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NORSK UBÅTFORENING 

Norwegian Submariners Association 

Skipsrådet 

Org nr   915 421 024 

Kto.nr. 1594 10 26025 

norsk.ubaatforening@gmail.com 

 

ÅRSBERETNING for perioden 2020 – 2021. 

 

SKIPSRÅD 2020 - 2021 

 

Skipssjef     Jens-Georg Engeness 

NK      Tom Engeberg (Sluttet 01.07.21) 

NK     Hans Jacob Kleppan (fra 01.07.21) 

Maskinmester    Rolf Norgren (fra 01.06.21.) 

Data     Kjell Hagen 

Vedlikehold    Oddbjørn Sørensen 

Medlem    Svein Boge (10.09.2020-26.11.20) 

Redaksjon    Bernt Lasse Lie 

MMU     Torgeir Nilsen 

Medlem    Andreas Hauge (01.12.20-) 

      

1. Generelt, oppsummering. 

Det er avholdt 9 møter i Skipsrådet. SR er avholdt via Skype p.g.a. smittetiltak. 

Generelt har Coronasituasjonen lagt en stor demper på våre aktiviteter. Samtidig har 

arbeidsåret vært preget av høy aktivitet med å utvikle NUF i henhold til resultat fra 

Medlemsundersøkelsen. 

I fravær av ordinær Generalmønstring ble Årsberetningen for 2020 sendt ut pr. e-post og NUF 

nettsted i oktober 2020. Skipsrådet mottok ingen kommentarer eller korreksjoner og valgte 

derfor å iverksette resultatene fra Medlemsundersøkelsen. En Implementeringsplan ble 

etablert. Fra og med høsten 2020 og fram til sommerferien 2021 har Skipsrådet, i tillegg til 

normal drift av NUF, satt søkelys på å ferdigstille de foreslåtte tiltakene i 

Implementeringsplanen. Skipsrådet mener at implementeringsarbeidet har fått en god start. 

Introduksjon av NUF Nettsted og ulike komiteer har bidratt til økt engasjement blant 

medlemmene. 

Komiteene for MMU Utstein, Arrangementer, Teknologi, Historie og Redaksjon har alle 

bidratt til en mer levende og aktiv forening. For mer informasjon, se eget avsnitt for 

komiteene. 

Til tross for CV19 situasjonen har Skipsrådet samarbeidet tett ved bruk av Skype og TEAMS. 

Av resultater bør spesielt nevnes; reviderte vedtekter som vil bli presentert for avstemning på 

Generalmønstringen, redaksjonen har hatt en «vaskejobb» på NUF Facebook, websiden har 

blitt videreutviklet, regnskap er nå digitalisert, NUF ved Aslak Heen representert i 

Of all the branches 

of men in the forces 

there is none which 

shows more devotion 

and faces grimmer 

perils than the 

submariners. 

Winston Churchill 

mailto:norsk.ubaatforening@gmail.com
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MARSTRAT -Sjømilitære Samfund og en fyldig Seilingsplan hvor besøk av Norge Rundt bør 

nevnes.  

Siden Generalmønstringen i Bergen 2019 har medlemsmassen økte med + 100 søknader om 

medlemskap i NUF. I perioden juni og juli har vi mottatt ytterligere 12 søknader om 

medlemskap. Nye medlemmer blir ønsket velkommen pr. e-post og en personlig 

telefonsamtale. Vi registrerer at interessen for Forsvaret, Sjøforsvaret, UVBT og Norsk 

Ubåtforening er stor. 

Introduksjon av NUF Nettsted har resultert i at NUF er blitt mer synlig og samtidig et godt 

rekruteringsverktøy. Hvem er så de nye medlemmene? Noen har tjenestegjort i Sjøforsvaret, 

tjenestegjort om bord UVB og UVBT, SFK, FMA eller har slektninger som har tjenestegjort i 

Ubåtvåpenet. Andre har interesse for UVBT og vil støtte en forening med relasjoner til 

Ubåtvåpenet. Eldste medlem er + 90 år, mens yngste medlem er + 20 år og har arbeidet i 

UVB- bunker Laksevåg. 

Nestkommanderende Prosjekt 212, Åge Oscar Langeland, har vist sin interesse for NUF og er 

nå registrert som medlem nr. 504. Langeland har også bekreftet at Prosjektet gjerne vil ha en 

«spalteplass» på NUF Nettsted. Medlemmene vil dermed få jevnlig oppdatering på 

Prosjektets fremdrift. 

I løpet av våren 2021 har det vært diverse samtaler med Sjøkadettforeningen av1898 

Valkyrien og Sjef Sjøkrigsskolen. Elevene og ledelsen ved SKSK er positivt til å etablere en 

mentor modell som nå er i ferd med å bli utviklet. Presidenten for Valkyrien vil delta på 

Generalmønstringen lørdag 18. september.  

Skipsrådet har fulgt nøye med i Marinemuseets fremtid og prosjektet «Veteranskipsamling på 

KJV. 

Grunnet CV19 situasjonen er NAV prosjektet blitt lagt på vent.  

Skipsrådet har etter beste evne ivaretatt MMU Utstein. I løpet av året har det vært avholdt 

flere korte vedlikeholds patruljer med 3 – 5 medlemmer ad gangen.  

I forbindelse med lettelser i CV19 situasjonen har vi gjennomført et foredrag om «Bombingen 

av Marineverftet på KJV». Jan I. Hansen fra Marinemuseet vil komprimere foredraget slik at 

det kan legges ut på vårt Nettsted. 

Skipsrådet fikk anledning til å arrangere en avskjedsmiddag for Tom Engeberg i juni. 

Markeringen fant sted om bord MMU Utstein. 

Arbeidsperioden september 2019 og fram til dags dato har vært utfordrende, men interessant. 

NUF region Bergen ble formelt etablert under Generalmønstringen i 2019, 

Medlemsundersøkelsen har blitt gjennomført og medlemmenes ønsker om framtidig drift av 

NUF iverksatt. I tillegg har CV19 pandemien gitt oss mange utfordringer og begrensninger. 

Siden vi ikke har møtt hverandre på to år, og spesielt for deg som ikke får anledning til å 
delta på Generalmønstringen, ber vi spesielt om å kommentere Årsberetningen. Vi vil sette 
stor pris på den enkeltes tilbakemelding.  

Ved å trykke på lenken under, kommer du inn til vår Nettside FORUM. Her kan du skrive 
dine kommentarer. Kommentarene vil da bli publisert på et passord beskyttet nettside. 
 
Kommentarer – NORSK UBÅTFORENING (norskubaatforening.org) 

  

https://www.norskubaatforening.org/kommentarer/


3 

 

2021ÅrsberetningOriginal03092021 

2. ORGANISASJON (Styringsstruktur NUF). 

Generalmønstringen i Bergen gav Skipsrådet i oppgave å gjennomføre en spørreundersøkelse 

blant medlemmene. Medlemsundersøkelsen ble sendt ut til medlemmene i månedsskiftet 

januar / februar 2020. Spørsmålene dekket dagens organisasjonsform, fremtidig 

organisasjonsform og fokus områder. Det ble gitt svarfrist etter endt påskeferie samme år. Vi 

mottok 57 konstruktive tilbakemeldinger. 

Skipsrådet etablerte en «Arbeidsgruppe» som fikk i oppdrag å utarbeide en oppsummering og 

anbefaling basert på medlemmenes tilbakemeldinger. «Arbeidsgruppen» bestod av Tom 

Engeberg, Svein Boge, Kjell Hagen, Bernt Lasse Lie og Hans J. Kleppan. For hvert enkelt 

spørsmål ble det utarbeidet en oppsummering med tilhørende vurdering og anbefalinger. 

Samarbeidet i Arbeidsgruppen var meget godt og konstruktivt. Rapporten ble overlevert 

Skipsrådet primo juni og senere godkjent i samme måned. 

I sin helhet ble rapport og vedlegg lagt ut på NUF Nettsted i juli 2020 og som vedlegg til 

Årsberetningen 2020. I Årsberetningen for 2019 – 2020 etterspurte Skipsrådet medlemmenes 

aksept for å arbeide videre med rapporten og starte med implementering av de ulike tiltak og 

anbefalinger.  

I 4. kvartal, 26.november 2020, valgte NUF region Bergen ved Svein Boge å trekke seg ut av 

Implementeringsarbeidene og heller ikke møte i Skipsrådet. På daværende tidspunkt var 

implementeringsarbeidene mer eller mindre avsluttet. 

Majoriteten av medlemmene ønsker å beholde dagens organisasjonsform. For å øke 

engasjementet blant medlemmene og sikre framdrift av ønskede tiltak er det etablert komiteer 

for MMU Utstein, Arrangementer, Redaksjon, Teknologi og Historie. Se mandat for 

komiteene vedlagt. 

Ved etablering av mandat for komiteene mener vi at anbefalingene fra medlemmene er 

imøtekommet. Det vil si; ønsker om mer sosialt samvær, mer søkelys på kunnskapsformidling 

og utvikling innen ubåtsektoren, mer informasjonsflyt mellom Skipsråd og medlemmene, 

samle og formidle uvb-historisk dokumentasjon og sist, men ikke minst, et målrettet 

vedlikehold av MMU Utstein.  
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Skipsrådet er mindre tilfreds med styringsstrukturen av regions-ordningen og samarbeidet 

med NUF region Bergen. 

Målsettingen med å opprette NUF region Bergen var og er; fortsatt i samarbeid med 

Skipsrådet å holde nærkontakt med ubåtmiljøet i Bergen, spesielt rekruttere nye medlemmer 

fra Vestlandet og et lokalt sosialt nettverk. Denne målsettingen syntes dessverre ikke å være 

fullt ut tilfredsstilt. 

 

Til å gjennomgå erfaringene med opprettelse av NUF region Bergen velger Skipsrådet derfor 

å nedsette et utvalg med følgende mandat: 

Gjennomgå om forutsetningene for opprettelsen av region er til stede. Utvalget skal 

vurdere om regionensordningen er hensiktsmessig og om den fungerer etter 

vedtektene. Videre skal utvalget fremme forslag til å kvalitetssikre styringsformen, ref.  

måten årets årsmøte i regionen ble gjennomført på. 

Utvalget skal fremmer forslag til tiltak for Skipsrådet. 

Utvalget har følgende medlemmer: 

Rolf Norgren formann, Isak Johan Ebeltoft, Jostein Egeland, Hans Jacob Kleppan, 

Geir Jevne. 

 

3. Komiteer 

Mandater for de ulike komiteene nåes via denne linken. 

 

Rapport fra Komitéen for Teknologi 

Komiteen har bestått av følgende medlemmer: 

Tom Engeberg, Aslak Heen, Hans Jacob Kleppan, Ole Chr. Hellum Olsen, Ben Henning 

Lofstad, Iver Wake og Geir Jevne. 

Det har vært avholdt tre møter på Skype og komiteen har levert flere bidrag til web siden.  

Av pågående saker i komiteen nevnes diskusjon rundt System Engineering (SE). Hvordan det 

ble brukt i Ula prosjektet, og hvordan det kan brukes i kommende prosjekter. Komiteen vil 

også vurdere å gi en beskrivelse av metoden og hvilke fordeler den gir.  

Følgende saker er også på listen for oppfølging: 

- brenselceller 

- Informasjon om nytt ubåtverksted i HOS 

- batteriteknologi 

- Generell status nye prosjekter i KNM generelt og UVB spesielt. 

 

Arrangementskomiteen 

Medlemmer: Jo Georg Gade, Tom Engeberg, Stein Flom Jacobsen, Andreas Hauge 

Følgende arrangementer er avholdt i 2021 

 

- 26 februar 

Video laget av Jan Ingar Hansen, taler Hans Chr. Helseth over Minnestund for H.NOR. M.S. 

Uredd. 

Video finnes på NUF Nettsted. 

 

- 8 juni  

Foredrag av Jan-Ingar Hansen om Bombingen av Marineverftet på Horten i 

Sjømilitære Samfund. 

https://www.norskubaatforening.org/mandater-for-komiteer/


5 

 

2021ÅrsberetningOriginal03092021 

Video vil bli tilgjengelig på NUF Nettsted på et senere tidspunkt. 

 

Følgende arrangementer er planlagt resten av 2021 og utover i 2022: 

  

Generalmønstring på Sjømilitære Samfund, Horten 17. – 18. september. 

 

Oktober / november:  

Foredrag om " Ulykken Alexander Kielland - Ulykken - Etterforskning og etterspill frem til i 

dag " Sivilingeniør og tidligere plattformsjef Nils Gunnar 

Gundersen vil holde foredrag i Horten. Dato vil bli annonsert på NUF Nettsted. 

 

Norge Rundt besøker MMU Utstein og NUF. Dato ikke fastsatt. 

 

Foredrag om Equinors super undervannsfarkost. Videre info blir gitt på 

NUF Nettsted.  

Høstlig vedlikeholds patrulje med hygge og sosialt samvær på Utstein. 

 

ISA 2025  

Gruppen som arbeider med å utarbeide forslag til et NUF arrangert i Norge, ISA møte 2025, 

arbeider fortsatt med prosjektet. Så langt arbeider man utfra å gjennomføre ISA møtet i 

Vestfold. Periskopet ønsker å være aktiv i gjennomføringen. Gruppen som arbeider med 

prosjektet består av Stein Flom Jacobsen, Aslak Heen, Øivind Lavoll, Jan Andersen-Gott og 

Bernt Lasse Lie.  

  

Historie komiteen  

Medlemmer: Aslak Heen, Hans Chr. Helseth, Hans Jacob Kleppan, Patricia Philpmena 

Johansen, Jostein Egeland 

Museumsfregatten KNM Narvik ligger som kjent ved magasin B på KJV, drevet av en egen 

stiftelse og en fast ansatt daglig leder. Arbeidet med drift og vedlikehold utføres i hovedsak av 

en egen Venneforening, med mer enn 300 medlemmer – dugnadsinnsatsen utgjør over åtte 

tusen timer i året. Stiftelsen støttes gjennom bidrag fra lokal industri. Forskjellige humanitære 

og ideelle stiftelser bidrar også i betydelig grad. Denne modellen har vist seg å være meget 

hensiktsmessig og har høstet mange lovord, både lokalt og nasjonalt. 

Samling av Marinens Veteranskip. 

Gradvis har en ambisjon om en samling av Marinens Veteranskip (MVS) grodd opp. Sammen 

med Narvik og Utstein finner vi kanonbåten Blink og både den gamle og den noe nyere 

Kongesjaluppen, begge med navn Stjernen, i Horten. Miljøet rundt MVS mener at en 

paraplyorganisasjon, basert på modellen for Narvik, er den beste måten å fremme vår 

sjømilitære arv og historie på, ikke minst Sjøforsvarets selvstendige plikt til å ivareta egen 

historie. KJV, med uteområdene, bygningene, Marinemuseet og Sjømilitære Samfund danner 

en flott ramme rundt dette. Museal virksomhet må ses i et evighetsperspektiv, men på kortere 

sikt finnes det flere mindre fartøyer som Forsvaret er villig til å overdra en fremtidig MVS, 

inkludert en stridsbåt av typen SB90. Av de andre veteranskipene som eksisterer drives 

Minesveiperen Alta av en egen venneforening og torpedobåten Skrei er planlagt utlånt til 

andre aktører, mens Hitra fra Nordsjøfarten i andre verdenskrig ligger på Haakonsvern. Med 

tiden er det mulig at noen av disse kan komme under samme organisasjon, uten at de 

nødvendigvis må ha KJV som fysisk base. Det finnes mange muligheter som i dag er under 

drøfting med alle involverte. 

Det er levert en utredning med forslag på hvorledes MVS skal organiseres og drives. Detaljer 

er ikke kjent på nuværende tidspunkt.  
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Prosjekter under utarbeidelse: 

Historien om hvorledes KNM Utstein ble et museums fartøy.  

Historien om maskinist Ragnar Wilhemsen som seilte B1 til UK i 1940 og ble i Ubåtvåpenet 

frem til Kobben kl-uvb-er var i drift. 

Tidligere Ubåt sjef Bernt Harald Utne vil skrive en artikkel om siste turen til KNM Kinn.  

Et pågående arbeide er gjennomgang av en stor bildedatabase på CD, der det vil bli lagt vekt 

på å lage en oversikt over og velge ut bilder som kan være interessante for medlemmene 

(legges ut på web), samt sette tekst til disse. I løpet av vinteren ble en del materiell som var 

lagret på Marinemuseet gjennomgått og ryddet opp i. Mye av dette materiellet egner seg 

neppe i en permanent utstilling, men anses for unikt til å kassereres - inntil videre oppbevares 

dette på museet. 

 
MMU Utstein/Vedlikehold 

Komiteen har følgende medlemmer: 

Oddbjørn Sørensen, Torgeir Nilsen, Olav Halden, Ole Gillebo, Knut Holt Larsen, Børre 

Karlsrud. I tillegg til Skipsrådet. 

På grunn av fare for smitte av Covid-19 har det hele året frem til nå vært restriksjoner for hvor 

mange som kan være til stede på en vedlikeholds patrulje. Vedlikehold har likevel vært utført 

ombord. Et elektrisk firma har montert nytt elektrisk opplegg med nye LED lamper i forre 

batteritank, nå er det lett å se batteritoppene. Videre har egen besetning foretatt noe utbedring 

av lys enkelte steder ombord, samt at lyspærer av gammel type er stort sett skiftet ut med 

LED-pærer. Skipsrådet og også avgåtte medlemmer av SR har stilt opp på tre samlinger. Den 

10.06 og 29.06 ble fisken og tårn med vinterhave trykkspylt for å fjerne fugleskitt.  

Utstein har et eget vedlikeholdsprogram som ble sendt ut til GM 2019. Dette vil vi forsøke å 

følge så snart det gis mulighet. I tillegg til det planlagte vedlikeholdet vil SR foreta en 

inspeksjonsrunde på Utstein i oktober. Sammen med Marinemuseet vil vi forsikre oss om at 

fartøyet er klar for «vinterdvale». 

Vi får bare håpe at vi fortsatt er spreke og arbeidsvillige, og møter opp til fremtidige 

vedlikeholds patruljer også. 

Redaksjonskomiteen 

Bernt Lasse Lie, Kjell Vestvik, Rolf Norgren 

Webmaster Kjell Hagen 

Bemanningen av Redaksjonskomiteen ble klarert i løpet av høsten 2019 med 

komiterepresentantene Bernt Lasse Lie, Rolf Norgren, Kjell Vestvik, supplert med, Kjell 

Hagen som WEB-master og Ingvill Ringen og Karstein Stene som aktive medlemskontakter 

og bidragsytere til komiteens arbeid.  

Komiteen, som ble konstituert 13.1.2021 med Bernt Lasse Lie som leder, har planlagt og 

tilrettelagt arbeidet i henhold til komitemandatet. Kjell Vestvik, representant for NUF-Bergen, 

ønsket av private årsaker å trekke seg som komitemedlem i løpet av våren. Erstatning har 

ennå ikke funnet sted. 

Det har vært avholdt jevnlige videomøter, og følgende artikler, som alle er blitt positivt 

mottatt av medlemmene, er blitt annonsert på Facebook og presentert på foreningens WEB-

portal: 

• 4.2.2021 Da første verdenskrig kom til Troms og Finnmark 

• 10.2.2021 Utførte vellykket sabotasjeaksjon, men led grusom skjebne 

• 26.2.2021 Minnemarkering for Uredd 

• 2.3.2021 Artikkel om kontreadmiral Magnus Stene 
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• 2.3.3021 OK Tom Engebergs foredrag om norske undervannsbåters historie 

• 31.3.2021 Nikolai Martin Kausland «Nikken» - mannskap på Uredd 

• 4.5.2021 JUNON – en fransk dame i norske farvann under 2. verdenskrig 

Komiteen har arbeidet for å involvere medlemmene til aktiv deltakelse ved å bidra med 

innspill og råd til foreningens digitale plattformer med direkte henvendelser, men så langt 

uten stort hell. Det er gjort to forsøk på aktivering gjennom en Påskequiz og en quiz i slutten 

av april. Komiteen hadde ønsket en større deltakelse, men vil fortsette med dette tiltaket som 

en månedlig konkurranse fra høsten av og håper interessen vil øke. 

Videre planlegger komiteen kommende periode med månedlig utgivelser av artikler. Det 

legges også opp til en intervjuserie av nye og eldre medlemmer som vil bidra i arbeidet med å 

aktivere medlemmene. 

 

Støttegruppe (SG) 

Ideen til en SG eller Sounding Board for skipssjefen er fra den tyske VDU. Hensikten er at 

skipssjefen har en tredjepart som sparringpartner, sikre kvalitet på beslutninger og være 

veileder. 

Spesielt under gjennomgangen og tiltak i forbindelse med Medlemsundersøkelsen, var SG en 

god partner. 

Gruppen har bestått av Hans Chr. Helseth, Jan Andersen-Gott, Jo Georg Gade og Aslak Heen. 

Til kommunikasjon har SKYPE blitt benyttet. 

  

4. Vedtekter 

Vedlagt er forslag til reviderte vedtekter. For å få inn synspunkter fra medlemmer som har 

lang organisatorisk erfaring, ble oppgaven i hovedsak utført av medlemmer i Støttegruppen. 

Jan Andersen Gott ledet arbeidet. Skipsrådet har behandlet og godkjent de nye Vedtektene. 

Reviderte Vedtekter vedlagt. 

Valgkomite  

Det foreslås opprettet en valgkomite for 2 år.  

Følgende foreslås som medlemmer: 

Formann Jan Andersen-Gott, medlemmer: Tom Engeberg, Erik Syrstad, Kåre Ask. 

I tillegg til at valgkomiteen fremmer forslag til Skipsråd, skal valgkomiteen også se på 

sammensetningen av komiteene og valg i regionene.  

 

«Æresmedlemmer:  

a. Æresmedlemmer velges på generalmønstringen med 2/3 flertall etter forslag fra Skipsrådet 

eller fra minst 10 medlemmer.  

b. Dersom det er et ønske fra noen på Generalmønstringen, skal avstemmingen være skriftlig.  

c. Æresmedlemmer er fritatt for kontingent.  

d. Kriterier for æresmedlemskap er: Æresmedlemskap i Norsk Ubåtforening kan tildeles 

medlemmer som gjennom sitt virke har stått for en spesielt god innsats for foreningens 

formål. Et æresmedlem er en som over tid og på en framragende måte har vist et særlig 

engasjement til fremme av så vel foreningens interesser som ubåtmiljøet med dets faglige, 

sosiale og historiske verdier «. 

  

https://www.norskubaatforening.org/nuf-vedtekter/
https://www.norskubaatforening.org/nuf-vedtekter/
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5. Nettstedet til Norsk Ubåtforening 

Nettstedet som ble opprettet i mai 2020 viste seg å være etterlengtet og må sies å være en 

suksess for NUF. Vi har erfart en formidabel økning i antall medlemskap etter opprettelsen av 

nettstedet. 

Nyheter, Arrangementer, Historier etc. fra komiteene samt Slappkiste og annet informativt 

stoff har funnet veien hit.  

Oppbyggingen av programmet er 100% utført internt i NUF da kostnadene til å få det etablert 

og senere vedlikeholde av konsulenter, ville vært langt over den økonomien vi rår over. 

Vi benytter verdens mest brukte programmeringsverktøy for Internett websider som heter 

WordPress og er gratis. Fordelen ved bruk av dette programmet utom at det er gratis, er at det 

har en utmerket og enkel blokkprogrammeringsfunksjon, og at det er veldig mange som lager 

«Plug In» (Applikasjoner) tilpasset dette programmet. (Kan sammenlignes med mobil-apper).  

Det er tusenvis av «Plug In» der ute i hyberspace, vi har til nå anvendt 17 stykker, alle gratis. 

Vil nok fremheve Slappkistemodulen som det beste treffet. Her har vi en fullstendig 

heldigitalisert butikk hvor vi overfører alle bestillingsdata direkte ned fra nettsiden og inn i et 

lokalt regnskaps/faktureringsprogram skrevet i Microsoft Access spesiallaget for NUF av 

NUF. 

Kombinasjonen Nettsted og Facebook har fungert veldig bra for NUF. Her kan vi avertere nye 

saker på Facebook som er detaljert beskrevet på Nettstedet vårt, ofte passord beskyttet slik at 

bare betalende medlemmer får se detaljene. 

Mulighetene på Nettstedet vårt er kun begrenset av fantasien vår, så det er bare å være kreativ.  

Dersom noen med kunnskap til drift av NUF Nettsted ønsker å bidra, så er Webmaster 

åpen for hjelp. (Det er veldig interessante oppgaver som løses her.) 

 

 

6. NUF Facebook. 

NUFs Face Book side har blitt benyttet aktivt som formidlingsmedium til medlemmene og 

interesserte. Antall medlemmer på FB siden er nå 1021.Hensikten med denne siden har vært å 

spre informasjon om det arbeidet som vi utfører for å gjøre ubåthistorien kjent, samt å være en 

kilde til å verve betalende medlemmer til NUF.  

En stor medlemsmasse er selvfølgelig hyggelig, men det viktigste er at medlemmene har en 

genuin interesse av å være medlem. Vi har derfor satt som forutsetning for vurdering av nye 

medlemmer at disse besvarer tre spørsmål vedrørende motivasjon for innmeldelse. Dette vil 

forhåpentligvis hindre at medlemsmassen eser ut til en stor umotivert «sovende» gruppe, men 

kan brukes aktivt til formidling av ubåthistorie, teknologisk utvikling, marineanekdoter etc. 

 

 

7. Nav prosjekt.  

Prosjektet ble nevnt i forrige Årsberetning. Grunnet Corona situasjonen har framdriften vært 

minimal. Dette er et mulig tiltaksprosjekt i samarbeide med NAV for å gi hjelp til personer 

som trenger støtte for videre utvikling i livet. Ideen er tatt fra tilsvarende prosjekt i 

Sandefjord. Thor Sunde fra Kystkultursenteret i Sandefjord har gitt Skipsrådet en orientering 

om hvorledes tilsvarende prosjekt i Sandefjord. Vi har hatt kontakt med ledelsen for KNM 

Narvik og MMU, som stiller seg positiv til prosjektet.  

For mer informasjon se rapport fra Tor Sunde i Stiftelsen Sandefjord Kystkultursenter - 

Prosjekt Kystarena.  

https://www.norskubaatforening.org/prosjekt-kystarena/
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7.1 Sjøkadettforeningen av 1898 Valkyrien 

I andre kvartal 2021 har Skipsrådet hatt diverse samtaler med Presidenten i 

Sjøkadettforeningen av 1898 Valkyrien og Sjef Sjøkrigsskolen. 

Hovedhensikten med samtalene har vært å finne fram til en samarbeidsmodell hvor NUF som 

forening vil få anledning til å fremme Ubåttjenesten spesifikk og Sjøforsvaret generelt. NUF 

bør kunne demonstrere viljen og evnen til å veilede kommende offiserer og befal til å 

håndtere fremtidige utfordringer, i skoletiden og videre i tjeneste. Geir Kilhus og Rolf 

Norgren vil i samarbeid med Valkyrien og Sjøkrigsskolen utarbeide et realistisk mandat for 

NUFs rolle. Som et ledd i prosjektet har Tiril M. Alfsen og 5 SKSK elver blitt invitert til 

Generalmønstringen.  

 

7.2 Prosjekt 212 

Ledelsen i Prosjekt 212 har takket ja til å utgi generell informasjon om Prosjektets fremdrift. 

Via NUFs nettside. Etter avsluttet sommerferie regner vi med å få dette i gang. 

 

7.3 Offisersklubben Periskopet 

Besetningen i Norsk Ubåtforening er assosierte medlemmer av Offiserklubben Periskopet og 

kan delta på alle Periskopets arrangementer og omvendt. Vi har inngått et samarbeide med 

Periskopet om innkjøp av artikler til Slappkisten. Slappkisten finner du på vår webside. 

 

7.4 Utenlandske samarbeidende foreninger 

Norsk Ubåtforening har et samarbeid med: 

International Submariners Association (ISA) 

Den 57 International Submariners Congress var planlagt avholdt 20.- 24. mai 2020 i 

Karlskrona Sverige. Samlingen ble utsatt til 23 – 27 mai 2022. I 2023 skal Greece arrangere 

og i 2024 skal Tyskland være vertskap. Vi har en egen gruppe som arbeider frem et underlag 

for GM 2021 om NUF skal påta seg et slikt arrangement 2025.  

Som dere ser på Nettsiden, har vi blitt invitert til medlemskap i ISA. Dette løser vi gjennom 

ISAGB som registrer oss. De som ønsker medlemskap i ISA, går inn på websiden og fyller ut 

skjemaet der. Det er en engangsavgift på £10. 

Kontakten med svenske ubåtforeninger er med Nordkaperen i Gøteborg som koordinator. Vi 

har også kontakt med den tyske ubåtklubben U28. Representanter for Nordkaparen og U28 er 

invitert til vår GM. 

 

7.5 Marinemuseet 

Skipsrådet har fulgt nøye med i Marinemuseets fremtid. 

Henvendelse til Forsvarets Museer vedrørende erstatning for NK har ikke blitt besvart.  

Museet har utpekt en egen kontaktperson mot NUF som gjør samarbeidet mer effektivt. 

Samarbeidet med Marinemuseet er meget godt. Vi får den støtte vi trenger for å gjennomføre 

vedlikeholds patruljene og annet forefallende arbeid. Videre får vi bruke Marinemuseets 

fasiliteter når vi har behov for det. I tillegg har vi også fått en egen messe på MMU. 

Forsvarets Museer skal overføres fra Forsvarsdepartementet til Kulturdepartementet. 

 

 

 

https://www.57isc.com/
https://www.norskubaatforening.org/isc-60-nuf-konsept/
https://www.norskubaatforening.org/isc-60-nuf-konsept/
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7.6 Norsk Ubåtforening representert i Sjømilitære Samfunds Gruppe for Maritim 

Strategi (MARSTRAT)  

Grunnet Korona restriksjoner det siste året har det vært færre møter og ingen fysiske møter, 

kun teams møter. Aslak Heen har bidratt med informasjon om NUF og de endringer som er 

gjort i foreningen bla opprettelse av NUF Bergen og de grupper som er etablert, samt at 

foreningen har hatt en bra økning i medlemstall det siste året. Det har vært lite UVB fokus i 

MARSTRAT det siste året. 

Hva er MARSTRAT? 

MARSTRAT er en faggruppe for Maritim Strategi etablert av Sjømilitære Samfund i 2005. 

MARSTRAT har følgende formål: 

• Faggruppen skal arbeide med å øke forståelsen for at Kyststaten, sjøfarts-, fiskeri- og 

oljenasjonen Norge har store maritime interesser i nære så vel som fjerne farvann. 

• Faggruppen skal arbeide for økt innsikt i den vitale rollen Forsvaret og spesielt 

Sjøforsvaret har når våre maritime interesser skal ivaretas og beskyttes. 

• Faggruppen skal spesielt bearbeide langsiktige perspektiver. 

Gruppens anbefalinger sendes Sjømilitære Samfunds hovedstyre for videre behandling. 

8. Regnskap  

 

Regnskapet har for 2020 – 2021 et underskudd på kr 47619,-.  

Slappkisten har gitt et en inntekt på kr 64920,-. Det er anskaffet varer til slappkisten for kr 64771,-

Lagerverdi av Slappkisten er kr 45235,-. Anskaffelsene har blitt anskaffet i et samarbeide med 

Offisersforeningen Periskopet.  

For å opparbeide en startkapital har NUF region Bergen hittil mottatt 20% av innbetalt kontingent 

til NUF. Det beløper seg totalt til kr 25198,-. Region Bergen har nå fått opparbeidet en 

startkapital. For å komme på linje med hva som er norm i sammenlignbare foreninger, settes nå 

region Bergens andel av kontingentinnbetalingene, til 36% av innbetalt kontingent i regionen.  

 

Kontingenten til NUF foreslåes uforandret. 
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9. NUF region Bergen 

- Årsberetning fra 2020 

- Årsberetning 2021 

 

 

10. Seilingsplan 2021-2022 

 

Fremdeles er planlegging av arrangement usikkert pga Covid 19. SR vil holde medlemmene 

informert via NUF Nettsted og via mail direkte. 

  

Oktober / november:  

Foredrag om " Ulykken Alexander Kielland - Ulykken - Etterforskning og etterspill frem til i 

dag " Sivilingeniør og tidligere plattformsjef Nils Gunnar 

Gundersen vil holde foredrag i Horten. (Dato vil bli annonsert på NUF Nettsted.) 

https://www.norskubaatforening.org/arsberetning-region-bergen-2020/
https://www.norskubaatforening.org/arsberetning-region-bergen-2021/
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Norge Rundt besøker MMU Utstein og NUF. (Dato ikke fastsatt.) 

 

Foredrag om Equinors super undervannsfarkost. Videre info blir gitt på 

NUF Nettsted.  

Høstlig vedlikeholds patrulje med hygge og sosialt samvær på Utstein. Dato vil bli annonsert 

på NUF Nettsted. 

2022: 

- 24. februar 2022  

Minnestund H.Nor.M.S. Sted Marinemuseet 

 

- Mars 

Foredrag. Ansvarlig Teknisk komite 

 

- 22 – 23 april 2022 

Vedlikeholds patrulje MMU Utstein 

 

- 22 – 26 mai 

ISC 57 – 2020 Karlskrona (flyttet til 2022 pga Covid 19) 

 

- Primo september 

Minnestund Dundee (dato avklares senere) 

 

- 9 og 10 september 

Generalmønstring 
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11. Valg 

Skipsråd for perioden 2021 – 2023 (Trykk på lenken til ny Skipssjef og NK for deres CV) 

   Nåværende Skipsråd  Forslag nytt SR 

Skipssjef   Jens-Georg Engeness   Ny Jørgen Berggrav 

NK   Tom Engeberg (Sluttet 01.07.21) 

   Hans Jacob Kleppan (fra 01.07.21) Gjenvalg Hans Jacob Kleppan 

MM   Rolf Norgren (fra 01.06.21.)  Gjenvalg Rolf Norgren 

Data   Kjell Hagen    Gjenvalg Kjell Hagen 

Vedlikehold  Oddbjørn Sørensen   Gjenvalg Oddbjørn Sørensen 

Redaksjon  Bernt Lasse Lie   Gjenvalg Bernt Lasse Lie 

Medlem  Svein Boge (10.09.2020-26.11.20) Avgikk 

Medlem  Andreas Hauge (fra 01.12.20)  Gjenvalg Andreas Hauge 

Medlem       Ny Jostein Egeland 

MMU   Torgeir Nilsen    Gjenvalg Torgeir Nilsen 

Varamann       Ny Isak Johan Ebeltoft 

 

 

Jens-Georg Engeness       Hans Jacob Kleppan 

Sign.        Sign. 

Skipssjef       Nestkommanderende 

 

Siden vi ikke har møtt hverandre på to år, og spesielt for deg som ikke får anledning til å 
delta på Generalmønstringen, ber vi spesielt om å kommentere Årsberetningen. Vi vil sette 
stor pris på den enkeltes tilbakemelding.  

Ved å trykke på lenken under, kommer du inn til vår webside FORUM. Her kan du skrive 
dine kommentarer. Kommentarene vil da bli publisert på et passord beskyttet nettside. 

Kommentarer – NORSK UBÅTFORENING (norskubaatforening.org) 

https://www.norskubaatforening.org/jorgen-berggrav-cv/
https://www.norskubaatforening.org/hans-jacob-kleppan-cv/
https://www.norskubaatforening.org/kommentarer/

