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1. Oppsummering 

Forretningsplanen gir en oversikt over de muligheter som den Internasjonale 
undervannsbåtorganisasjonens kongress (ISC) vil kunne gi Norsk Undervannsbåtforening, 
medlemmene og mulige eksterne aktører/sponsorer.  

Dette dokumentet er foreløpig, og vil bli oppdatert etter grundig detaljplanlegging før den 
presenteres overfor mulige sponsorer og andre eksterne aktører. Grovestimater, basert på 
innhentet kostnadsinformasjon viser en tilnærmet null økonomisk risiko for Norsk 
Ubåtforening som arrangør. Høy alder på majoriteten av deltakerne innebærer derimot en 
relativt høy HMS risiko. Denne vil det bli tatt tiltak for å minimalisere. 

Forberedelse og gjennomføring av arrangementet fordrer god deltakelse fra foreningens 
medlemmer som besitter den nødvendige kunnskap og kompetansen til å kunne besørge en 
vel gjennomført kongress.  

Kongressen planlegges gjennomført på Karljohansvern og i Tønsberg/Teie området med en 
rik ubåthistorikk, som vil danne en god og interessant ramme rundt arrangementet for 
deltakerne. 

Søknad om deltakelse vil bli sendt til «the International Submariners Association (ISA)» i mai 
neste år, dersom GM gir sin tilslutning til videre søknadsprosess og som endelig sanksjoneres 
av Skipsrådet. 

2. Bakgrunn 

The International Submariners Association (ISA) er en samling av individuelle nasjonale 
undervannsbåtforeninger uten noen formell organisasjonsmessig struktur, statutter eller 
annen formell tilknytning. Det er utelukkende felles bakgrunn og erfaring som 
ubåtmannskap som binder medlemmene sammen.  

ISA er et kameratskap mellom forskjellige ubåtforeninger i mer enn 28 nasjoner. ISA er et 
verdensomspennende felleskap av tidligere og aktive ubåtmannskap, som arrangerer en 
årlig kongress (ISC) i medlemmenes forskjellige land. 

Norsk Ubåtforening ønsket opprinnelig å søke om å arrangere ISC 60 i 2024. Dette året er et 
merkeår for det norske ubåtvåpenet, med 115 år siden første kommandoheis på KNM 
Kobben (A klassen). Det er også 60 år siden første kommandoheis på KNM Kinn og 1964 var 
det året hvor flest fartøyer i Kobbenklassen ble levert og/eller heiste kommando.  

I tillegg ville det være 35 år siden den første rekondisjonerte Kobbenklassen (KNM Sklinna) 
og første Ulaklassen (KNM Ula) heiste kommando. Pandemien har dessverre medført en 
forskyvning av arrangementet med ett år, men fremstår som likevel som en stor mulighet til 
å presentere det norske ubåtvåpenet på en attraktiv måte. 

Arrangementet grovplanlegges og tilrettelegges av en egen prosjektgruppe (NUF ISC 60 - 
2025) som er oppnevnt av styret (Skipsrådet) i Norsk Ubåtforening. Arbeidsgruppen består 
av 5 medlemmer (tidligere marineoffiserer), alle med allsidig tjenestebakgrunn og lang 
ledende militær og sivil kompetanse.  

Gruppen skal fremlegge dette arbeidet for generalforsamlingen (Generalmønstring) i 
september 2021 hvor en avgjørelse om hvorvidt Norge skal søke vil bli tatt.  
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Den videre vei er å legge frem en norsk søknad («bid») på ISC 60 i 2025. Avgjørelsen vil bli 
tatt i mai 2022 på ISC 57 i Karlskrona. Hvis Norge blir valgt på ISC 57 (tentativt 25 mai 2022 i 
Karlskrona, Sverige) så starter detaljplanleggingen av ISC 60 – 2025.  

ISC har normalt opptil 350 deltakere fra de totalt 28 landene. 

Arbeidsgruppen ledes av Stein Flom-Jacobsen. Øvrige medlemmer i arbeidsgruppen er Aslak 
Heen, Øivind Lavoll, Jan Andersen-Gott og Bernt Lasse Lie. 

Kontaktinformasjon: 

NUF ISC 60 - 2025 
v/ Stein Flom-Jacobsen 
Vollsøykroken 2 
4180 KVITSØY 
 
Epost: stein.flomjacobsen@gmail.com 

Telefon: 978 54 027 

3. Målsetting 

Deltakerne skal etter kongressen ha opplevd et innholdsrikt og interessant program, sitte 
igjen med gode opplevelser fra et arrangement innenfor et godt sosialt fellesskap, og fått 
positive inntrykk om det norske Sjøforsvaret og det norske ubåtvåpenet spesielt. 

Våre sponsorer skal etter kongressen føle at tid og ressurser har vært vel anvendt. 

Norsk Ubåtforening skal etter kongressen ha oppfylt gjennomføringsplanene innenfor 
budsjettet.  

4. Hvilke muligheter kan ISC skape?  

ISC omfatter deltagelse av ressurssterke personer fra mange land med nettverk innen sine 
respektive forsvarsorganisasjoner. ISC sponsorer vil derfor ha en unik mulighet til å etablere 
direkte kontakter samt markedsføre sine produkter/tjenester. 

Ansvaret med gjennomføring av ISC og erfaringen fra kongressen vil kunne gi Norsk 
Undervannsbåt Forening (NUF) nye impulser til vekst og innhold for sine medlemmer. 

En godt gjennomført kongress vil gi NUF gode eksponeringsmuligheter overfor eksisterende 
og fremtidige sponsorer.  

Deltakerne vil kunne erfare interessante dager med påfyll av både faglig kunnskap, kulturelle 
opplevelser og sosialt samvær, samt oppleve en vakker skjærgård. 

5. Sponsorer og produkt eksponering 

Våre sponsorer vil hovedsakelig være bedrifter innen segmentene for forsvar, skips-
bygging/service-/vedlikehold, personell-/vare-transport og servicenæring. 

Arrangementet vil legge opp til foredragssamlinger der sponsorene vil kunne etablere 
«stands» i nær tilknytning til foredragsaktivitetene, og det vil fra arrangørens side bli 
tilrettelagt slik at deltakerne får god anledning til å besøke de respektive «stands».   
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6. Hvordan skal arrangementet nå ISA medlemmene og 
sponsorene?  

Ved ISC 2022 (Karlskrona, Sverige) vil norsk delegasjonsleder (HoD) gi en brief og 
informasjon om NUFs intensjoner til beslutningstakerne i ISA (som består av de deltakende 
lands HoD). Dette skjer før vedtak om hvor ISC 60 – 2025 skal finne sted. Under ISC i 2023 
(Hellas) og 2024 (Montenegro) vil HoD sørge for en oppdatering til de andre 
delegasjonslederne. På slutten av ISC i Montenegro vil HoD få overlevert gitte symboler (se 
vedlegg 1) som går fra inneværende arrangørnasjon til neste arrangørnasjon. Dette vil få 
behørig pressedekning i de deltagende nasjoner samt bli presentert på NUFs internettsider 
og også på andre sider, for eksempel på de enkelte lands ubåtsforeningers hjemme- og FB-
sider.    

Etter overstått arrangement i 2024 vil planleggingsgruppen umiddelbart opprette en 
nettside hvor sponsorene vil bli beskrevet, samt at det vil bli opprettet linker til deres 
bedrifter. I tillegg vil det bli opprettet epost-adresselister mellom de forskjellige lands 
delegasjonslederne (HoDs) samt FB side for kontakt med planleggingsgruppen og NUF. 
Underveis vil planleggleggingsgruppen sørge for kontinuerlig oppdatering Skipsrådet, vår 
hjemmeside, på FB-sider og ovenfor media.     

7. Økonomi og estimat  

Programmet vil gå over tre dager. Det er forventet 300-400 deltakere og stor dugnadsinnsats 
fra foreningens medlemmer. På grunn av manglende detaljdata i planlegging og forpliktede 
sponsormidler er det anførte budsjettet kun et basisestimat (vedlegg 2), der uspesifiserte og 
uforutsette kostnader ikke er kalkulert. Et 50/50 estimat eller høyere sikkerhet forutsetter at 
vi kan fremlegge et produkt overfor sponsorer og et estimat basert på en mer detaljert plan. 
Dette vil først være mulig etter godkjenning av Generalmønstringen.  

Grovbudsjettet er basert på innhentet tilbud fra hhv Conference Quality Hotel (CQH) og Oslo 
Convention Center (OCC), der det rimeligste tilbudet og 300 deltakere med en egenandel på 
NOK  5 000,- er lagt til grunn (se grovestimat nedenfor). En deltakeravgift på EUR 500,- 
forventes å bli akseptert. (Her beregnet EUR:NOK=1:10). Eventuell valutasikring vil bli 
vurdert nærmere arrangementsdato. 

Selv med bortfall av sponsormidler viser kalkylen et mindre overskudd. Det bør nevnes at 
detaljplanleggingen høyst sannsynlig vil avdekke ytterligere kostnadsfaktorer. Disse sammen 
med kalkulerte uforutsette kostnader er ikke vist i kalkylen, men vil fremkomme i endelig 
budsjett.  

Av 17 identifiserte mulige sponsorer (se vedlegg 3) er det lagt til grunn forventet 8 bidrag a´ 
NOK 50 000,-. Selv uten sponsormidler og lavt antall deltakere indikerer kalkylen et 
tilnærmet 0 budsjett.  

På bakgrunn av negativt svar fra Politihøgskolen avd Stavern ang mulighet for lunsj der så 
har arbeidsgruppen droppet planen med en halv dag i Stavern. 
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Behovet for et likviditetsbudsjett vil bli vurdert som del av detaljplanleggingen. 

8. Kapitalbehov og finansiering  

Det antas at det ikke vil være et behov for kapital eller finansiering i forkant av 
arrangementet utover arrangementskomiteens administrasjonsutgifter, som er estimert til 
NOK 50 000,-.  

9. Risikovurderinger 

Økonomisk risiko 

Den økonomiske eksponeringen vurderes som en insignifikant risiko, da egenandelen vil 
være innbetalt før kostnadsbelastning. De administrative kostnadene som vil påløpe før 
arrangementet anses som håndterbare. 

Alle avtaler vil bli forhandlet med terminerings-/avbestillingsklausuler som minimaliserer 
kostnadsrisiko. 

Deltakeravgiften vil bli annonsert til EUR 500,-. Eventuell valutasikring vil bli vurdert 
nærmere arrangementsdato. 

  

 

Aktivitet NOK Tilbyder

Buss KJV - Stavern 31 000 Paulsen Buss

Guider KJV 6 000 Est

Båt v/ kransnedleggelse verdens ende 10 000 Bolærnebåtene AS

Lokaler åpning og avslutning, gallamiddag 25 000 CQH

Lokale HOD møter og admin Inkl

Middag åpning (ink 2 drikke + 2 min vann) 220 000 CQH

Gallamiddag (aperitiff, 3 retters, 1/2 vin, 2øl, 1 min vann 334 500 CQH

Lunsjer (x3) 572 000 CQH

KNM Narvik (HOD møte og lunsj) 5 000 Est

HMS tiltak 20 000 Est

Gadgets 15 000 Est

Annen assistanse 25 000 Est

Kranser, musikk, div 50 000 Est

Komiteutgifter 50 000 Est

Sum 1 363 500

egenandel MIN  (300 deltakere) 1 500 000

Overskudd 136 500

Overskudd MIN deltakere + sponsormidler (NOK 400 000) 536 500
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HMS risiko 

Det erkjennes at majoriteten av deltakerne vil ha en høy alder og derigjennom vil utgjøre en 
relativt høy risiko for nødvendig livbergende assistanse under arrangementet. Avtaler med 
nødetater/forsvarets sanitet som vil være tilstede ved de forskjellige arrangementene vil bli 
besørget.  

10. Organisering og administrasjon av kongressen  

Under planleggingen vil styret i Norsk Ubåtforening («Skipsrådet») være kontroll- og 
styringsorgan.  

Detaljplanleggingen foretas av en egen arrangementskomite, som også vil være kjernen i 
staben som styrer selve arbeidet under kongressen. Denne komiteen har undergrupper for 
kontakt med sponsorer, administrativ støtte, arrangement i hhv Horten og i Tønsberg, hotell, 
minneseremoni, måltider og transport. 

Arrangementskomiteen vil bestå av opptil 15 personer som fordeles i følgende grupper:  
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11. Framdriftsplan  
Den foreløpige framdriftsplanen (se nedenfor) gir kun en grov ramme. En detaljert 
handlingsplan vil bli utarbeidet og rapportert imot til SR/styringsgruppen. 
 

Aktiviteter høst/vår – 2021/2022 

 

 

Etter søknadsinnsendelse vil forberedelsesarbeider pågå fram til arrangementsavviklingen, 
og videre framdriftsplaner bli etablert.  

Vedlegg 4 viser foreløpig arrangementsprogram (Rammeprogram). 

 

 

 

 

Vedlegg  

1. Bilde fra overlevering av symboler i Beograd 
2. Tilbud/estimat 
3. Potensielle sponsorer 
4. Rammeprogram 

Aktivitet Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai

Etablering av Komite

Detaljplan/Kostkalkyler

Sponsoravklaring

Arrangementsopplegg/program

Transport opplegg

Mediastrategi og avklaringer

HMS opplegg

ISC søknad

Etablering framdriftsrapportering

Endelig beslutning SR Søknad sendes

Detalj Budsjett 
Oppdatert Forretningsplan


