighet og lojalitet til både 
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undergitte, overordnede og kollegaer. Vinterens påvirkning på soldater og befal gjør sitt til at 
lederen må ha en god evne til å formidle sitt budskap, være redelig, forutsigbar og grundig i 
vinterforberedelsene ved sin avdeling. Gi tid og rom for at nivåene under skal få gjort sine 
forberedelser. Gi rom for god kommunikasjon mellom soldater og befal samt skape betingelser for 
involvering og egenutvikling.  
 
Når mennesket ikke har sine grunnleggende behov tilfredsstilt, herunder behov for 
mat og hvile, sikkerhet og trygghet vil oppmerksomheten rettes mot å gjenopprette balanse på 
disse områdene. I slike situasjoner kreves det noe ekstra fra lederen for å dreie deres 
oppmerksomhet fra egenbeskyttelse mot fellesskapets beste. 

3.3.4 Evne til å vise omsorg 
Vinteren stiller store krav til å ta godt vare på sine undergitte. Evne til oppfølging på alle nivå. Evne 
å ta seg tid til enkeltpersoner når nødvendig. Ingen i patruljen, laget eller troppen er sterkere enn 
det svakeste ledd. Å ta vare på sine undergitte betyr også å stille klare krav til både utførelse og 
oppfølging.  

3.3.5 Evne til å ta gode og selvstendige beslutninger 
Trening i et vintermiljø vil stille større krav til en lagfører/troppsjef/kompanisjef sitt lederskap 
ettersom vedkommende er avhengig av at avdelingen lojalt følger de beslutninger som fattes. 
Erfaringsmessig må en leder på dette nivå nytte et større spekter av sitt lederskap i et vintermiljø 
enn under ”normale” forhold. Rent lederskapsmessig vil vintertreningen således kunne gi lederen 
på dette nivå det de trenger for å fremstå som enda bedre ledere i fremtidige operasjoner. Evne til 
å ta gode og selvstendige beslutninger om vinteren går på å ha faglig trygghet og evne til å være 
til stede i situasjonen både mentalt og fysisk. Det å ha et årvåkent blikk for situasjonen i tillegg til 
det å kunne forutse og forebygge potensielle problemstillinger knyttet til aktiviteten om vinteren. 
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Lederskap om vinteren 
 Vinteren gjør lederens jobb mer krevende og utfordrende 
 Ledelse av aktiviteter på vinteren skal baseres på gode og trygge valg 
 Skap tillit gjennom faglig dyktighet, godt lederskap og kommunikasjon 

3.4 Erfaringslæring 
Forsvarets pedagogiske grunnsyn legges til grunn for all opplæring i Forsvaret. Den skal danne 
grunnlag for, og bidra til å skape en ”rød tråd” gjennom all utdanning, trening og øving. 
Grunnlaget for læring skal dreies om fra kunnskapsformidling til mer kunnskapsutvikling.  

Læring, hvis prosess består i å tolke, integrere og tilpasse ny viten til den kunnskap man allerede 
besitter, er et vesentlig begrep. Fokuset i utdanningen av soldater og befal skal vektlegges inn mot 
læring. 

Erfaringslæring vil, også i en vintersetting, bety at soldater og befal må bygge ”lag på lag” av de 
erfaringer de gjør. De må gjøres trygge på det de selv gjør, og å være i stand til å omsette det de 
lærer og det de erfarer til praktisk virke. De skal oppfordres til selv å kunne handle og iverksette 
nødvendige tiltak når situasjonen krever det. Som et eksempel kan nevnes bekledning tilpasset 
aktiviteten, tilstrekkelig ernæring og nok væske. Dette fordrer at de har gjort seg erfaringer med 
dette. Man må motivere soldater og befal til også å bli selvstendig tenkende individer, være 
rasjonelle, og ut fra dette ta gode beslutninger både ovenfor seg selv og andre. 

For lederen og instruktøren handler det om å balansere en blanding av definerte handlingsmåter 
og evnen til å gi rom for å tenke selv for å få seg erfaringer. Erfaringer en har gjort seg kan på en 
måte sammenlignes med drill. Handlinger blir ”automatisert” gjennom erfaring og erfaringslæring. 
Med ”automatisering” menes at handlinger blir naturlige virkemidler for å vedlikeholde egen og 
andres stridsevne. Dette bidrar til å fristille mentale ressurser til å drive med primærfunksjonen, 
som er strid. Erfaring og erfaringslæring bidrar også til å redusere risiko gjennom at den enkelte 
soldat gjøres bedre i stand til å ta vare på seg selv.  

Eksempler fra vintertjeneste og lengre øvelser vinterstid viser at ved å være mye ute, lære seg 
vinterfaget og få erfaringer fører til at mange av de elementære momenter blir 
”ryggmargsreflekser”. Vinteren gir oss et realistisk miljø hvor avdelingene utdanner, øver og trener 
med skala 1:1. Soldatene må erfare at det å skifte fra våte til tørre klær samt det å kle på seg mer 
ved streng kulde fører til økt komfort og varme. Samtidig skal soldaten også erfare konsekvensene 
av å ikke gjennomføre dette. Dette er kontekstuell læring. 

Når soldaten er bevist hvilke handlinger som i dette eksemplet fører til at vedkommende holder 
varmen gir dette en erfaring. Når soldaten blir bevisst sammenhengen mellom tiltak og utfallet 
forblir dette bare en handling.      
Vinterens påvirkning på soldater og befal krever at lederne opptrer på en slik måte at det aktiverer 
og engasjerer de en underviser. Dette er en forutsetning for at optimal læring skal finne sted. 
Mangelfull læring eller feil innlæring i et vintermiljø kan føre til alvorlige konsekvenser både for 
personellsikkerheten og aktiviteten som gjennomføres. 
 
Den mentale kapasitet hos lederen og den vedkommende leder må kunne ta inn over seg nye, 
ukjente og komplekse situasjoner. For og frigjøre mental kapasiteten for å kunne løse oppdrag er 
det viktig at de grunnleggende basisferdigheter er ”automatisert” gjennom god erfaringslæring.  
 
Når det gjelder vintertjeneste er det viktig å balansere forholdet mellom teori og praksis, herunder 
bruke gode eksempler fra krevende situasjoner, og omsette dette til praktisk utøvelse i realistiske 
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situasjoner. Teori danner grunnlaget for at læring skal finne sted. Den faktiske læring finner sted 
gjennom praktisk utøvelse og refleksjon. 
 

3.4.1 Refleksjon 
Mange forbinder kanskje refleksjon med en tyngre prosess, og ser ikke helt nødvendigheten av 
dette. Erfarne instruktører drar bevisst eller ubevisst nytte av refleksjon i erfaringslæringen. I 
forbindelse med oppsummering bør lederen eller instruktørens oppgaver derfor være å stille 
ledende spørsmål og veilede eleven/soldaten i forhold til hvordan vedkommende opplevde 
situasjonen og egen læring. 

Refleksjon er en oppsummering av en læringssituasjon og tanker omkring det som er gjennomført. 
Det er derfor en viktig del av læringsprosessen at en under refleksjonsdelen skaper en forbindelse 
mellom det som ble utført og hva som førte til utfallet av situasjonen. Når dette er gjennomført vil 
det skape en bevissthet om hvilke handlinger som førte til hvilke utfall (positive og negative). Med 
dette har erfaringslæring funnet sted. 

Refleksjon gjør soldaten bevisst på de handlinger som er utført. Dette gir vedkommende erfaring 
og gjør han mer robust til å møte vinterens klima. Soldaten frigjør mental kapasitet slik at både han 
og ledelseselementet kan fokusere på å løse oppdrag.   

Refleksjon gjør den enkelte av oss bevisst på situasjonen. Hva har skjedd, hvorfor ting skjedde og 
hvordan dette påvirker både enkeltindivider og gruppen, laget eller avdelingen. Vi blir også 
oppmerksom på hva som ble lært i situasjonen. Dersom utfallet av aktiviteten eller situasjonen ikke 
var som ønsket, så lærer man også å fange opp hvilke feilhandlinger som førte til dette. 

Avslutningsvis kan man si at refleksjon er en forutsetning for erfaringslæringen. Hvis en ikke 
reflekterer lærer man ikke, men kun erfarer uten å forstå hvorfor. Erfaringslæringen gir tenkende 
individer med et godt potensiale for å ta vare på seg selv og andre i et vintermiljø.  

 

 

Erfaringslæring og refleksjon 
 Erfaringslæring er å bygge ”lag på lag” av de erfaringer som gjøres 
 Teori danner grunnlag for læring. Hovedfokuset i vinterutdanningen må være 

praktisk utdanning, trening og øving.  
 Refleksjon er en oppsummering av en læringssituasjon og tanker omkring det 

som er utført. Dette skal gjøre en bevisst på de handlinger som er utført 

 

4 Kontrollfunksjoner 

4.1 Generelt 
Kontrollfunksjoner er avdelingens erfaringer og rutiner satt i system. Dette er ikke sesongbetont 
eller noe spesielt for vinteren, men som tidligere nevnt så vil konsekvenser av fravær av disse 
funksjoner være enda mer kritisk for en avdeling vinterstid. Forutsetningen for å lykkes med 
kontrollfunksjoner i en avdeling er at rutinene kontinuerlig følges opp og forstås av alle. 

System for kontroll er et sjefsansvar og må gjennomsyre aktiviteten. Fokus på sikkerhet starter 
alltid på toppen, fra Brigadesjef ned til lagfører. 

Hensikten med kontrollfunksjoner er følgende: 

 For å sikre oss at alt personell i avdelingen er skikket til å møte de utfordringer klimaet 
påfører oss. 
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 For å sikre oss at befal har en fyldig verktøykasse å plukke fra når det er nødvendig. 

 For å avverge og/eller begrense skader på personell og materiell. 

 For å avverge ulykker og dødsfall. 

 Avdelingen etablerer rutiner for intern godkjenning og eventuell sertifisering 

Rutiner er et system for utøvelse av kontroll – hvem, hva, hvordan og når. Dette må ta 
utgangspunkt i avdelingens ambisjon og kompetanse  

4.2 Ambisjon og Treningsstandard 
Faren for at en avdeling kan oppleve vinterrelaterte skader er hovedsak høyere når avdelinger med 
lav treningsstandard beslutter å gjennomføre en krevende vinterøvelse. Det er av avgjørende 
betydning at ambisjonen med aktiviteten står i stil med den treningsstandarden avdelingen har. 
Riktig progresjon i utdanning, trening og øving er viktig.  

Avdelingen og dens ledere må skape gode forutsetninger for at avdelingen skal lykkes. Dette 
begynner med kunnskap, ferdigheter og holdninger både blant befal og soldater. Basisferdigheter 
og fokus på de grunnleggende vinterferdigheter må ligge i bunn. Med dette vil både enkeltmenn, 
lag, tropper og avdelingen som en helhet bli fortrolige med og være ute under vinterforhold. 
Deretter kan ambisjonen utvikles til å kunne utføre andre mer krevende oppdrag under 
vinterforhold. 

Ved å sette ambisjon i forhold til treningsstandard samt skape gode arenaer for tillit mellom befal 
og soldater vil en også utvikle både soldatenes evne til å si ifra om vinterrelaterte skader og 
befalets evne til å vurdere avbruddkriterier.     

4.3 Lederens ansvar 
Det å kunne være en god leder vinterstid krever mye. 

Tilstedeværelse i situasjonen er en forutsetning for å lykkes. Dette betyr at lederen, om det er en 
øvingsleder, bataljonsjef eller kompanisjef, er til stede for å inspisere, motivere og gjør seg kjent 
med situasjonen den enkelte befinner seg i.  Tilstedeværelsen bør også resultere i det man kaller ”å 
forsterke kontroll og oppfølging i alle ledd”. Dette betyr at lederne på de forskjellige nivå også ser 
til, og følger opp kontrollen på nivået under. 

Den som leder avdelingen må sørge for at avdelingen er mentalt og fysisk skikket før man starter 
øving og trening for å løse pålagte oppdrag og oppgaver. Dette betyr også at eget personell er gitt 
nødvendig utdanning og er tilstrekkelig trent/samtrent. For vintertjenesten sin del så er det utgitt 
et sett med masterleksjoner innen det grunnleggende som skal gi den enkelte og avdelingen en 
god faglig basisplattform å jobbe videre ut ifra. Utover dette er det en nødvendighet at lederen har 
en oppdatert status på personell og kritisk materiell.  

Et siste men viktig moment er å risikovurdere den aktivitet man skal gjøre i tillegg til å følge 
sikkerhetsbestemmelsene. Lederen skal også være kompetent til å vurdere været og værets 
påvirkning av den planlagte aktiviteten. Det siste er avgjørende punkt for å kunne gjøre gode 
vurderinger og beslutninger.  
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! Kontrollfunksjoner 
 Et system for kontroll er et sjefsansvar på alle nivå. Fra Brigadesjef til lagfører ! 
 Sett ambisjonen i forhold til avdelingens treningsstandard 
 Som leder skal du være tilstede under aktiviteter. Følg opp, inspiser, kontroller ! 

”Do not expect – Inspect” 
 Vurder været, og værets påvirkning av den planlagte aktivitet 
  

5 Utdanning under vinterforhold 

5.1 Generelt 
Siden Hæren er den største forsvarsgren som driver landbasert vintertjeneste er det lagt til grunn i 
de fleste eksempler både utdanning og dokumentasjon fra Hæren. Nå finnes det dokumentasjon, 
herunder utdanningsprogrammer, som nyttes av andre forsvarsgrener som ikke omhandles i dette 
heftet. Direktiver som er fastsatt for all landmilitær virksomhet skal nyttes av alle avdelinger i 
Forsvaret som driver denne virksomhet.   

5.2 Retningslinjer, pålegg og krav 

5.2.1  Forsvarsjefens Direktiv for kompetansekrav til avdelinger innen vintertjeneste for 
landmilitær virksomhet 
Formålet med godkjenning av befal innen vintertjeneste for landmilitær virksomhet er å sikre at 
Forsvarets avdelinger som driver denne virksomhet har befal med ensartet minimumskompetanse 
som samsvarer med regler, sikkerhetsbestemmelser og krav til utdanning innen vintertjeneste. 
Med landmilitær virksomhet menes utdanning, trening, øvelser eller operasjoner på land eller 
tilknytning til land, i kystmiljø, vann og vassdrag.  
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Godkjenningen skal sikre et enhetlig utgangspunkt for befal som skal lede utdanning av avdelinger 
innen vintertjeneste.  

Direktivet setter krav til hvilken vinterkompetanse/kurs den enkelte avdeling skal ha for å kunne 
drive landbasert vintertjeneste. 

5.2.2 UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser  
Utdanning under vinterforhold er gitt en del retningslinjer, pålegg og krav. UD 2-1 regulerer, også 
inne vintertjeneste, et minimum av sikkerhetsbestemmelser. Bestemmelsene gir, i tillegg til 
kompetansekrav til avdelinger som driver med landbasert vintertjeneste, også krav til 
forberedelser, gjennomføring og fortløpende vurderinger vinterstid. Spesielt i forhold til vurdering 
av skredfaren og ferdsel på is men også flere andre sikkerhets relaterte forhold forbundet med 
utdanning, øving og trening om vinteren. 

5.2.3 Hærens Utdanning og Treningsreglement (HUT) 
Hærens Utdanning og Treningsreglement (HUT) er Generalinspektøren for Hæren(GIH) sitt 
overordnede og styrende dokument for all utdanning og trening i Hæren. Dette reglement gjelder 
for all utdanning, trening og øving for alle personellkategorier og avdelinger i Hæren og danner 
grunnlag for utarbeidelse av alle Hærens utdanningsprogrammer og reglementer. Vintertjenesten 
har et eget vedlegg i HUT (Vedlegg N). 

For å oppnå en forsvarlig treningsstandard for krig under vinterforhold har GIH bestemt at 
vintertjeneste er et eget fag, felles for hele Hæren. I tillegg skal vintertjeneste integreres inn i de fag 
der det naturlig hører hjemme både innen enkeltmanns- og avdelingsutdannelsen.  

Vedlegget stiller i tillegg til utdanningsmål også kompetansekrav til Hærens avdelinger vedrørende 
vintertjeneste. 

 

 
 

! Retningslinjer, pålegg og krav 
 Sett deg inn i aktuelle vinterrelaterte bestemmelser i UD 2-1 
 Risikovurder all aktivitet 
 Bruk reglementer og veiledninger aktivt i planlegging og utførelse 

5.3 Utdanningsprogram 

5.3.1 Generelt 
Avdelingen må erkjenne at redsel og angst for kulde og vinter er noe som eksisterer hos mange av 
våre vernepliktige mannskaper og kanskje også yngre befal. Disse må læres å håndtere denne 
redsel i form av å fokusere på de grunnleggende basisferdigheter og trivsel i utdanningens tidlige 
faser. Dette vil gi den enkelte større mestringstro og fortrolighet med det element og det klima de 
skal operere i.  

Viktigheten i etablering av gode rutiner fra dag 1 er med på å gjøre tilvenning til et vintermiljø 
bedre. Samtidig må det skapes en tiltro til at det materiell og den bekledning man har, er 
tilfredsstillende for de forhold en skal operere i. 

5.3.2 Grunnleggende Soldatutdanning nivå 1 
Grunnleggende Soldatutdanning GSU 1 Utdanningsprogrammet beskriver de fag og emner som er 
obligatorisk pensum ved all soldatutdanning i Hæren. Hensikten er å sikre en målrettet og 
koordinert utdanning som gir den enkelte soldat en generell militær grunnkompetanse for videre 
tjeneste og utdanning. 
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Dette programmet inneholder utdanningsmål, undervisningsmål og leksjoner for grunnleggende 
soldatutdanning. 

Vintertjeneste er et fellesfag og består av et 30 timers program. Hensikten og målsettingen med 
dette programmet er å gi befal og soldater tilstrekkelig utdanning innen vintertjeneste slik at de er 
i stand til å beherske oppdragsløsning vinterstid, samt være i stand til å ta vare på seg selv og 
andre. 

Soldater og befal skal gjennom utdannelsen innen vintertjeneste gjennomgående motiveres til å 
utvikle en positiv holdning til det å ferdes ute under vinterforhold. Utdanningen skal være 
motiverende i den hensikt å skape trygghet både for den enkelte soldat og avdelingen som en 
helhet. 

Dette programmet er å betrakte som et minimum for alle soldatkategorier i Hæren. Isolert sett er 
30 timer for mange avdelinger alt for lite tid til utdanning. For de avdelinger dette måtte gjelde så 
er det viktig at de klarer å integrere annen basisutdanning eller fagtjeneste inn mot denne 
vinterdelen. Forsvarets vinterskole har utarbeidet et utvidet utdanningsprogram for de avdelinger 
som trenger mer vintertjeneste utover de fastlagte 30 timer. 

Fokuseringen på vintertjeneste må starte tidlig på høsten slik at grunnleggende ferdigheter er 
innlært før selve vintersesongen starter. Det gjelder i første omgang Forsvarets vinterskole sine 
MASTERLEKSJONER som det er henvist til i utdanningen herunder bekledning, frost og 
kuldeskader, kontrollfunksjoner, ernæring og trygg marsjvei. 
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5.3.3 Progresjon i utdanningen 
Progresjon i vinterutdanningen er avgjørende for et godt resultat. Det anbefales å starte med de 
grunnleggende leksjonene for å skape en god basis for den praktiske delen. De fleste 
utdanningsavdelinger, i hvertfall i Hæren, har to innrykk i året. Ett i august og ett i januar. 
Utfordringen ligger for de som har innrykk i januar hvor det er kaldt, og det har allerede vært snø 
på bakken en lengre periode. For disse er det viktig å integrere momenter fra vintertjeneste inn i all 
den innledende fellesutdanningen. Her er det også viktig at avdelingens befal selv er godt kjent 
med ”vintermateriellet” og at det yngre befalet er med og følger undervisningen.  

Når man skal til å omsette den innledende teori om vintertjeneste til praksis er det viktig at befalet 
følger opp tjenesten grundig. Spesielt det litt eldre og erfarne befalet har en viktig rolle her. 
Kontrollen forsterkes ned på lags nivå. Oppfølging av den enkelte soldat på et tidlig tidspunkt i 
utdanningen vil være med på å skape både bevissthet rundt potensielle ”farer”, men også å være 
forebyggende ift vinterens påvirkning på den enkelte.  

Den innledende øvelse vinterstid med ny kontigent/avdeling trenger ikke være stridsmessig. Her 
bør fokuset være på å bli kjent med egen personlig bekledning og utrustning. I tillegg bør fokuset 
være på bivuakk, varmekilder, makkerkontroll, ernæring, interne rutiner som våpen og fot 
inspeksjon (TEXAS-SIBIR), sanitet og hurtigbivuakk.  

  
. 

 
 

Utdanning og utdanningsprogram: 
 Start utdanningen med å fokusere på basisferdigheter vinterstid. Bruk 

MASTERLEKSJONENE utgitt av Forsvarets vinterskole 
 Progresjon i utdanningen er avgjørende for et godt resultat 
 Integrer vinterutdanning inn i spesial- og bransje fag 

5.4 Øving og trening om vinteren 

5.4.1 Generelt 
Trening er vårt viktigste virkemiddel for å bli klar til å løse oppdrag. Vintertjenesten krever, som 
mange andre fag, et viss minimum av enkeltmanns ferdigheter som skal beherskes før man går 
videre i utdanningen. Det er en kjensgjerning at trening på en rekke enkelt aktiviteter over tid 
medfører økt kunnskap og ferdighetsnivå. Det å lykkes gir en god følelse og motivasjon til større 
innsats og ervervelse av ny kunnskap. Utdanning, trening og øving går hånd i hånd. En 
forutsetning for å få utbytte av treningen er at det ligger en god utdanning i bunn. Videre så er 
man avhengig av mye trening for å få godt utbytte av øvelser. Alt dette henger sammen. Ambisjon 
og treningens form må sees i sammenheng med avdelingens standpunkt. Krevende oppgaver 
krever mengdetrening. 

5.4.2 Klar til strid (KTS) 
Klar til strid (KTS) prosedyrer er vesentlige og skal også brukes som et ledelsesverktøy. Her må en 
sørge for å ha en klar formening hva dette innebærer både for enkeltmann og avdeling. Det må 
settes av tilstrekkelig med tid til dette i forkant av aktiviteter og øvelser. Dette innbærer blant annet 
å gjennomgå og fysisk kontrollere det kritiske materiellet en har i tillegg til å kontrollere den 
enkeltes personlige bekledning og utrustning. Spesielt på vinterstid er det viktig å ha solid kvalitet 
på bekledningen. Spesielt må det sjekkes av kroppsnær bekledning samt fottøy, votter og 
hodeplagg er ordentlig og riktig tilpasset. Vi har alle sett for mange eksempler på at ikke grundige 
nok og detaljerte forberedelser gir et vesentlig dårligere utbytte.  
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Når det gjelder oppfølging av den enkelte soldat, så er det fornuftig og av avgjørende betydning å 
skape en situasjonsbevissthet blant ledere på lavere nivå å skaffe seg en form for medisinhistorikk 
på de undergitte. Hensikten er å avdekke eventuelle tidligere frost/kuldeskader, fot problematikk, 
bruk av medisiner og eventuelle behov for tillempinger av utstyr. Dette bør gjøres i forkant av 
øvelser og trening i den hensikt å skaffe seg en status på ”normaltilstand”. 

Innen en god ”Klar til strid” prosedyre må det også følges opp og kommuniseres hva som skal 
medbringes og hva som ikke skal medbringes. Dette kan enkelt styres gjennom pakningsplaner og 
linjedeling av utrustningen både for enkeltmanns og lags materiell. 
 
”Klar til strid” prosedyren er viktig da dette er en arena for alle nivåer innen en avdelingens 
kontrollfunksjon, samt at det gi mange ”bi-effekter” for en avdelings evne til å løse oppdrag på en 
god og effektiv måte. Dette vil igjen gi en avdelings/troppsjef bedre grunnlag til å bedømme og 
vurdere sine befal i utførelsen av prosedyren, og således kunne stadfeste et grunnleggende 
standpunkt hos den enkelte. 
 
 

5.4.3 Basisferdigheter 
Innledningsvis og i forkant av at vinterøvelsene starter må basisferdighetene til soldatenen og 
befalet ligge til grunn. Som et utgangspunkt skal en teoretisk gjennomgang av utdanning i 
henhold til Vintertjeneste GSU 1 være gjennomført. Det vil si at det grunnleggende innen 
bekledning, valg av trygg marsjvei og navigasjon, forebygging og behandling av frost/kuldeskader, 
ernæring/væskebalanse og kontrollrutiner må tillegges vekt. Som tidligere nevnt er det viktig å se 
til avdelingens standpunkt og velge en fornuftig ambisjon med øvelsen sett opp i mot dette.  

5.4.4 Øvingsmomenter 
Det er vanskelig å definere øvingsmomenter for å kunne tilpasse seg vinteren i en militær ramme 
da en har mange forskjellige avdelinger som har forskjellige roller vinterstid. Man ønsker allikevel å 
gi noen råd til de avdelinger som enten opererer på en slik måte at vinteren i stor grad vil påvirke 
avdelingens evne til å operere. Eller avdelinger som bruker øvelser i et vintermiljø aktivt for å bli 
bedre i forhold i deres primærfunksjon. 

Når det gjelder øvingsmomenter for en enkel vinterøvelse så vil det være hensiktmessig å legge inn 
undervisning og praktisk trening i kameratredning. Forsvaret har de siste 2-3 årene fått utlevert 
spade, søkestang og sender/mottakere i et antall i tilnærmet alle Forsvarets avdelinger. Den 
grunnleggende opplæringen i selve bruken av dette materiellet er relativt enkel og ikke så 
tidkrevende. Trening og øving herunder kameratredning krever mer tid. For å få til en god soldat 
og et godt organisert lag kreves det ca en dag med praktisk trening. 

Etablering av bivuakk og bivuakkrutiner er alltid like aktuelt. Her er det viktig å overføre de gode 
momenter og avdelingens rutiner fra barmark over til et vintermiljø.  

For avdelinger som opererer mye utenfor kjøretøy og vei er det vesentlig også å ha kunnskap til 
trygg marsjvei, navigasjon og snøkjennskap. Dette må øves i praksis gjennom å avstemme kart og 
fysisk terrenget. Se etter terreng som skaper utfordringer uten at dette utsetter personell eller 
avdelingen for fare. Snøkjennskap gjennom å grave i snøen, se på de forskjellige lag i snødekket og 
hva som påvirker dette bidrar til en større forståelse. Det å skape bevissthet rundt disse emner er 
vesentlig for å danne grunnlag for å gjøre gode vurderinger. 

Navigasjonstrening med kart og kompass er å betrakte som basisferdigheter om vinteren. Praktisk 
trening av dette bør gjøres under forskjellige værforhold og med forskjellige anvendelige metoder 
som eksempelvis kompasspatrulje. Mengdetrening på dette momentet skaper følelse av mestring 
og vil også være avgjørende under krevende vinterforhold. 
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Utover dette er det bare fantasien som setter grenser. Den enkelte avdeling bør også legge opp til 
øvingsmomenter som fanger opp ens eget bransjefag og dens utfordringer knytter til å operere 
under vinterforhold. 
 

 
 

5.4.5 Øvingsplanlegging 
Når det gjelder øvingsplanlegging i dette heftet så henvender vi oss i hovedsak til 
kompani/batteri/eskadronsnivået. 

Sjefen for avdelingen må i forbindelse med trening og øving ha en klar målsetting med det 
vedkommende ønsker. Her må ambisjon og målsettinger stå i stil. Hva er hensikten, hva ønsker en 
å oppnå. Dette er med på å gi både sjefen selv og de han leder et eie forhold til det som skal gjøres.  

Øvelsens natur, innhold og ambisjon må stå i forhold til avdelingens standpunkt. 

Den som er gitt ansvar for å utarbeid forslag til øvingsopplegg bør gjerne bruke et tidligere 
opplegg som har fungert som en god huskeliste. Da får en med mange av de gode 
øvingsmomentene. 

Lag et enkelt og entydig opplegg. Sørg for å ha en progresjon i øvelsen, og sørg for å få med de 
momenter en skal trene og øve på som er gjennomgått tidligere. Lag en plan i forhold til hvor, og 
hvordan du ønsker å gjøre de forskjellige øvingsmomentene. 

Viderefør avdelingens rutiner. Skap en formening om hvordan kontrollrutiner skal gjennomføres 
og hvem som skal sørge for at dette går i orden og følger opp. 

Ut i fra den etablerte plan, se for deg et ” worst case scenario”. Rammefaktorer kan endre seg. 
Etabler deg en alternativ plan for å sikre et godt utbytte for avdelingen. 

Vær tidlig ute med å presentere et opplegg for sjefen din. Juster i forhold til eventuelle merknader 
du får. 

Presenter opplegget på et befalsmøte. Få kommentarer, juster om nødvendig. 

Presenter opplegget for soldatene i avdelingen.  
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Gi de som er i utførende ledd, troppsjefer under deg og de som skal lede momentene under 
øvelsen tid til forberedelser. Støtt og kontroller! 

Etter gjennomføring er det fornuftig å ta en evaluering både med soldater og kollegaene i 
avdelingen. Trekk ut de viktigste erfaringer og juster opplegget i forhold til neste øvelse.  

Skap realisme i de momenter du legger opp til uten at dette går ut over sikkerheten. ”Train as you 
fight”. 

Gjør en god risikovurdering av de planlagte aktivitetene. 

 

 
 

Øving og trening om vinteren 
 Avdelingens KTS prosedyrer er viktige forut for trening og øving. Sett av tid til 

dette. KTS er også et ledelsesverktøy.  
 Mengdetrening gir følelse av mestring  
 Lag øvingsmomenter ut fra avdelings standpunkt og behov 
 Lag entydige og enkle opplegg for trening og øving.  
 Gi tid til forberedelser. Som leder skal du støtte og kontrollere 

5.4.6 Avslutning 
Vi ønsker med dette å avslutte dette heftet med et par uttalelser som tar for seg viktigheten av 
utdanning, trening og øving i et vintermiljø. 

Intensjon med Øv Vinterdrill Bn 2 Brig N 2008: 

”Gjennomføring av en langvarig vinterøvelse kan på mange måter sammenlignes med en skarp 
operasjon. Konsekvensene av manglende forberedelser, grundighet i planlegging, helhetlig 
gjennomføring og manglende lederskap vil gi tydelige og effektive tilbakemeldinger på egen 
kompetanse og dugelighet. Min vurdering er derfor at denne vinterøvelsen skal danne 
grunnlaget for å trene og øve under kontrollerte vinterskapte situasjoner i fredstid for å skape 
utfordringer som gir mestringseffekt for stridssituasjoner. ” 
 
(Sjef BN 2 Oblt Svend Arne Hokstad) 

 
Intern befalsopplæring i Bn 2 Brig N i forbindelse med oppstart ny kontingent 2008 

 

”Sett utifra årets gjennomføring mener jeg personlig at dette kurset må videreføres. Uten denne 
”kvalitetssikringen” av eget befal så kan det i verst tenkte tilfelle medføre personskade.  
Når ferdighetsnivået innen orientering vinterstid/valg av marsjvei viser seg å være så lavt så gir 
det rom for ettertanke. Bruk og vedlikehold av dyrt materiell er heller ikke noe alle kjenner godt 
nok til og dette kurset setter også det på leksjonsplanen.  
 
Ved å fortsette kurset i en eller annen form vil vi få god effekt inn i vinterens øvelser, dette enten 
om vi skal gå på ski hele vinteren eller om vi skal være oppsittet på kjøretøy.  
 
Prinsippene vi bruker er like, men konsekvensene av å ta lettvinte løsninger får langt større 
utslag når man er lett oppsatt enn når man sitter i et oppvarmet kjøretøy.” 

(NK Støkp Bn 2) 
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Alliert trening i Norge 
 

”If you can fight and survive in the extremisms of the arctic, you can fight anywhere in the 
world” 
 

(Sjef Allied Mobile Forces  Land)) Første overskrift, nivå 1  

6 Ikrafttredelse 
UD 6-81 Veiledning i vintertjeneste Hefte 1 - Vinterforhold, Lederskap og Utdanning trer i kraft 15. 
mars 2013. Samtidig settes UD 6-81-1 Vinterforhold av 1987-12-13 ut av kraft. 
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