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VETERANER BESØKER SAGAØYA
SAGAØYA

Torsdag 8. september,
kl 14.45, satte 30 forventningsfulle intopsveteraner seg på flyet på
Gardermoen, med kurs
for Island. Med to timers tidsforskyvning
landet vi på Keflavik kl
15.25, lokal tid.
Været var litt som ventet, med regn og vind.
Vi ble sjekket inn på to
forskjellige guesthouse.
Avstand mellom dem
var seks kilometer, det
var litt skuffende. Standarden var enkel, til
dels svært enkel. Vi ble
plassert 2 og 3 pr
rom. Var man riktig
uheldig fikk man en
romkamerat med et
omfattende snorkerepetoar. Turisme er blitt
Islands største inntekt skilde og det gjenspeiles i hotellprisene,
de er usedvanlig høye.
Fredag morgen besøkte
vi to forskjellige minnes

hadde tjenestegjort i norske avdelinger
på Balkan.
Den ene legen, Baldursson, gjorde
for øvrig en
utmerket jobb
som vår guide
under minnesmarkeringene
og på vår
sightseeing til
Tingvellir,
Gullfoss og
Geysirområdet. (Dag 3)
Turen til det
”indre” av Island, til Tingvellir nasjonalpark, til
merker for nordmenn 330000 innbyggere),
stedet der de gamle islensom omkom på Island noen dro på hvalsafari i
dingene holdt sitt første
under 2. verdenskrig. RIBs, og en gruppe dro
landsting for mer enn tuTotalt døde det 43
på ridetur på issen år siden. Her ble ting
nordmenn under krilandshester. Disse små,
arrangert over en periode
gen på Island. Pritøffe hestene så vi overpå 2-3 uker hvert år. Det
mært var det tjenes- alt.
var markedsplass og hantegjørende i marine
Vi som dro på biltur til
del, de lokale høvdingene
og flyvåpen. Vår nåSnæfellsjøkulhalvøya
(20-30 høvdinger fra hele
værende 330 skvadfikk se et landskap som
Island) vedtok felles lover
ron ble etablert her
var veldig ulikt hva vi
og regler. Gullfossen er etog opererte utfra Ishar her hjemme, med
mektig syn som unngikk å
land. Deres oppgave
dramatiske fjell i midbli bygget ut til el-verk påvar overvåking av ha- ten, og med en flat sletgrunn av motstand fra
vområdet og konvoite mot sjøkanten, alt
iherdige bønder i området.
rutene som gikk fra
skapt av vulkansk akt iGeysirområdet var fasc iUSA/Canada til Euro- vitet. Lunch ble inntatt
nerende. Damp steg opp
pa og Sovjet Unionen. på en bistro i Arnarstaog la alt i et tåkeslør. UnI tillegg til å bekje m- pi. På kvelden hadde
dertegnede fikk en voldpe tyskernes ubåtflå- Osloavdelingen invitert
som dusj fra den store
te.
til middag på Islands
geysiren da den sprutet.
Dag 2, lørdag, var
mest berømte restauOm kvelden dro de fleste
satt av til egen dispo- ranten, Perlan, som ropå bading i den Blå Lagusisjon. Fem av oss lei- terer rundt sin egen
ne, til 50 euro for en times
de en firhjulstrekker
akse, med representant
tid! Over 40 graders vann.
og la i vei nordover,
fra den norske ambasandre gjorde Reykja- saden, og to av de isTakk for turen!
vik utrygg (en by med landske legene som
vel 200000 innbyggeSett av kvelden 10. desember! Da arrangeres vårt tradisjonelle julebord
re av landets totale
på Artilleriloftet, Akershus festning. Start kl. 19:00. Mer info senere.
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OBS: Bygning 60, Akershus festning, der
NVIO og NVIO avd Oslo har kontorer, er under oppussing. Antatt ferdig: Omkring midten
av oktober 2016.

Kameratstøtte • Oslo
tlf: 962 34 392
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MITT VILLESTE
”SOMMEREVENTYR”
Anniken Johnsen, leder av
Marsjgruppa og styremedlem i NVIO/Oslo har
hatt sitt villeste tre ukers
”eventyr” i år.
- Eller hvor sprøtt synes
du det er å gå på sine føtter fra Købehavn til Nijmegen, for der å gjennomføre Nijegenmarsjen,
som i år ble arrangert for
100. gangen? MAKONImarsjen, som arrangeres
hvert femte år, er 650 km
selve Nijmegenmarsjen er
165 km, totalt 815 km.
Initiativet og innbydelsen
kom fra det danske hje mmevernet. Seks nordmenn, hvorav fem intopsveteraner var fandenivolske nok til å bite på.
I forkant av marsjen ble
det stilt krav om å ha
gjennomført et treningsopplegg på minst 1500
km. Treningene med
Marsjgruppa ble en god
ballast under marsjen,
men i tillegg gikk jeg ofte
og alene langs veiene i
Oslo og Follo.
Vi brukte tre hele uker på
de 815 kilometrene, som
ble påbegynt i København
2. juli.

FN-marsjen går av stabelen
søndag 23. oktober. Start
på festningen. Tre løypevalg
hhv; 5, 10, 25 km. Se fullstendig info på facebook.

Det ble lange dager, som
vanligvis startet kl 04.00
hver dag. Dagsetappene
var mellom 40 og 50 kilometer i snitt, med en
lengste på 68 kilometer
og den korteste på ca 20
kilometer.
Vi fikk to hviledager,
som føltes himmelske ettersom vi fikk dusjet, vasket klær og hvilt oss litt.
Stort sett sov vi i store
felles saler med opptil
hundre mennesker på
feltsenger. Ikke ideelt for
en god natts søvn, men
det hjalp med at deltake rne var kjempehyggelige
som alle opplevde sitt
sommereventyr.
Lite søvn, stive muskler,
trykksmerter, gnagsår,
men flotte naturopplevelser, masse hyggelige
mennesker og en totalopplevelse av de sjeldne.
Det er fem år til neste
gang MAKONI- marsjen
gjennomføres - om jeg
deltar i 2021 vil bare tiden vise. Jeg ville imidle rtid ikke vært denne sommers opplevelse foruten.
Jeg er stolt over å ha deltatt og gjennomført den
lange marsjen
fra København
til Nijmegen,
pluss litt til. Vi
sees på årets
FN- marsj søndag 23.
oktober! Vi andre får
bare bøye oss i
ydmykhet og
si: ”Vel gjennomført!”
Kontakt: Kjell Lamo, leder
av Osloavdelingen,
tlf: 92824954, eller Ørjan
Johansen, redaktør, tlf:
99090031, epost:
orjo567@gmail.com

Helgen 8 - 10. juli dro
Villmarksgruppa ut til
Strømtangen fyr utenfor
Fredrikstad. 16 personer
deltok, inkludert veteraner og familiemedle mmer. Vi dro opp en del
fisk, makrell og noen fine
sjø ørreter, som ble grillet og spist på stedet.
Garantert fersk og som
vanlig smakte selvfanget
fisk ”himmelsk”. Noen av
deltakerne var tøffe nok
til å hive seg ut i sjøen
selv om vanntemperaturen ikke var særlig fristende. Litt turgåing ble
det også. En fin tur, med
hyggelige folk, på et flott

sted. Vi vil prøve å få
til en tilsvarende tur
neste år også. I forfjor gikk turen til
Steilene, i år altså til
Strømtangen, om vi
drar til et av disse fyrene også neste år,
eller et helt annet
sted finner du ut av
ved å følge med på
facebook.
OBS: Sammen med
Kameratstøtte drar
Villmarksgruppa ut
på kanotur 23-25.
sept til vannsystemet
Fjorda, mellom
Randsfjorden og Sperillen i Oppland.

Veterantreff på Aker Brygge

Torsdag 25. august ble
det tradisjonelle Vetera ntreffet på Peppes pizza,
Aker brygge/Oslo, gjennomført med NVIOs lokalavdeling i Oslo som
vertskap, for første gang.
Hittil har Veteranavdelingen/FST stått som ansvarlig for veterantreffet.
Treffene fortsetter som
tidligere. ALLE veteraner

er hjertelig velko mmen til gratis pizza
og å møte andre intopsveteraner den
siste torsdagen i måneden.
Neste treff blir
torsdag 29. sept., kl.
19.00.
Følg med på NVIO
avd. Oslos fb-side.

