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Spørsmål vedrørende NUF sin fremtid 

Skal NUF bringes videre og styrkes? Dersom NUF ikke bare skal være en veteranklubb for  

de som har seilt Kobben-klassen og forbli en aktiv oppegående forening, må vi bredde ut  
medlemsmassen. NUF må være synlig også for de som har tjenestegjort på Ula-kl.  
Å utvikle NUF videre er ikke bare en jobb for Skipsrådet, men for engasjerte medlemmer. 

 
Siden du ikke fikk benyttet en av de 2 andre formatene (Excel eller Word) ber vi deg om å referere 

svarene til spørsmålenes referansepunkter. Svarene kan eventuelt skrives direkte på en svar e-mail til 

nuf.medlemspm@gmail.com eller vedlagt som egen dokumentfil til samme mailadresse. 

Formål og oppgaver er beskrevet i NUFs vedtekter punkt 1 og 2. Mener du at; 

A NUF fokuserer på de rette ting? 

1  Hvis ja, beskriv gjerne hvorfor 

2  Hvis nei, beskriv gjerne hvorfor 

B .Kryss av for 3 områder du mener NUF bør fokusere mer på; 

3 Veteraner og sosiale aktiviteter 

4 Tjenestegjørende og veteraner 

 5 Oppdatere og gi kunnskap om utvikling innen ubåtsektoren – nasjonalt og internasjonalt 

 6 Er MMU Utstein en NUF sak og / eller en sak for Marinemuseet? 

 7 Samle norsk ubåtmiljø under et flagg? 

 8 Bør NUF engasjere seg mot UVB Bunker Laksevåg og Dora Trondheim 

 9 Sosiale aktiviteter. I tilfelle hva slags? 

10 Foredrag / informasjon. I tilfelle hva slags? 

11 Engasjere NUF med ISA – International Community of Submariners Association. Se link: 

https://submariners.org/ 

 

Organisasjon. 

Som tidligere beskrevet har NUF Skipsråd sitt utspring fra «Venneforeningen for Marinemuseets 

Undervannsbåt Utstein». I forbindelse med etablering av NUF- Avdeling Bergen består Skipsrådet i 

dag av medlemmer fra UVBT, NUF – Bergen og tidligere MMU Utsteins venneforening. Mener du at; 

A. Nåværende organisasjonsform er tilstrekkelig for å ivareta mål og oppgaver? 

.Hvis ja, beskriv gjerne hvorfor 

12 Hvis nei, beskriv gjerne hvorfor 

13 I Sverige, UK og Tyskland har man selvstendige klubber (Eksempelvis Nordkaparen, U3 osv) 

geografisk fordelt, og en enkel koordinering av klubbene i respektive land. Er dette en 

organisasjonsform vi bør ha? 

14 Hvilke andre organisasjonsformer vil du foreslå? 

15 Da MMU Utsteins venner ble stiftet ønsket man å gi foreningen et maritimt preg med røtter i 

ubåtmiljøet. Noen mener man bør benytte vanlige betegnelser som årsmøte, styre, styreleder 

etc. Ønsker du å endre betegnelsene til vanlige forenings betegnelser? Svar: Ja eller nei.  
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16 Bør NUF forsøke å integrere seg med Prosjekt 212, Sjømilitære Samfunds Marstrat 

arbeidsgruppe, Periskopet etc? Merk! Medlemmer av Periskopet er i dag automatisk 

støttemedlemmer i NUF og motsatt 

17 Hvorledes mener du NUF bør organisere seg for å løse foreningens oppgaver. Disse er; 

«skape et faglig forum, fremme samhold blant medlemmer, ivareta UVB Tjenestens sosiale og 

historiske tradisjoner, oppdatere og gi kunnskap om utvikling innen ubåtsektoren, bidra til 

vedlikehold av MMU Utstein, samarbeide med UVBT, Marinemuseet, Foreningen Periskopet 

og relevante foreninger i inn- og utland»?  

i. Mener du dette er for ambisiøst? 

ii. Hvis ja. Hvorledes bør formålet utformes? 

iii. Hvis nei: Hva skal tilføyes? 

iv. Hvis passe. Kryss av for passe. 

18 Hvis du tenker 20 år fremover: 

i. Hvorledes ser NUF som forening ut? 

ii. Hvilke områder har NUF fokus på? 

iii. Hvem er det typiske medlemmet? 

Medlemmene. 

19 Hvorfor er du medlem i NUF? 

20 Hva forventer du av NUF? 

21 Hvilke konkrete tiltak / områder kan du engasjere deg i? 

22 Hvilke nasjonale foreninger og nettverk mener du NUF bør samarbeide med? 

23 Hvilke internasjonale foreninger og nettverk mener du NUF bør samarbeide med? 

Erfaringsoverføring. 

Erfaringsoverføring og kontinuerlig forbedringsprosesser har alltid vært en av UVB-miljøets 
bærebjelker. 
Opplæringen på land, oppøving og generalmønstring gav og gir den enkelte ubåt-seiler et godt 
grunnlag for en sikker seilas og operasjon. 
 I operativ tjeneste har vel de fleste av oss opplevd positive hendelser, nesten uhell og uhell som den 
enkelte har lært mye av.  
Kan noen av dine erfaringer / lærdommer også være relevant for seilende generasjon?   Noen 
eksempler: 
En ubåt har passert maks dykkerdybde. Dette oppdages ikke før en tilfeldig person oppdager at en 
ventil til et dybdemanometer har blitt stengt.  
Hva sviktet og hva lærer man av en slik hendelse? Hvorledes en slik hendelse bli overført til andre 
båter og til neste generasjon? 
Tekniske hendelser som; reparasjon av sprekk i trykkfast skog, reparasjon av korroderte flater som 
har resultert i skrogtykkelse under minimum krav.  
Hva ble gjort og kan dette være av interesse for neste generasjon? Operasjoner utenfor normal drift, 
eksempelvis dieselelektrisk drift med avisolert hovedbatteri. 
 
 
Mener du spørreundersøkelsen dekker mål og hensikt?               
Hvis nei. Hva mener du ikke ble dekket?   

 

. 

 


