Aktivitets- og Seilingsplan for NUF 2021
1. Generelt
I forbindelse med Påskehøytiden vil jeg gjerne benytte anledningen til å gi dere
alle en oppdatering samt annonsere Seilingsplanen. I 2020 gav Covid 19 oss
mange begrensninger. 2021 så langt ser foreløpig ikke så oppløftende ut. La oss
håpe at våren eller årets sommer vil bli et vendepunkt. Seilingsplanen 2021 er
derfor dessverre betinget CV19 situasjonen.
Siden mars 2020 har vi fått 67 nye medlemmer. Pr 19.03.2021 teller vi 292
påmønstrete medlemmer. Det er noen i Skipsrådet som har gjort en god jobb i
rekrutteringsarbeidet. La oss ønske alle nye medlemmer velkommen. Jeg håper
dere finner NUF interessant som forening. NUF skal være et faglig forum som
fremmer samhold blant medlemmene og arbeide for å ivareta Ubåttjenestens
sosiale og historiske tradisjoner. Vi håper dere ønsker å bidra til å skape en
levende og engasjert forening. Velkommen til dere alle.
Grunnet Covid 19 har 2020 vært preget av lite aktiviteter. Til tross for de
begrensninger CV19 har gitt oss har Skipsrådet fokusert på å implementere de
tiltak som ble medlemmene flagget i Medlemsundersøkelsen. Her kan nevnes
rekruttering av medlemmer, etablering av NUF Webside, etablering av komiteer
for Redaksjon, Arrangementer, Teknologi og Historie. Sist og ikke minst så har
MMU Utstein blitt bemannet med en kjernebesetning.
Vi håper å kunne gjennomføre en vedlikeholds patrulje på Utstein, men det ser ut
for å koke ned til utvendig spyling av skroget og kanskje noen enkelttiltak om bord
før planlagt åpningen 2. mai. Blir det mulig å gjøre noe om bord vil dere bli
informert via mail, FB og websiden for påmelding.
Covid19-året har gitt oss anledning å benytte IT verktøy mer enn tidligere.
Eksempelvis gjennomførte vi minnestund for H.Nor.M.S Uredd via video som ble
lagt ut på websiden. De fleste arbeidsmøter og Skipsrådsmøter har også blitt
gjennomført ved bruk av Skype eller TEAMS.
Nestkommanderende på Marinemuseet er vår primære kontakt når det gjelder
Utstein. Personen som hadde stilingen, har gått av med pensjon og erstatter er
ikke utnevnt. Vi har spurt Forsvarets Museer om hva som skjer, men ennå har vi
ikke fått noen tilbakemelding. Besettes ikke stillingen, vil det påvirke vår evne til å
gjøre nødvendig vedlikehold på Utstein. Sen tilbakemelding kan muligens
begrunnes i at Forsvarets Museer også er under vurdering.
Det skjer mer på Museums fronten. Det har blitt nedsatt et utvalg som ser på
organiseringen av alle veteranfartøyene i Sjøforsvaret. Hvorvidt Utstein er
interessant i denne sammenhengen, vet vi ikke. Utstein ligger på land i
motsetning til de andre fartøyene. Svar får vi til neste år.
Noen medlemmer har spurt om det kan gis/holdes orientering om bruk av litium
batterier og nye periskoper. Dersom noen i NUF føler seg kallet så si fra.
Teknologikomiteen vil se nærmere på forespørslene.

Tirsdag 23 mars opplyste forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at forhandlingene
med ThyssenKrupp Marine Systems var sluttført. Norge skal ha 4 A212 CD
ubåter. & ubåter hadde vært mer passende.
Heldigvis er det fremdeles noen faste holdepunkter. Vårjevndøgn var 20. mars kl
10 37. Deretter skal dagen bli lengre enn natten, og vi får lysere tider, får vi håpe,
og vi skal som før stille klokken til helgen. Var det frem eller tilbake???
Våre svenske venner skal gjennomføre neste samling i ISA. Samlingen er utsatt
fra i år til neste år, men det er åpnet opp for påmelding allerede. Se på vår FBside eller gå på nettsiden til Int. Submariners Association og meld dere på der.
Vi er nå i hovedsak ferdig med oppstarten av tiltakene som kom frem i
medlemsundersøkelsen. Komiteene har nå konsolidert seg og er aktive på hvert
sitt område. En kort status fra de ulike komiteene vil dere se i slutten av min
hilsen. For de av dere som vil bistå en eller flere av komiteen så er det bare å
melde sin interesse. Alle bidra, små og store, er like viktige. Mange bekker små
blir til slutt en stor Å.
Redaksjonskomiteen kommer med en Påskeoverraskelse, så følg med på
websiden og FB.
Vi i Skipsrådet håper at foreningslivet snart er tilbake til det normale. Det blir riktig
godt å kunne møtes igjen. Det må være mål nummer EN.

2. Aktiviteter/Seilingsplan 2021:
Vi planlegger følgende for 2021:
Allerede avholdt Minnestund for H.Nor.M.S. Uredd 26 februar. En stor takk til
Hans Chr Helseth. Den finnes fortsatt på NUF websiden.
•

Forberede og utføre vedlikeholdsarbeider på MMU Utstein med henblikk på
åpning 2. mai. Grunnet CV 19 epidemien planlegges små arbeidsgrupper som
kan gå om bord i puljer. Videre planlegges nedspyling av skroget før åpning.

•

NUF Region Bergen og Periskopet planlegger å avholde en workshop den 28
mai. Tema er «Fremtidig samarbeid og rekruttering.»

•

NUF Region Bergen arrangerer «Årsmøte og eventuelt et foredrag» i løpet av
juni. Dato bestemmes senere.

•

Mulig reise til minnemarkering i Dundee september. Endelig dato fortsatt
avhengig av CV19. Vil bli annonsert så snart vi blir informert.

•

Generalmønstring planlegges avholdt 18. september, eget opplegg.

•

Foredrag om «Ulykken Alexander Kielland – Ulykken – Etterforskningen og
Etterspill frem til i dag». Sivil ingeniør og tidligere plattformsjef Nils Gunnar

Gundersen vil holde foredrag i Horten. Foreløpig dato enten i september eller
oktober. Endelig dato fortsatt avhengig av CV19. SMS Horten vil bli invitert til å
delta. Endelig dato vil bli annonsert på websiden.

•

Norge Rundt besøker MMU Utstein og NUF 3Q/4Q. Norge Rundt har også
reiserestriksjoner slik at dato er fortsatt flytende. Ny informasjon om dato vil bli
annonsert på websiden.

•

Foredrag / workshop vedrørende Equinors super undervannsfarkost i 3Q / 4Q.
Endelig dato fortsatt avhengig av CV19. Endelig dato vil bli annonsert på
websiden

•

NUF Region Bergen planlegger Messeaften i oktober

•

En høstlig vedlikeholds patrulje på Utstein, med påfølgende sosialt samvær i
3Q/4Q. Endelig dato fortsatt avhengig av CV19. Endelig dato vil bli annonsert
på websiden

3.Komitene
Redaksjonskomiteen
Planlegger aktivitet på web- og FB i påsken. Komiteen vil foreta portrettintervjuer
av den eldre ubåtgarden for presentasjon på foreningens WEBportal. Komiteen
har også som målsetting å publisere minimum en ny artikkel hver måned. Hvis det
er noen som kan tenke seg å jobbe som lokal journalist, og har faget litt
innabords, eller forslag til intervjuobjekt, så ta kontakt med redaksjonskomiteen.
Medlemmer i komiteen:
Bernt Lasse Lie, Rolf Norgren, Ingvill Ringen og Karstein Stene.
Webmaster Kjell Hagen

Historiekomiteen
Starten har vært å rydde NUFs arkiv på biblioteket på Marinemuseet. Rent
praktisk ser komiteen at den bør ha et cluster av medlemmer i geografisk nærhet
til Horten med MMU Utstein og Marinemuseet, og en samling rundt Bergen med
ubåtvåpenet og Periskopet. Ellers så ser man for seg at komiteen initierer visse
større prosjekter. Dette vil de komme tilbake til.
Medlemmer i komiteen:
Aslak Heen, Hans Chr. Helseth, Hans Jacob Kleppan, Patricia Philpmena
Johansen, Isak Ebeltoft, Jostein Egeland, Kjell Rote.

Teknologikomiteen
Teknologikomiteen har allerede bidratt med en omfattende billedsamling som
finnes på websiden. Tom Engebergs foredrag om ubåtutvikling finnes allerede på
websiden vår.
Medlemmer i komiteen:
Tom Engeberg, Aslak Heen, Hans Jacob Kleppan, Ole Chr. Hellum Olsen, Ben
Henning Lofstad, Iver Wake, Geir Jevne.

Arrangementskomiteen
Arrangementskomiteen har en underkomite, ISA gruppen som består av Stein
Flom-Jakobsen, Øyvind Lavoll, Jan Andersen-Gott og Aslak Heen. Deres
oppgave er å lage forslag til plan for å arrangere ISA samling 2025. Planen må gi
nok informasjon til at Generalmønstringen i høst kan ta stilling til om vi skal søke
ISA om arrangementet. En viktig del er økonomien. Akkurat nå arbeider de med
sponsorsiden. Hardere forslag til sponsorer så ta kontakt med Stein.
Komiteen har for øvrig ansvar for å arrangere Generalmønstringen, Foredrag om
Equinors superfarkost, Alexander Kielland ulykken o.l.. Komiteen arbeider videre
med andre ulike ideer.
Medlemmer i komiteen:
Jo Georg Gade, Tom Engeberg, Stein Flom Jacobsen, Andreas Hauge
Utsteinkomiteen
Denne komiteen har vært i virksomhet en rekke år. Den har nå fått et godt verktøy
til oppfølgning, planlegging og vedlikehold av fartøyet.
Medlemmer i komiteen:
Oddbjørn Sørensen, Torgeir Nilsen, Olav Halden, Ole Gillebo, Knut Holt Larsen,
Børre Karlsrud.

Vi ønsker dere alle en god påske. Vær forsiktig og hold dere friske.
På vegne av Skipsrådet
Jens-Georg Engeness

