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Presidenten

1

S om nevnt tidlig ere er IPA den største politiorg anisasjonen 
i verden med over 350 000 medlemmer. Under den 62. 
verdensk ong ressen i Bulg aria i september var det 65 ulik e
medlemsland tilstede og  det er tydelig  at org anisasjonen

ønsk er å utvik le seg  i tråd med politiet og  samfunnet for øvrig . 
Et betimelig  spørsmål er lik evel om en så stor org anisasjon med
så mang e ulik e medlemsland og  k ulturer g reier å omstille seg
rask t nok .

I år var det veldig  mang e g ode forslag som var til behandling . 
Det var sak er både når det g jelder vår profesjon og  innenfor 
det sosiale og  merk antile – hvordan vi k an ak tivere og   g i med -
lemmene et best mulig  tilbud. Alt i alt mener vi som var der 
at vi absolutt er på rett vei når det g jelder å være en attrak tiv 
org anisasjon. Spesielt er det g ledelig  å se den øk ende satsning en
på yng re medlemmer og  fag lig  utvek sling .

På verdensk ong resseni Potsdam (Tysk land) i 2014 startet IPA 
sitt prosjek t «IPA tomorrow» som fik k  støtte fra de aller fleste
medlemsland. Dette var starten på noe som både vi nasjonalt og
internasjonalt sk al styre IPAs utvik ling  i retning  av. Men uansett
hvor mye man endrer på reg ler, prosedyrer mv så k ommer vi ik k e
unna at det vik tig ste vi g jør, er å verve og ta vare på medlemmene
våre på en g od måte. Dette mener jeg  vi g jør best ved blant annet
å ak tivisere og  g i medlemmene g ode tilbud, både profesjonelle
k urs/forelesning er, invitasjoner til vennsk aps-og  sportsarrang e-
ment samt noen g ode merk antile tilbud.

Vi h ar alle en jobb å g jøre verden over når det g jelder å få politi -
ledere til å sk jønne at IPA jobber for politiet og  politiyrk et. IPA
sk al ik k e være en fag forening  eller lig nende, men en interesse -
org anisasjon som g jennom vennsk ap sk al øk e bevisstheten og
 profesjonaliteten på politiyrk et. 

Det k ommer stadig  nye sek sjoner (land) som ønsk er å bli med 
i IPA-familien,  men dette er det ik k e g itt at de får. Nye sek sjoner
må g jennom en nøye vurdering  opp mot flere k riterier samt at  
de må få en «sponsorsek sjon» som sk al følg e dem g jennom en
prøvetid. Det er og så nå blitt mer vanlig  av man g ir et «g ult k ort»
dvs. suspenderer sek sjoner som ik k e holder seg  innenfor retning s-
linjene som blir satt på de internasjonale møtene. 

Hjemmesiden vår står på ag endaenog  treng er en oppussing  
for å bli det verk tøyet vi ønsk er. Vi står helt i startg ropen på 
dette arbeidet, og  er det noen medlemmer som ønsk er å bidra,
k an dere k ontak te landsstyret. Det er vik tig  å være på flere 
sosiale medier og  g i medlemmene g ode vilk år for å benytte
medlem sk apet på en enk el og  g od måte. Hold deg  oppdatert 
på www.ipa-norway.no og /eller følg  med på Facebook -siden.

I slu tten av ok tober møtes landsstyret og  reg ionlederne på 
Gimborn. En slik  samling  har vi hvert 3. år, og  dette er noe 
vi ser frem til da det alltid k ommer mang e g ode ideer frem 
som k an være en del av «Best Practise». 

Som mang e av dere k jenner til har det vært utfordring er med 
utfak turering  av medlemsk onting enten i år. Vi vil, sammen 
med leverandøren av prog ramvaren,  evaluere hva som må til 
for at vi har et mye bedre system for 2018. De av medlemmene
som ik k e har fått betalt k onting enten for 2017, vil få tilsendt 
en ordinær fak tura i løpet av høsten. 

En  o rgan isasjo n  
i u tvik lin g?

President Jan Tore Hag nes
president@ipa-norway.no

... gledelig å se den
økende satsningen på
yngre medlemmer og
faglig utveksling.”
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Et nytt spennende 
IPA-år er kommet 
godt i gang
2018 har allerede kommet langt og mye er allerede skjedd både i 
regioner og i landsstyret. 

De aller fleste regionene har gjennomført regionmøter med blant 
annet valg av nye tillitsvalgte. Som vanlig er det gjenvalg noen 
steder, mens det i enkelte regioner er store utskiftninger. Det er 
vel med IPA som med de fleste organisasjoner, at det er sunt med 
en viss utskiftning – en kombinasjon av erfaring og nytenkning. 
Det er nå viktig at de nye styrene legger en plan for arbeidet i 
2018 og kommer i gang med aktiviteter i regionene. Landsstyret 
kan bistå i dette arbeidet om dette er ønskelig. 

Det er på sin plass å minne om håndboken til IPA som kom ut 
i fjor og som inneholder mye god informasjon om IPA – både 
internasjonalt og nasjonalt. Her finner man ofte inspirasjon og 
svar på en del spørsmål man ofte har om organisasjonen. Mangler 
du håndboken, kan denne fås ved å sende en mail til landsstyret.

Utsending av medlemskort og faktura har gått mye bedre i 
år, men det er fremdeles noen få innkjøringsproblemer fra 
leverandøren sin side. Dersom det er noen av dere som fremdeles 
ikke har fått medlemskort, må dere sende en mail til ipanor@
ipa-norway.no
Det er videre viktig at dere husker å melde fra om adresseendring 
dersom dere flytter, det er dessverre mange blader og 
medlemskort som kommer i retur.

Vi har nå funnet en ny leverandør til å re-etablere hjemmesiden 
vår og det skal bli godt å få en mer fleksibel og bedre 
hjemmeside. Vår hjemmeside benyttes av mange, særlig i forhold 
til å finne interessante kurs, idrettsarrangement, vennskapsuker 
mv. Vi har sett at det ligger et arbeid i å gjøre siden bedre. Tips 
og ideer om hva dere som medlemmer ønsker på hjemmesiden 
mottas med takk, og kan sendes til oss via hjemmesiden eller på 
epost.

Det er allerede på tide å planlegge vår-/sommer reiser og kanskje 
kan dere vurdere å benytte noen av de gode tilbudene som 
ligger tilgjengelig på hjemmesiden? Her ligger både link til IPA-
hus rundt om i verden og mange interessante aktiviteter som 

”... det er sunt med 
en viss utskiftning – en 
kombinasjon av erfaring 
og nytenkning ...

arrangeres i ulike land. Arrangementene omfatter både sport, 
hobby og rene vennskapsdager/uker. Det er mange som har fått 
livslange vennskap ved å delta på slike og treffe kolleger fra 
andre land.

Like etter påske skal det avvikles både et sekretariats møte 
og et landsstyremøte – begge i Stavanger. Her vil landsstyret 
legge planer for 2018 og se på ulike aktiviteter som kan tilbys 
medlemmene. Vi skal blant annet behandle en sak rundt et eget 
”IPA-Fagseminar” som vil være åpent for alle medlemmer av 
IPA. Dette blir i så fall arrangert til høsten. Neste års landsmøte 
i Ålesund står også på sakslisten, og region 3 er allerede godt i 
gang med det administrative arbeidet.

Ønsker dere alle en fin vår!
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Tek st

Mens de noen steder sør i landet er i kriseberedskap 
på grunn av regn og uvær, har de siste ukene her nord
vært fantastiske, og jeg blir på nytt minnet på hvorfor 
vi holder ut lange vintre og mørketid. Når sola speiler 

seg i blankstille hav, mens konturene av de bratte fjellene leker 
i vannskorpen, og kveita biter på kroken, ja, da er det deilig å
være nordlending. 

I IPA-verdenenhar det den siste tiden også vært høy aktivitet. 
Vi har hatt medlemmer i praksis i Romania, YPO (Young police
officers meeting) går av stabelen i USA  i skrivende stund, og
Norge stiller med to representanter. Videre har Landsstyret hatt
møte og blant annet diskutert innkommende saker, økonomi,
medlemsbladet og veien videre for IPA  Norsk Seksjon. Her er 
det viktig at det enkelte medlem er aktiv i sin region, hvis en 
har ønsker eller har spørsmål som man ønsker blir tatt videre.

I dette nu mmeret av medlemsbladet kan du blant annet 
lese om reiseglade A nn-Iren Forsell sin reise til El Salvador, 
og hennes møte med både en skremmende statistikk, men 
også møte med hyggelige folk og flotte opplevelser.

Underteg nede h ar og så bidratt i dette nu mmeret, jeg har i korte
trekk oppsummert litt rundt mine fire turer til Middelhavet, som
en del av besetningen om bord på skipet «Siem Pilot», som er en
del av det norske styrkebidraget. Fantastiske turer sammen med
fantastiske folk. Jeg har fått være med på oppdrag jeg aldri vil
glemme, hørt sterke historier fra migranter, og samvirket i lag
med politifolk, militære og et sivilt mannskap som må kunne 
sies å være svært dyktige på sine arbeidsoppgaver.

Stu denter fra Politih øg sk olenhar hatt ekstern hospitering ved 
politiskolen i Bucuresti, Romania. Morsom lesing om opplevelser
og kontraster.

Fra av Silje Tamara Dau g stad k ommer spennende artik k el om et
svært viktig arbeid som blir gjort blant minoritetskvinner av 
Kim A nne Marie Hestvold Hiorth og Therese Lutnæs. Foredrag,
hjemmebesøk, rådgivning og førstehjelpskurs for å nevne noe.

Kim og Therese gjør pionerarbeid inn i en verden hvor politiet 
normalt sett har vanskeligheter med å nå. Flott artikkel som er
verd å lese.

Ett flott initiativ av Reg ion 1 gjorde det mulig å arrangere nordisk
hovedstadsmøte i Oslo. Her ble det høstet erfaringer fra både 
Rinkeby i Sverige, og Christiania i København. Politifaglig utveks-
ling er bestandig viktig, og spesielt morsomt er det at Region 1
har klart å skape en flott faglig og sosial ramme rundt slike 
viktige temaer.

Sommertid er og så ferietid, som igjen for mange er reisetid. Husk 
å ha et kamera eller mobilen med deg. Skriv noen ord om din
reise og dine opplevelser slik at dine IPA -kollegaer kan nyte godt
av dine erfaringer. Kanskje møter du på andre IPA -venner i andre
land. Ta deg tid til en prat eller et besøk, og send inn resultatet
til undertegnede.

Avslu tning svis minner jeg  alle om medlemsavg iften. A lle medlem-
mer må på grunn av tekniske problemer hos vår bankforbindelse,
manuelt betale medlemskontingenten via nettbank kr. 2 0 0 ,– til
kontonummer 1 5 0 3 .8 5 .3 7 5 6 0 . Husk å merke innbetalingen 
med fullt navn. Se også rammetekst s. 5 .

Jeg  ønsk er alle medlemmer og  deres familie en rik tig  flott 
sommer med masse sol og  varme!

3

G od sommer!

Redaktør Th orben Westg ård
editor@ipa-norway.no

… det er viktig at man
er aktiv i sin egen region  …   ”

IPA_2_2017_x Sideriss   25.06.17  20.10  Side 3

Kjære leser!

”... IPA har gode 
medlemsfordeler, og 
vi oppfordrer alle til å 
bruke våre merkantile 
avtaler ...

t nytt IPA år er kommet godt i gang! For bladet er det 
et spennende år, ettersom vi nå har nytt trykkeri og 
samarbeidspartnere. Til nå må jeg bare si at jeg er 
kjempefornøyd med både kvalitet, layout og innhold.

I skrivende stund har våren ankommet store deler av den 
sørlige landsdelen vår. Når jeg titter ut av mitt vindu, skulle jeg 
nesten tro at jeg var i et helt annet land. De siste døgnene har 
det lavet ned med snø, og brøytekanten ser ikke ut til å minke 
noe i vårsolen. Heldigvis vet vi at også her nord kommer både 
fuglekvitter og snøsmelting snart. Det tar bare noe lengre tid. 

De siste månedene er det jo som kjent generelt rimelig lav 
aktivitet i IPA verdenen. Likevel har vi produsert et innholdsrikt 
medlemsblad også denne gangen.

Norsk seksjon har hatt regionledermøte på Gimborn med meget 
god deltakelse. Her ble utfordringer og veien videre diskutert, og 
forhåpentligvis vil slike samlinger bidra til å styrke arbeidet innad 
i IPA Norge, samt motivere for rekrutering til organisasjonen.

Fra velkjente Geir Larsen har vi fått en artikkel om region 11 sitt 
arbeid med å styrke ungdomsarbeidet i byen UB utenfor Beograd. 
Her har region 11 sammen med lokale IPA krefter bidratt til nye 
drakter med IPA logo, samt styrket det sosiale innad i klubben. 
Gledelig lesing, og i beste IPA ånd.

Fra kollega og min kulling fra PHS, Irene Kalvik, har fått en 
fantastisk reiseskildring om hennes, nesten spontane, tur til 
Mount Everest Base Camp. Her blir vi tatt med på hennes tur 
og opplevelser i et fremmed land, men som likevel innbød 
på inntrykk, nye bekjentskap og på å flytte egne grenser. Vel 
verd å lese, og vi ser fram til å høre fra Irene, og hennes neste 
reiseskildring, hvor nå det måtte bli.

Fjorårets verdenskongress ble avholdt i Bulgaria, nærmere 
bestemt Varna. Som vanlig møtes representanter fra alle IPA 
seksjonene for å diskutere samarbeid, problemstillinger og 
veien videre innad i IPA. Gamle venner møtes, og nye kontakter 
knyttes. En oppsummering av kongressen finner du i bladet, ført i 
pennen av landstyremedlem Frank T. Nygård.

E

IPA Serbia hadde i fjor sitt 10 års jubileum. Norsk seksjon 
var invitert på feiringen, og stilte med mangeårig IPA medlem 
Øystein Wiik og skjeggmann Magne Langseth. Feiringen var en 
jubilant verdig, og de norske representantene var også fornøyd 
med både mottakelse og gjennomføring.

Det er ikke lang tid til de første skal ta ferie. Mange skal ut på 
farten, enten det er innad i Norge eller utenlands. IPA har gode 
medlemsfordeler, og vi oppfordrer alle til å bruke våre merkantile 
avtaler, som du finner en oversikt over i bladet. 

Selv om undertegnede startet med å skrive at aktiviteten har vært 
noe lav, viser jo overstående at rundt om i IPA verden, er det 
aktivitet gjennom hele året. Dette er noe du som medlem kan ta 
del i ved å følge med på nyhetsbrevene og både den norske og 
internasjonale nettsiden til IPA. 

Som alltid oppfordres alle medlemmer til å bidra til 
medlemsbladet. Vi tar imot både fagartikler, reiseskildringer 
eller annet type stoff som kan være interessant og spennende 
for våre lesere. Så ikke vent, ta pennen fatt og send noen ord til 
redaktøren!
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Tek st

Våren som har gått har vært hektisk, og i år som tidligere år
lurer jeg litt på hvor mai måned ble av. Nå har det blitt
grønt og frodig ute, og sommeren er her. Dagene er lyse og
lange, og jeg og mange andre ser fram til å nyte tiden som

kommer. Det nye landsstyret har fungert i overkant av et år, og vi
har gjennomført to landsstyremøter etter landsmøtet i Trondheim.
I perioden så langt er det lagt ned mye godt arbeid på ulike hold i
styret. Vi er glad i initiativ og engasjement, og tar gjerne imot inn-
spill fra deg dersom du har noen ideer som du mener landsstyret
eller regionene bør vite om. 

IPA Håndbok en
Sammen med dette bladet får dere IPA  Håndboken for landssty-
reperioden 2 0 1 6 –2 0 1 9 . IPA  Håndboken har ikke vært gitt ut
siden landsstyreperioden 2 0 0 7 –2 0 1 0 , så det er flott at vi nå har
fått en revidering av håndboken. Æresmedlem Øystein Wiik var
redaktør på håndboken sist den ble gitt ut, og har også denne
gangen tatt på seg dette arbeidet. Øystein Wiik har lagt ned et
stort og omfattende arbeid med håndboken, noe vi setter stor pris
på. Jeg vil med dette rette en stor takk til ham, og samtidig opp-
fordre medlemmer, regioner og landsstyret om å bruke dette opp-
slagsverket aktivt. I IPA  Håndboken finner du så godt som all
informasjon om IPA , både nasjonalt og internasjonalt.

Reise med IPA
Sommerferien er rett rundt hjørnet for mange av oss. Det er
mange norske IPA -medlemmer som har fått bistand til å komme i
kontakt med IPA -seksjoner i utlandet. Det er særlig USA  som har
vært, og er, et populært reisemål. Det er mange som reiser, og vi
ser at det varierer noe hvordan regionene i USA  har anledning til
å følge opp våre medlemmer. Vi håper imidlertid at dere får fine
turer, og knytter nye kontakter gjennom IPA . Vi tar gjerne imot
tilbakemelding etter reisen, gjerne i form av et lite reisebrev med
bilder til medlemsbladet vårt. 

Det kommer jevnlig reiseforespørsler fra utenlandske medlem-
mer som kommer til Norge på besøk. Disse blir fulgt opp i de
regionene de besøker. Det har vært mye cruise-turisme, så her må
vi berømme både region 2  (Bergen) og region 5  (Stavanger) som
står på for å ta imot alle som kommer til disse byene med omegn.
Ta gjerne kontakt med styret i din region dersom du ønsker å yte
bistand når det kommer utenlandske kollegaer på besøk. IPA
region 1  (Oslo) har også mange besøkende, og de har en egen
gruppe av medlemmer som tar seg av reisende som kommer. 
Vi skal være en aktiv og engasjert organisasjon, og kontaktnettet
man får på tvers av landegrensene ved å være aktiv, er jo en av
grunnpilarene som IPA  er bygget opp rundt – Servo per A mikeco –
tjeneste gjennom vennskap. 

Gimborn
Jeg oppfordrer dere alle til å benytte dere av de muligheter som
byr seg gjennom IPA . Se på kursplanen til Gimborn, kanskje kan
noen av høstens kurs være av interesse. Benytt dere av denne
muligheten, og følg retningslinjene for søknad som ligger på
hjemmesiden. Gimborn er et utrolig flott sted å reise til, både for
faglig påfyll og for sosiale sammenkomster. Her møter du kolle-
gaer fra andre land, og det er gode muligheter for erfaringsutveks-
linger, samt å knytte nye vennskap. 

Redaktøren ønsker fremdeles at dere sender gode historier og
artikler til bladet. Det kan enten være en faglig artikkel relatert til
jobben som polititjenestemann/kvinne, eller en reiseskildring fra
en IPA -relatert tur. 

Ønsk er dere alle en rik tig  fin og  solfylt sommer!

5

N ytt fra IP A

Generalsekretær Monica Lillevik
secgen@ipa-norway.no

… I IPA Håndboken
finner du så godt som all
informasjon om IPA,
både nasjonalt og 
internasjonalt …   
”

Medlemsk onting ent!
Å rets innbetaling av medlemskontingent har ikke gått som
planlagt. Som vi tidligere har informert om har IPA  Norsk 
Seksjon endret bankforbindelse og regnskapsprogram. Vår
nye bank er DNB som samarbeider med regnskapsgrogram-
met Visma eA ccounting. Vi skulle få en modul om skulle
kjøre ut medlemskontingent til alle medlemmene, denne 
har ikke kommet. Vi beklager at dette har skjedd, men må
bare gjøre det beste ut av det. Vi informerer derfor også her 
i bladet om kontingentinnbetalingen. Vi har tidligere sendt
ut e-post med informasjon om dette til alle regioner. 
Dersom du ikke har mottatt e-post med informasjon om
dette kan det skyldes at regionen din ikke har din e-post-
adresse. 

Kontingenten på kroner 2 0 0 ,– betales inn til kontonummer:
1 5 0 3 .8 5 .3 7 5 6 0  – Betalingen må merk es med ditt navn. 
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”  Dersom du har ideer til 
hvordan aktiviteten kan økes 
ytterligere i din region, så 
send gjerne en mail…

i er nå over i 2018 og et nytt IPA-år er i gang. Vi går inn i 
nok et år med mange muligheter for sportslige aktiviteter, 
faglig utvikling, nye bekjentskaper og sosiale tilstelninger 
rundt om i verden. Jeg vil starte med å gi honnør til de av 

våre styremedlemmer og medlemmer som legger ned ekstra tid og 
energi for å arrangere aktiviteter i IPA-regi. Flere regioner har hatt 
turer for medlemmene og andre tilstelninger, og det er veldig bra. 
Vi har også hatt en arbeidsgruppe som har lagt ned et stort arbeid 
med å se på muligheten for å gjennomføre en fagkonferanse i 
IPA-regi, dette vil det komme mer informasjon om etter hvert. 

Regionmøter
Regionene har nå gjennomført regionmøtene, og vi har mottatt 
årsberetninger, referater og regnskap fra de fleste. Aktivitetene 
i de ulike regionene varier, men det er gledelig å se at enkelte 
regioner har god aktivitet. Dette er positivt for medlemmene, 
og gir gjerne også en ekstra giv for styrene i regionene. Dersom 
du har ideer til hvordan aktiviteten kan økes ytterligere i 
din region, så send gjerne en mail til egen region eller bruk 
kontaktskjemaet på hjemmesiden vår. Noen regionstyrer har 
fått nye styremedlemmer, og det er fint. Vi ønsker de nye 
styremedlemmene velkommen, og takker samtidig for innsatsen 
til de som har avsluttet sine verv.
  
Landsmøte 2019
Tiden går fort, og det er bare et år igjen av inneværende 
landsmøteperiode. I april neste år er det igjen klart for 
landsmøte, nærmere bestemt i Ålesund. Datoen for landsmøtet 
er satt til fredag 5. april til søndag 7. april 2019. Region 3 har 
tatt på seg jobben med å være teknisk arrangør for landsmøtet. Vi 
gleder oss til å besøke Ålesund i forbindelse med landsmøtet, og 
samtidig markere regionens 50-års jubileum. Det vil komme mer 
informasjon om landsmøtet og påmelding til det etter sommeren. 

Nordisk kurs på Gimborn – Understanding terrorism 
I mars ble det arrangert et kurs på Gimborn, hvor 
landsstyremedlem Kine Karsrud, var kursleder. Dette var et 
kurs som IPA Norsk seksjon satset spesielt på, og som vi 
valgte å utlyse spesielt. Seksjonen dekket kurs og reise for 10 
medlemmer. Det var hele 33 søkere til de 10 plassene, noe som 
vitner om at kurs på Gimborn er av interesse for våre medlemmer. 
Gimborn hadde dessverre en alvorlig vannlekkasje rett i forkant av 
dette kurset, men fikk likevel gjennomført kurset som planlagt. Vi 

V
Nytt fra IPA

håper at Gimborn får reparert sine lokaler snarlig, og at dette ikke 
får konsekvenser for kommende kurs ved kurssenteret. Se forøvrig 
på kurstilbudet fra Gimborn, her kan du som medlem søke til 
seksjonen om stipend for å delta. Retningslinjer for dette ligger 
på hjemmesiden. 

International Youth Gathering (IYG) 
Sommerens IYG (International Youth Gathering) i Storbritannia 
hadde søknadsfrist i januar. Både barn og barnebarn av våre 
medlemmer kunne søke om å delta på ungdomstreffet. Det var 
totalt 14 søkere på våre plasser, og etter loddtrekning ble det 
trukket ut to deltakere. Programmet for samlingen ser veldig 
spennende ut, med besøk både til Sherwood skogen, Nottingham 
Forest Football Club, Leicester City Football Club, lokale 
politistasjoner og regionale treningssentre for politiet. Vi ønsker 
våre to deltakere en minnerik opplevelse og en riktig fin tur til 
Storbritannia i august. 

Hjemmesiden 
Vi har jobbet lenge med å få på plass en ny hjemmeside, og  
sett på flere ulike alternativer. Web-ansvarlig er i dialog med 
et nytt firma for å få på plass en ny og mer funksjonell side. 
Inntil den nye siden er på plass, må vi klare oss med den 
siden vi har. Her legges det fortløpende ut informasjon om 
arrangementer. På www.ipa-norway.no finner dere invitasjoner til 
sportsarrangementer, jubileum, vennskapsuker og internasjonale 
møter som arrangeres dette året. Gjennom å delta på slike 
arrangement har du en unik mulighet til å bli kjent med kollegaer 
fra andre land, få faglig påfyll og oppleve nye land og steder. 

Ønsker dere en riktig fin vår 
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Prosjekt fotballdrakter  
i Beograd

østen 2016 startet region 11 og 
undertegnede et IPA prosjekt i 
Serbia i samarbeid med IPA venner 
i byen UB utenfor Beograd. Vår 

kontaktperson var bl.a. Mika Pantelic som 
var visepresident i IPA Serbia, og ikke 
minst leder for en lokal fotballklubb med 
navn FK Pambukovica. Klubben lå i et 
område der det var svært lite med tilbud 
til ungdommen utover fotball og trening i 
klubben.

Ved siden av leder Mika, var også Zeljko 
Balinovac, Dragan Stankovic, samt en 
rekke lokale politifolk engasjert i klubben 
som på den måten drev forebyggende 
arbeid på beste måte for alle ungdommer i 
alderen 8-18 år. Her var det ingen forskjell 
på jenter eller gutter eller alder.

Et av problemene var manglende penger 
til drakter, utstyr og sosiale aktiviteter. 
Det var i den forbindelse prosjektet ble 
iverksatt med god støtte fra IPA norsk 
seksjon, IPA region 11, og en lokal bedrift 
i området som kunne produsere drakter 
med norsk IPA logo. Det ble gjennomført 
2 reiser til området sammen med IPA 
medlemmer Gunnar Nyseth og Jon Erland 
Fløgstad fra region 11,og delmål 1 ble 
nådd da vi høsten 2017 kunne gå til 
innkjøp av komplette drakter med norsk 
IPA logo til alle i fotballklubben i UB. 

Delmål 2 blir i neste omgang å invitere 
IPA venner fra andre byer og områder på 
Balkan til å gjøre det samme. Vår lokale 
produsent er i stand til å produsere drakter 
m.m. med ønsket logo til en svært rimelig 

pris. Ved siden av fotballdraktene, kan de 
levere t-shirts med ønsket IPA logo til 4 
Euro pr stykk. 

Dette arbeidet er påbegynt, og flere 
bestillinger er på gang. Tanken bak det 
hele blir også å invitere de forskjellige 
klubbene med IPA logo å møte hverandre 
til vennskapelige fotballkamper. Det kan 
være en utfordring på Balkan etter Bosnia 
krigen på nittitallet. “Missing peace” 
er et begrep som har vært omtalt i flere 
sammenhenger, og her har det vist seg at 
IPA er i stand til å gjøre en forskjell, og det 
er en viktig sak å notere seg. 

At lokale IPA politifolk ønsker å bidra 
i fotballklubber med fokus på ungdom 
og forebyggende arbeid er en del av 
vårt prosjekt. Vi har også i prosjektet 

H
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gjennomført flere sosiale pizzatreff, der vi 
har forklart ledere/ungdommer/pårørende 
hva vi driver med. Dette har blitt svært 
positivt mottatt.

Delmål 3 blir å kunne invitere IPA 
venner over hele verden til et eget lokalt 
IPA prosjekt. Fotballdrakter med egen 
IPA logo blir vår mulighet til å utgjøre 
et positivt bidrag for ungdommer i 
fotballklubber som trenger nye drakter 
m.m.

Prosjektet har også skaffet oss mange 
gode venner som har satt stor pris på det 
som IPA kan gjøre på tvers av grenser, land 
og ikke minst med fokus på ungdom og 
forebyggende arbeid.

Det er mange stolte unge fotballspillere 
i UB med nye flotte drakter med IPA logo, 
Det kan bli flere. Vi må også nevne den 
gode kontakten flere regioner fra Norge 
har etablert med serbiske IPA venner. 
Prosjektet fortsetter med ny kontakt 

med våre venner i Serbia, og siste nytt 
fra IPA fronten er IPA t-shirts til våre 
egne medlemmer med norsk IPA logo. 
Vi har skaffet til veie 20 stk som en 
prøveproduksjon til en pris på 5 Euro per 
stykk. Ved neste runde blir prisen kun 
3 Euro, da jeg har god kontakt med den 
lokale produsenten.

Vår lokale kontaktklubb har også 
trykket opp 200 flotte års kalendere med 

utelukkende fotball/IPA bilder.  Dette 
har også region 11 støttet, og salg av 
kalendere i nærområdet til klubben har 
skaffet dem gode ekstrainntekter. 

Videre oppdatering følger etter hvert.
Med vennlig hilsen
Geir Larsen / leder reg.11.

1 Det lokale laget FK Pambukovica med 
visepresidet i IPA Serbia Mika Pantelic.

2 Norsk IPA logo på draktene.
3 Glade fotballbarn sammen med visepresident 

Pantelic.

2

3
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IPA World Congress 2017, 
Varna Bulgaria

forbindelse med World Congress 
Bulgaria, ble jeg utfordret av vår 
President Jan Tore Hagnes om å 
skrive en artikkel fra kongressen til 

IPA bladet. Det er jo lett tenkte jeg. Jeg 
er førstereis som observatør, slik at jeg sto 
på «opptak» under hele kongressen. Det 
viste seg at det var mye som foregikk og 
når referatet fra kongressen kom, skjønte 
jeg at dette kunne bli omfattende. Hva er 
interessant og ikke for leserne av vårt blad.

Reisen
Det er ikke så langt til Bulgaria/ Varna og 
Albena fra Norge. Albena er en turistby, 
med mange gjester på sommerstid og 
vi skulle dit på slutten av sesongen. 
Flyreisen dit går vel greit tenkte jeg. Det 
ble en lang reise. Startet hjemmefra på 
mandagen kl 1200 og var ikke installert 
på hotellrommet før klokken 0300 på 
tirsdag. Reisen gikk som følger via Værnes 
-Gardermoen– Wien – Istanbul – Varna 
med fly og buss fra Varna flyplass til 
Albena.  På flyplassen ble vi møtt av 

arrangøren og det ble fylt opp en buss til 
hotellet med IPA gjester samme natt. Det 
må nevnes at noen reiser mer en andre og 
det var greit å ha noen kjente som hadde 
SAS kort med mulighet for å komme inn 
på loungen til Turkish Airlines i Istanbul. 
Denne loungen var enorm og det var som 
å komme til en annen verden i forhold til 
de som ikke hadde kort. Det er en egen 
historie i seg selv.  Det var likevel en stor 
lettelse å finne sengen etter 15 timers 
reise.

Hotellet
Vårt hotell var et typisk «Syden» hotell 
med alle fasiliteter og et godt kjøkken og 
med god service. Det var ikke mange jeg 
kjente, men de nordiske IPA delegasjoner 
hadde jeg truffet før.  Det var et hyggelig 
gjensyn og jeg fikk fort følelsen av å være 
medlem av «IPA familien».  Tirsdagen gikk 
med på å treffe de andre deltakerne og 
det ble arrangert et «get together party» 
på ettermiddagen med en gedigent bord 
med mange små kanapeer. Det var tydelig 

at den Bulgarske seksjonen hadde lagt 
mye prestisje i dette arrangementet, slik 
at deltakere skulle trives og ha det bra. 
Det var nydelig mat og vi spiste godt og 
mye, helt til vi skjønte at det skulle være 
middag senere….

Åpningen av kongressen
Som førstereis som observatør, ble jeg 
imponert over arrangementet. Det var 
ikke tilfeldigheter det som fulgte videre 
under kongressen. Det var kutyme og 
etikette som var vel regissert. Åpningen 
var i Bulgarsk ånd. Det var nasjonalsang, 
IPA hymne til musikk av den Bulgarske 
Marines Musikkorps. De var meget 
profesjonelle, lik våre forsvarskorps. Det 

I
Tekst Frank T. Nygård Foto Thorben Westgård

1 Noen av de voksne medlemmene kan i alle fall 
skilte med nok medaljer.

2 Svenskene sammen med representanter fra 
Iran, Pakistan og Russland.

1
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ble kulturelle innslag med nasjonaldrakter 
og kjente bulgarske artister. Personlig 
syntes jeg at selve underholdningen i 
forbindelsen med åpningen ble vel lang. 
To timer med underholdning og innslag 
var vel mye, men de var meget bra. 
Offisielle representanter fra de Bulgarske 
myndigheter med Innenriksminister, øverst 
kommanderende for det Bulgarske politi 
og som ønsket deltakerne velkommen til 
Bulgaria og kongressen.

IPA President Pierre-Martin Moulin fra 
Frankrike, åpnet den formelle kongressen 
ved a tale til delegater, observatører og 
gjester om IPA som organisasjon og de 
utfordringer IPA har og ikke minst    de 
utfordringer kolleger rundt omkring 
i verden har til daglig. Det kan være 
naturkatastrofer, krig, terrorisme og 
radikalisering. Det er mange kolleger som 
har dette tett innpå sin hverdag. 

Han håpet at alle ville få noe ut av 
kongressen og at IPAs motto Servo per 
Amikeco – vennskap gjennom tjeneste ville 
være retningsgivende.

Gjennomføringen
Å gjennomføre en internasjonal kongress 
med mange forskjellige språk og kulturer 
krever mye. Det offisielle språket var 
engelsk og med innleide tolker som 
oversatte fra engelsk, russisk, fransk, 
spansk og tysk.  Jeg er ikke noe språk 
fantom, men med min skole engelsk 
forstår jeg sånn noenlunde. Fikk bekreftet 
nok en gang at jeg skulle gjort mer utav 
engelsk undervisningen på skolen.. Jeg 
var derfor litt skeptisk til om jeg ville 
forstå det som ble sagt. Men det var ikke 
noe problem, hver plass hadde headset, 
hvor jeg valgte engelsk som språk. Jeg 
fikk da høre det som ble sagt/referert 
direkte på øret av det som ble formidlet 
i kongressalen. Det ble brukt forholdvis 
mye penger under IPAs kongresser på 

dette. Det har vært kritikk mot IPA for 
dette, men jeg har den oppfatning at 
det er vel anvendte penger.  Tolkene var 
unike og blir også brukt blant annet av 
FN, NATO, og andre verdensomspennende 
organisasjoner.

En gjennomføring av en slik 
kongress krever også regler for å kunne 
gjennomføres innenfor gitte rammer og 
ikke minst i forbindelse med avstemninger.  
Det er noe dere kjenner fra andre 
organisasjoner og det var ikke noe problem 
å følge reglene som var kjent på forhånd. 

Jeg var observatør sammen med 
generalsekretær Monica Lillevik, vi var ikke 
stemmeberettiget, det var kun president 
Jan Tore Hagnes. Avstemningene ble 
foretatt elektronisk med «mentometer» og 
resultatet ble vist på storskjermen bak på 
podiet.

Det var deltakere fra alle verdensdelene 
og hvis jeg ikke har telt feil, var det 
representanter fra 67 land med stort og 
smått. Ikke alle var stemmeberettiget, men 
det forteller hvilken utfordring det er å lede 
et slikt møte. Det gjorde President Pierre- 
Martin Moulin med stil og snert av humor. 
Det kom en del replikker med snert, slik 
jeg oppfattet dem.  

Det blir nesten som et hvilket som helst 
årsmøte for øvrig. Det med rapporter fra de 
forskjellige komiteer og hva som er gjort 
og ikke gjort i perioden siden forrige World 
Congress.

Hva ble behandlet under kongressen?
Det var en stor dagsorden som ble fulgt 
nøye og ført i referatet. Det som krevde 
avstemning, var på forhånd forelagt og 
kjent. Det var ikke mulig å fremme noen 
benkeforslag.

Saker som ble drøftet var blant annet 
IPA tomorrow, som er viktig for den videre 
utviklingen av IPA for framtiden og  
driften av den enkelte seksjon. Økonomi 

3 Redaktøren og Mikkel fra IPA Danmark. 
4 Felles tur til botanisk hage.
5 Glade gutter fra IPA Brasil.
6  Kaktusområdet i botanisk hage.
7 På besøk hos en lokal keramiker. 

3
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4
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var oppe som sak, hvor det blant annet 
ble diskutert finansiering og drift av IPA 
organisasjon.

Det ble også fremmet forslag på 
nye seksjoner, hvor blant annet Iran, 
Usbekistan, Columbia var aktuelle. Det 
var andre seksjoner, som ville følge dem 
opp, for og eventuelt bli tatt opp som 
medlemmer.

Det vil bli for omfattende å gjøre rede 
for hele kongressen, men de som har 
ønske om det, kan henvende seg til Norsk 
seksjon for å få referatet fra kongressen.  

Inntrykk
Det som gjorde et litt spesielt inntrykk i 
salen, var et innlegg som den Pakistanske 
IPA presidenten Shoaib Suddle hadde.  
Det var om hvordan det Pakistanske 
politiet/militæret hadde det i forhold til 
terror.  Det var en tydelig berørt leder 
for den pakistanske delegasjonen som 
gjorde oss kjent med «hverdagen» til blant 
annet politiet.  Det gjorde inntrykk når 
han fortalte om hvor mange politi som ble 
drept i tjenesten. Det virket mer som om 
de var i en krigslignende situasjon. 

Han fortalte at terrorisme og 
ekstremisme ble vesentlig i det 
Pakistanske samfunnet etter 11 september 
2001.  Pakistan ble sett på som USA venn 
og samtidig fikk de 2 millioner flyktninger 
fra Afghanistan inn over grensen.  Vi som 
bor i Norge skjønner ikke alt som skjer 
der, men det er blitt drept ca. 30 000 
terrorister (ref. Sohail Suddle) og ca. 22 
000 sivilister i denne perioden.  De har 
iverksatt tiltak, slik at antall drepte har 
gått vesentlig ned. I 2017 var det «bare» 
under 1000 drepte. 

Det var selvfølgelig ikke bare dette 
som gjorde inntrykk, men det var et 
sammentreff at IPA norsk seksjon gikk i 
bresjen for å arrangere kurs på Gimborn 
om terror og radikalisering.  Dette kurset 
ble fulltegnet, med deltakere fra Norge og 
andre seksjoner. Det blir et eget punkt i en 
annen utgave.

Sosialt
Deltagelse på en IPA kongress er sosialt 
og du får mange invitasjoner til å besøke 
flere lands delegasjoner, hvor forskjellige 
spesialiteter fra de respektive land ble 
servert.  Usbekistan serverte en Brandy/
konjakk med ekte bladgull i. Det var litt 
spesielt og for dem eksklusivt. Såpass 
ettertraktet var det, at alt forsvant (det var 
igjen noe gull i bunnen)  

Det var på disse sosiale arrangementene 
at det ble knyttet bekjentskaper og 
nettverk.  IPA medlemmer over hele verden 
er sosiale og vil ha kontakt med andre 
kolleger fra andre seksjonene. Det ble 
utvekslet effekter og «gadgets» over en lav 
sko. Det var alt fra vimpler, luer, merker 
og til søtsaker. Jeg som var førstereisgutt 
følte at jeg ble tatt vare på og inkludert i 
selskapet, selv om de var helt ukjente for 
meg. Fikk følelsen av dette var noe å ta 
med seg videre.  

Hjemreisen
Alle kongresser har sin bankett, også 
denne. Det var lørdagskveld og det ble en 
flott avslutning på kongressen. Ulempen 
var at rett etter banketten, skulle vi sjekke 
ut av hotellet for å bli kjørt til flyplassen 
for å fly samme vei tilbake. Det ble 
slitsomt også, men ventetiden i Istanbul 

gikk greit, takket være muligheten til å 
besøke Turkish Airlines loungen og ta en 
blund. 

En oppsummering
Det var en positiv opplevelse å være med 
som observatør. Det å kunne oppleve 
hvordan vårt IPA blir driftet av det 
internasjonale sekretariatet i England og 
hvordan Presidenten og hans kolleger 
styrer organisasjonen. Det var meget 
hyggelig å treffe andre kolleger fra blant 
Australia, Macau, Island, Kenya og mange 
andre land.  Følte at jeg skulle vært der 
lenger, men oppholdet tok slutt. Jeg/vi 
hadde ikke anledning til å være med på 
vennskapsuken etter kongressen, men jeg 
tror det ville ha vært en opplevelses rik 
uke. Neste kongress blir i Nederland og jeg 
har begynt så smått å tenke på om jeg skal 
være med på vennskapsuken der.

Er det en ting jeg angrer på i min tid 
som medlem av IPA, er det at jeg ikke har 
vært mer aktiv og brukt IPA nettverket i 
forbindelse med mine reiser rundt omkring 
i verden. Til dere som er unge og ferske 
medlemmer, har jeg følgende oppfordring: 

Benytt dere av de muligheter IPA gir 
dere i form av nettverk av kolleger og de 
faglige muligheter det gir.  SERVO PER 
AMIKECO – tjeneste gjennom vennskap 
blir meget tydelig om du ser muligheten

98

8 Bulgarias svar på de 3 tenorer underholdt under 
møtet.

9 Redaktøren traff på lokalt politi.

IPA World Congress 2017, Varna Bulgaria
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På vei mot Mount Everest

Hvor skal jeg reise nå? Tanken kom da jeg en lørdag kveld i 
slutten av august satt hjemme alene i sofakroken. Jeg elsker å 
reise ut i verden å oppleve ting. Å stå på Gardermoen å ha verden 
for mine føtter er noe av det beste jeg vet. I mangel på en globus 
jeg kunne snurre på gikk jeg inn på Google. Jeg ville til et sted 
som var langt vekke og hvor jeg kunne utfordre meg selv.

Tekst og foto Irene Kalvik

lutselig ut av ingenting falt Mount 
Everest Base Camp (EBC) ned i 
hodet mitt. Det var noe jeg hadde 
lest og hørt om før men jeg hadde 

egentlig aldri tenkte meg dit. Men hvorfor 
ikke? Jeg hadde jo aldri vært i Nepal eller 
Himalaya før så det hørtes eksotisk og 
spennende ut. EBC ligger på 5364 moh og 
det er der de som skal klatre opp til toppen 
av verdens høyeste fjell Mount Everest 

(8848 moh) oppholder seg i noen dager før 
de begynner klatringen. 

Republikken Nepal med 31 millioner 
innbyggere er et lite land i Sørøst-
Asia. I nord grenser landet mot Kina og 
Tibet, og fjellkjeden Himalaya former 
en naturlig barriere til Nepal. I vest, sør 
og øst grenser landet mot India. Nepal 
er et veldig fattig land hvor jordbruk og 
turisme er de viktigste næringene. Ca 80 

% av befolkningen er hinduer. I nordøst 
lever fjellfolket sherpa som er buddhister. 
Landet ligger 4 t og 45 minutter foran 
Norge og det er det eneste landet i verden 
hvor tidsforskjellen måles i 15 minutter og 
ikke hel eller halv time. Hovedstaden er 
Katmandu med ca 1,5 mill innbyggere og 
ligger på 1325 moh.

Jeg ville benytte fridagene i julen til 
å reise. Det viste seg at det var utenfor 

P
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På vei mot Mount Everest

sesong å gå opp til EBC da men det sto at 
de arrangerte turer likevel. Det skulle være 
mye mindre turister på denne årstiden, og 
lite turister er jo noe jeg setter stor pris 
på. Jeg anser meg selv for å være ganske 
sosial, men når jeg skal være ute i naturen 

er det deilig å være alene, eller med veldig 
få andre. Poenget er jo å nyte stillheten og 
de magiske omgivelsene. 

Research
Etter fem dager med intens søking på 
Internett hadde jeg kjøpt flybillett og 
opprettet kontakt med en guide. Det hadde 
ikke vært problem å gå opp dit alene hvis 
man kan lese kart og kompass, men det 
sto at det ble anbefalt å bruke en guide. 
Jeg hadde også lest at for ikke så mange 
år siden var det en jente som gikk alene 
som hadde blitt halshugget. Ikke at jeg var 
redd for det, for sherpafolket er jo fredelige 
og veldig hyggelige folk, men det ville jo 
være greit å få kunnskap om omgivelsene, 
sherpafolket og kulturen også på veien. 

Jeg kjente at jeg gledet meg vanvittig 
og var like spent som da jeg som 19-åring 
skulle reise til USA som au-pair. 

Høydesyke
Men hvordan skulle jeg unngå å få den 
mystiske høydesyken jeg hadde lest om? 
Noen fikk det, andre fikk det ikke, og ingen 
visste helt hvorfor det var slik. Hvordan 
skulle jeg forberede meg best mulig fysisk 
for å få en best mulig opplevelse? 

Høydesyke oppstår på grunn av 
manglende tilpasning til det lave 
oksygentrykket i store høyder. Det er store 
individuelle forskjeller når det gjelder 
risiko for å få høydesyke. 

Noen får høydesyke allerede ved 
opphold i høyder over 2000 meter, men 

risikoen øker med økende høyde. Ved 
høyde over 3000 meter vil over 40 % få 
plager. Den vanligste grunnen er for rask 
oppstigning. Enkelt forklart blir blodet 
tjukkere og flyter saktere gjennom kroppen 
jo høyere man kommer. Symptomene er 
ofte at det begynner med hodepine. Dette 
går som regel over innen det første døgnet, 
men man kan i tillegg også bli kvalm og 

1 Artikkelforfatter sammen med hinduistiske 
munker.

2 Hardtarbeidende sherpa.
3 En av mange hengebruer. Esler og yakokser har 

førsterett så man må fint vente på tur.  

2

3
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4 Slik lages maten rundt om.
5 Mildt og fint på dagtid de første dagene på vei 

opp.
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kaste opp. Da bør man være veldig på 
vakt, og bør gå ned til en lavere høyde 
til man blir bra igjen før man fortsetter 
oppstigningen. 

Hvis man trosser symptomene og 
fortsetter oppover kan man gå over i 
en fase av høydesyken som medfører 
lunge- og hjerneødem. Da får man gjerne 
ustø gange, får uklar tale, “tunellsyn” og 
ukontrollerte bevegelser. Dette er farlig og 
man kan miste bevisstheten, gå inn i koma 
og faktisk dø. Det eneste som da hjelper er 
å komme seg fortest mulig ned for å få økt 
oksygentilførsel. Det er derfor viktig å ta 
signalene på alvor. 

Det er også viktig å drikke ca 3-4 liter 
vann i døgnet, spise nok mat, få nok søvn, 
puste rolig og ikke fryse. Og det kan være 
en utfordring, for man har lett for å miste 
appetitten, fryse lettere og sove dårligere 
i høyden. Det er derfor lurt å ha med 
energibarer/sjokolade/nøtter hjemmefra 
som man vet man liker.

Hvitløk og ingefær skulle tynne ut 
blodet leste jeg, så jeg begynte å spise 
hvitløkskapsler og ingefærtilskudd et par 
måneder før turen. Rødbeter er kjent for 
å øke oksygenopptaket i blodet så jeg 
begynte å drikke rødbetejuice samtidig. 
Her skulle ingenting være overlatt til 
tilfeldighetene så jeg hadde også alt dette 
med meg på turen. 

Dessverre er det ikke sånn at god 
fysisk form forhindrer høydesyke. Men 
for å unngå høydesyke så skal man ikke 
anstrenge seg, og den beste måten å 
unngå å anstrenge seg på er jo å være i 
god fysisk form. Så sånn sett så er det 
absolutt en fordel å være godt trent. Jeg 
bestemte meg i alle fall for å trene hardt. 
Hvis jeg skal gjøre noe så skal jeg gjøre 
det skikkelig. Hvis jeg da ikke når målet 
mitt så vet jeg i alle fall at jeg har gjort 
mitt beste. Har jeg gjort mitt beste så er 
det ikke mer jeg kunne gjort, og da kan 
jeg være fornøyd med, og godta resultatet 
mitt.

Lang tur
Turen opp og ned til EBC tar vanligvis 
12-13 dager. For å bli vant til å gå med 
sekk på ryggen i til tider bratte stigninger, 
begynte jeg med rask gange på tredemølle 
i 15 grader stigning med en 13 kilos 
ryggsekk på ryggen. Det gjorde jeg tre 
ganger i uken og en time hver gang. 
Svetten silte for å si det mildt, men det 
ga resultater. Da det var to måneder igjen 
til avreise hadde formen blitt grei, så da 
la jeg inn 20-30 minutters bakkeintervall 
med sekk og samme stigning i den timen. 

Da avreise var et faktum hadde jeg 
ti tusen glade og spente sommerfugler i 
magen. En ryggsekk på magen og en på 

ryggen. Jeg hadde aldri vært mer klar enn 
akkurat da. Nå skulle jeg virkelig få teste 
meg selv. 

Etter en lang reise landet jeg i Nepals 
hovedstad Katmandu 20. desember 2017. 
Men ifølge Nepals kalender som følger 
“Bikram Sambat” så hadde jeg reist til 
fremtiden og befant jeg meg plutselig i 
2074.  

Ankomst Nepal
På flyplassen ble jeg møtt av guiden som 
kjørte meg til hotellet. Han snakket veldig 
dårlig engelsk og hvis jeg sier at jeg forsto 
halvparten av det han sa så er det å ta  
godt i. På veien inn til byen tenkte jeg at 
det var underlig å ha reist frem i tid for 
det føltes og så ut som å ha reist ganske 
så mange år tilbake i tid. Her rådet det 
komplette kaos og jeg ble nesten svimmel 
av alle inntrykkene. Politi som satt på 
lasteplan og eierløse hellige kuer og 
høner vandret midt i trafikken.  Det fantes 
trafikkregler men de var det ingen som 
fulgte ifølge taxisjåføren. Falleferdige 
murbygninger, støv og forurensing som lå 
som en sky over byen og strømledninger 
som hang i svære knuter over bakken 
preget bybildet. Sterke synsinntrykk 
av mennesker som lå på gaten med 
avkappede hender og føtter og store 
betente sår brant seg fast på netthinnen. 
Det var tydelig at landet var lut fattig.

Jeg bodde i distriktet Thamel som 
er der de fleste turister bor. Her var det 
trange smug, butikker og boder i alle 
former og fasonger, restauranter, barer og 

6  Klar for en kald natt i soveposen. 
7 Mount Everest og Ama Dablam i bakgrunnen.
8 Endelig fremme ved Everest Base Camp.

7
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nattklubber. Det var en smeltegryte hvor 
lokale, turister, hippier og narkotikaselgere 
gikk om hverandre. Det minnet meg litt 
om Thailand, men nepaleserne lignet 
utseendemessig på indere, og det gjorde 
språket også. Nepalesere er gode på å lage 
dunprodukter så jeg kjøpte en sovepose av 
merket Sonam som skulle holde meg varm 
i ned til – 20 grader for ca 1100 kroner. 
Men det er mye dårlige “fake” produkter 
så det er viktig å sjekke tingene før man 
kjøper. 

Første dag dro vi til Swyambhunat 
tempeletet som er et av de helligste 
templer i verden for buddhister. Her var 
det apekatter over alt, som også er grunnen 
til at det kalles “Monkey tempel” blant 
turister. Etterpå dro vi til det hinduistiske 
tempelet Pashupatimath. Her legges de 
døde på rekke ved elven og kremeres før 
asken kastes i elven. Fargerike munker 
satt langs elven og mediterte. Det var en 
underlig opplevelse å være vitne til. 

Reisen videre
Dagen etter skulle vi fly til Lukla som er 
en av verdens farligste flyplasser. Den 
ligger på 2800 moh og er utgangspunktet 
for nesten alle ekspedisjoner til EBC og 
vandring i Himalaya. Jeg sto opp grytidlig 
og var så klar som det er mulig å bli. 
Skuffelsen ble derfor stor når vi etter 

flere timers venting måtte dra hjem igjen 
pga tåke. Det er ofte tåke enten i Lukla 
eller Katmandu så man må beregne noen 
ekstra “tåkedager” når man legger opp 
turen, evt ha åpen returbillett. Gleden var 
stor da vi neste dag kunne fly. Etter all 
googlingen visste jeg at jeg måtte få plass 
helt bakerst på venstre side av flyet for da 
ville jeg få en fantastisk utsikt over fjellene 
i Himalaya. Det var et vakkert syn og det 
kilte i magen. 

På flyplassen møtte jeg sherpaen “Him” 
som skulle bære den største ryggsekken 
min. Jeg hadde også en 35 liters ryggsekk 
men i og med at vekten ville føles dobbel 
så tung i høyden ville jeg ikke ha mer enn 
6-8 kilo i den. “Him” hadde en utslitt 
dunjakke, joggebukse og hullete joggesko. 

De få tingene han hadde med seg bar 
han i en liten og godt brukt rissekk som var 
knyttet sammen på toppen. Jeg kjente at 
jeg ble flau over å komme som vestlig med 
all slags mulig relativt kostbart utstyr og 
klær. Vi har så til de grader vunnet i lotto 
ved å være født i Norge.

“Teahouse”
Etter å ha gått i to timer var det blitt mørkt 
og vi måtte legge oss inn på et såkalt 
Teahouse. Standarden på disse er veldig 
enkel, men det er seng og mat der, og det 
er det man trenger. Noen har også dusj, 

men vannet er kaldt, og selv om man kan 
betale ekstra for å få varmt vann er det 
ingen garanti. Jeg hadde med våtservietter 
og det fikk være min dusj på turen. Å dusje 
i iskaldt vann er ikke noe jeg liker. 

Teahousene er enkelt bygget og ikke 
isolerte så når det blir kaldt ute på  
kvelden og natten, så er det også kaldt 
inne hvis man ikke er i umiddelbar nærhet 
av vedovnen som står i spiserommet. En 
ting de imidlertid ikke har er dopapir så 
det må man ha med. Det er eneste  
plassen i verden jeg har vært hvor det var 
vanlig å se folk gå rund å bære på doruller 
over alt. 

Vi fikk servert nydelig Dal Baht som er 
en rett bestående av kylling, ris, linser og 
grønnsaker. Ei av sherpakvinnene satt og 
sang så fint for seg selv på kjøkkenet. Vi 
var de eneste som var der. Dette er det jeg 
elsker med å være ute i verden alene. Å 
sitte sammen med fremmede mennesker 
og prøve å bli kjent. I denne situasjonen 
var det utfordrende på grunn språket, men 
man trenger ikke alltid snakke for å bli 
kjent. Utenfor lyste store diamanter på den 
svarte nattehimmelen.  Jeg kjente at jeg 
levde. 

I løpet av kvelden fikk guiden en telefon 
med beskjed om at moren hadde havnet 
på sykehus. Han sa at faren hadde bedt 
ham om å komme hjem og han dro neste 

8
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morgen. Den eneste som vet om den 
historien er sann er han selv. 

Stillhet og inntrykk
Så da var det jeg og “Him” som skulle gå 
sammen de neste 11 dagene. Han snakket 
ikke ett ord engelsk så vi kommuniserte 
med blikk og kroppsspråk. Han hadde 
veldig snille øyne. Det gjorde ikke noe at vi 
ikke kunne snakket sammen, å gå i stillhet 
omgitt av vakker natur er noe av det jeg 
liker best. 

Vi gikk i nydelige omgivelser mens vi 
hørte fuglekvitter og fossefall. Ofte gikk 
det lange rekker med esler og Yak okser 
forbi oss. De brukes til å transportere mat 
og forsyninger. Sherpaene selv kan bære 
opp til 130 kilo på ryggen med et bånd 
festet rundt hodet. Det var et imponerende 
men også trist syn når de gikk forbi. De er 
utrolig hardtarbeidende. Vi gikk over lange 
hengebruer med fargerike bønneflagg. 
Flaggene blir hengt opp på vindfulle steder 
for at bønner og mantraer skal bli spredd 
med vinden. Temperaturen var 15-17 
grader og solen skinte. Målet for dagen 
var Namche Bazaar som ligger på 3440 
moh. Det er Khumbu regionens uoffisielle 
hovedstad og det vanlige er å ta to 
overnattinger her for å akklimatisere. 

Riktig akklimatisering er viktig for å 
unngå høydesyke. Det vil si at kroppen får 
tid til å tilpasse seg de forskjellige høyder 
på veien opp. Man skal ikke gå opp mer 
enn 3-600 høydemeter pr døgn. 

Hver 2 eller 3 dag bør man oppholde 
seg på samme høyde i en dag eller to. I 
løpet av denne tiden bør man gå opp noen 
hundre meter til ny høyde, men så ned 
igjen for å sove. Da har man pustet inn 
tynnere luft i løpet av dagen, og kroppen 
begynner å justere seg slik at den er klar til 
å møte enda større høyder med enda lavere 
oksygennivå.

Neste dag gikk derfor turen opp til 
3880 for å puste inn litt tynn luft. Herfra 
var det en flott utsikt til blant annet 
Mount Everest i det fjerne og et av verdens 
vakreste fjell Ama Dablam på 6812 moh. 
Ama Dablam er det 3. mest populære 
fjellet for ekspedisjoner i Himalaya og 
navnet betyr “Mors smykke”.

Dramatikk
Deretter var det å gå ned igjen for å 
sove. Opp og ned er like langt. Gleden 
var stor når jeg kunne konstatere at jeg 
ikke kjente noen tegn til hodepine eller 
andre symptomer på høydesyke. Det jeg 
imidlertid kjente var begynnende sterke 

magesmerter. Smertene ble stadig verre 
utover kvelden og magen blåste seg opp 
til en hard ballong. Jeg kjente til disse 
smertene så alt for godt, og innså at det 
ikke var noe jeg hadde spist men tarmslyng 
som var årsaken. 

Natta oppi soveposen var utrolig 
smertefull og jeg masserte magen etter 
alle kunstens regler slik jeg hadde 
lært. Jeg visste at dersom det ikke gikk 
over til morgenen måtte jeg få tak i 
redningshelikopter og komme meg fortest 
mulig til Norge for operasjon. Jeg tenkte at 
det var utrolig trist hvis jeg måtte avbryte 
turen allerede, og at det var dette som 
skulle være årsaken til at jeg ikke skulle 
komme til målet mitt. Etter en søvnløs 
natt, intens massering og stille bønner 
om hjelp gikk det over. Jeg var likevel så 
utmattet at jeg ikke klarte å gå den dagen. 
Så jeg ble der en ekstra dag for å hente 
meg inn og få tilbake kreftene.  

Dagen etter hadde jeg blitt såpass bra 
at jeg kunne gå videre. Turen gikk oppover 
til Tengboche på 3867 moh. Her er det 
panoramautsikt til fjellene Tawache, Mount 
Everest, Nuptse, Lhotse, Ama Dablam og 
Thamserku. Det var magisk å være omgitt 
av fjell som så ut som slipte diamanter 
uansett hvor jeg så. Kveldene begynte 
å bli ganske kjølige, så fra da av kom 
balaklavaen på når det var tid for å hoppe i 
loppekassen.

Kollegatreff
I spiserommet var det ok varme, men alle 
satt fortsatt med dunjakker og lue på. Det 
var deilig å sitte ned etter en lang dag på 
vandring, spise god mat og snakke med 
andre folk fra forskjellige verdenshjørner.  
Jeg traff to hyggelige karer fra Singapore. 
Han ene var kollega og fortalte villig 
hvordan det var å være politi og om 
soningsforholdene der. For å si det sånn, 
hvis det er en ting jeg ikke skal, så er det 
å havne i fengsel i Singapore. Slik han 
beskrev det må det være helvete på jord. 

Hver dag startet med frokost kl syv, og 
nå gikk turen mot Dingboche på 4260 
moh. Jeg kjente at stegene ble tregere og 
jeg ble fort andpusten. Men man skal jo 
ikke gå fort uansett så det var jo bare å 
ta det rolig å nyte den vakre naturen som 
var på alle kanter. Her hadde jeg også to 
overnattinger og på akklimatiseringsdagen 
gikk vi opp til Chukhung på 4730 moh. 
Da jeg kom ned igjen priste jeg meg 
lykkelig for at jeg fortsatt ikke kjente noen 
symptomer på høydesyke. Fremtiden så 
lys ut.

9

9 Lokal salgsbod i Katamandu. 
10 Ledningskrøll i Katmandu.
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Matlysten var imidlertid på bånn og 
jeg måtte kjempe for å få i meg mat. Jeg 
kjente også at mange netter på rad med 
gjennomsnittlig 2-4 timer søvn begynte 
å tære på kroppen. Jeg hadde Nalgene 
drikkeflaske som jeg fylte med kokende 
vann og la i soveposen sånn at det ble godt 
og varmt. Men klart, når jeg endelig hadde 
funnet roen og varmen så måtte jeg jo på 
do. Etter å ha forsøkt å fortrenge det en 
stund innså jeg at det var en kamp jeg ikke 
kunne vinne. Og da var det gull å ha den 
relativt nymotens oppfinnelsen tissetrakt 
sånn at jeg kunne tisse oppi en flaske sånn 
som mannfolka. “A woman gotta do what a 
woman gotta do”. Kortest mulig tid ute av 
soveposen og så tilbake. 

Stadig høyere
Neste dag bar det videre oppover og 
målet var Lobuche på 4930. Da vi hadde 
kommet ca halvveis og til et sted som 
heter Dughla ble jeg møtt av noe som da 
føltes som verdens lengste og bratteste 
bakke. Den tok jo aldri slutt. Men så gjorde 
den det likevel når jeg kom til toppen. 
Det hadde imidlertid vært en liten kamp 
å komme dit. Jeg måtte dele den inn i 
etapper å ta pauser underveis. Jeg kjente 
at lufta var merkbart tynnere og det føltes 
som jeg ikke hadde trent en dag i mitt liv. 

Utover kvelden kjente jeg at jeg 
begynte å få vondt i hodet. Det var begynt 
å bli så kaldt på rommet nå at alt vannet 
frøys til is og våtserviettene var blitt til 
en isklump. Jeg måtte drikke det vannet 
som var i “varmeflasken”. På natta ble 
hodepinen verre, og jeg vurderte å ta 
høydesyketabletten Diamox som jeg hadde 
med. Den gjør at akklimatiseringsprosessen 
går raskere, men har også en rekke 
bivirkninger. Egentlig hvis det skal ha best 
effekt bør man begynne med det allerede 
i Katmandu før turen begynner. Det kan 
likevel ha virkning hvis man tar det når 
man får symptomer på høydesyke. Jeg 
valgte og ikke ta det før turen startet for 

jeg liker ikke å putte kjemikalier i kroppen 
hvis jeg ikke må. Jeg besluttet å vente til 
morgenen for å se om hodepinen gav seg. 
Det gjorde den heldigvis.

Så turen fortsatte oppover til Gorak 
Shep på 5140 moh. Nå gikk det saaakte 
og det skulle ingenting til før jeg ble 
andpusten. Det ble hyppige pauser. 
Underveis traff jeg på en gruppe veldig 
hyggelige folk fra Hong Kong og fikk en 
kopp varm sportsdrikkernæring som de 
hadde med. Det gjorde godt i en sliten 
kropp. 

Høydesyke!
Da jeg endelig kom frem og gikk inn 
på Teahouset møtte jeg igjen de to fra 
Singapore som jeg hadde møtt lenger 
nede. “Hello Norway, nice to see you 
again”. Min respons var å løpe ut å spy. 
De tok det heldigvis ikke personlig. Så der 
kom høydesyken brått kastet på meg som 
julekvelden på kjerringa. Egentlig skulle 
jeg ha fortsatt opp til EBC etter lunsj, men 
både sherpaen min og de som drev stedet 
frarådet meg å gå videre opp. Jeg skulle 
bare holde meg i ro, få i meg mat, sove og 
gå opp neste morgen hvis jeg var bedre. 
En veldig hyggelig jente fra USA gav meg 
proteinpulver som hun hadde med. Det var 
rørende å oppleve hvor omsorgsfulle alle 
var. Jeg kjente at det trillet en tåre nedover 
kinnet. 

Jeg har sjelden slitt så mye med å få i 
meg mat. Jeg visste imidlertid at hvis jeg 
ikke spiste så kom jeg i alle fall ikke til å 
klare å gå opp de siste 200 høydemeterne 
til EBC. 

Så det var bare å presse det ned. Jeg 
forsøkte å få meg en natt søvn. Det var 
glipper langs vinduet, hull i veggen og 
vinden ulte utenfor. På rommet var det 
ca – 10 grader og det var utfordrende å få i 
meg vann fordi alt frøs til is. Da jeg spiste 
frokost neste dag kjente jeg at kvalmen 
kom for fullt igjen. Jeg reiste meg stille 
opp og gikk ut. Heldigvis var det ingen 
som så at jeg spydde. Ingen skulle kunne 
nekte meg opp. Jeg hadde ikke reist den 
lange veien og gått alle de skrittene for 
ikke å komme til målet mitt når jeg var 
så nær. Uansett skulle jeg ned til lavere 
høyde samme dag, så jeg anså det ikke for 
å være farlig. 

Værgudene var ikke på min side denne 
dagen og det var grått, kaldt og blåste 
stikker og strå. Her var det bare å sette 
den ene foten foran den andre sånn at 
kroppen beveget seg fremover. Turen opp 
dit tar ca tre timer i sakte gange. Det er 
til tider litt røft terreng med en del opp og 
ned og steinete underlag. Det var ca – 20 
grader og det blåste 10-12 i kastene. På 
denne høyden er oksygennivået 50 % av 
hva det er på havnivå. Det merktes godt.

Målet blir nådd
Jeg var utrolig lettet når jeg så alle 
bønneflaggene og jeg visste at jeg endelig 
hadde kommet til første base camp. For 
det er faktisk to. For å komme til den 
andre måtte vi gå i enda 20 minutter. Det 
var bare å sette i gang. Jeg kom frem dit 
også. Det føltes mektig å stå ved foten 
av verdens høyeste fjell. Jeg hadde nådd 
målet mitt og var overlykkelig. Første dag 
av 2018 sto jeg stolt på Mount Everest 
Base Camp. En bra begynnelse på det nye 
året.

På grunn av kulden var jeg ikke lenge 
der. Om jeg hadde kjempet hardt for å 
komme frem, visste jeg ikke hvor jeg skulle 
hente krefter fra for å komme meg tilbake. 
Jeg begynte å fantasere om å bli flydd ned 
i et av de mange redningshelikoptrene som 
til stadighet var å se.  Jeg måtte langt ned 
i reservekjelleren for å finne krefter jeg 
ikke visste jeg hadde. Det er utrolig hva 
man klarer når man må. Motivasjonen var 
å begynne å gå nedover mot mer oksygen.

Det ble tre heftige 11 timers dager kun 
avbrutt av korte matpauser for å rekke å 
komme frem til flyet mitt som skulle gå fra 
Lukla 4. januar. Nå snødde det tett hele 
veien, og de milde fine dagene som hadde 
vært på vei opp var brått byttet ut med hvit 
vinter. Det var deilig å kjenne at stegene 
etter hvert ble lettere og jeg ble mindre 
andpusten. I perioder på veien ned gikk vi 
sammen med en fyr fra Bejing og guiden 
hans. Jeg forsto egentlig ikke noe særlig av 
hva noen av dem sa, men det gjorde ikke 
så mye. De var blide og hyggelige.

Spenningen var stor på morgenen når 
jeg skulle ta flyet fra Lukla. Kom jeg til å 
bli “tåkefast” eller kom jeg til å rekke flyet 
til Norge neste dag? Her var værgudene 
på min side. Jeg fikk klump i halsen og 
tårer i øynene når jeg tok farvel med gode 
og lojale “Him”. Han var alltid ett skritt 
bak meg og viste med stokken sin hvor vi 
skulle gå. Et av de snilleste menneskene 
jeg har møtt. Selv om vi ikke hadde kunnet 
kommunisere med språk, hadde vi snakket 
sammen mye likevel. I stillhet.

På vei hjem
Jeg satt lykkelig i flyet og visste at nå 
var en dusj og seng med dyne kun noen 
timer vekke. Etter at våtserviettene hadde 
vært en isklump de siste fem døgn og 
jeg også hadde hatt på de samme klærne 
døgnet rundt i samme periode duftet jeg 
ikke akkurat av en sommers blomstereng. 
Jeg kjente at jeg begynte å bli forsynt 
med kulde, soveposenetter og dårlige 
hygieniske forhold. 13 fantastiske men 
slitsomme dager i Himalayas fjellheim var 
over. Det var på tide å dra hjem å fordøye 
alle inntrykkene før jeg nok en gang skulle 
snurre på Googleglobusen å dra ut på nye 
eventyr.

10
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elgen 27 til 29. oktober 2017 
ble det holdt regionledersamling 
i regi av Landsstyret i Gimborn i 
Tyskland.

Fra region 10 reiste Tommy Lafton og 
Geir Austad Johnsen. I utgangspunktet 
så ligger Gimborn litt kronglete til 
reisemessig. I hvert fall etter at Norwegian 
har sluttet med å fly direkte på flyplassen i 
Køln. Så for oss ble det en liten utfordring 
å finne en god og hensiktsmessig reiserute. 
Vi falt ned på å fly til Hamburg, for så å ta 
toget derfra til Køln. Nå må det jo sies at 
Geir er noe i overkant interessert i tog, noe 
som ble utslagsgivende for valget.

Turen ned gikk uten problemer. På 
jernbanestasjonen i Køln ble vi møtt av 
en lystig gjeng fra andre regioner med en 
felles transport til Gimborn.

Selve møtet ble holdt lørdagen. De 
viktigste punktene som stod på agendaen 
var:

• Regnskapet med bruk av nytt 
regnskapsprogram for landsstyret.

• Visjonen for IPA
• Medlemstall og ivaretakelse og 

nyverving av medlemmer
• Aktiviteter og samarbeid mellom 

regionene 
• IPA Norge sin hjemmeside på 

internett
• Informasjon om kurstilbudet på 

Gimborn

Det ble nedsatt en liten gruppe 
bestående av flere regioner for å se 
på muligheten for å arrangere en IPA 
konferanse.

Lørdag ettermiddag og kveld bar det 
inn til selve Køln. Der ble vi møtt av en 
meget hyggelig og kunnskapsrik kollega 

fra Køln. Han guidet oss i 2 timer med 
historiske og en god porsjon “funny facts” 
om Kølnerdomen og byen forøvrig.

Kvelden ble avsluttet med en hyggelig 
middag på en av byens restauranter. 
Kuriositeten til denne restauranten var 
at kelnerne oppførte seg brysk og litt 
uhøflig. Dette ble vi forklart med at ved 

IPA REISEBREV 
REGIONLEDERSAMLING 
GIMBORN 27-29 OKTOBER 2017

H
Tekst av Glenn Lura

1 Full aktivitet under møtet. 
2 Gjengen foran  den kjente Kølnerdomen.

1

2
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tidligere tider så var det arbeidere som 
hadde jobbet hele dagen måtte trå til på 
kvelden som servitører. Da var de slitne og 

gretne som igjen resulterte i den bryske og 
uhøflige oppførselen. Eksempelvis var at 
hvis du ba om et glass med vann, kunne 
du få til svar om du trengte såpe til. For du 
har vel ikke tenkt å drikke det…..

Hjemturen ble litt mer trøblete. 
Tyskland, og spesielt Nord Tyskland hadde 
akkurat den helgen opplevd en av årets 
store stormer. All fly og tog trafikk var 
innstilt. Da vi prøvde å kjøpe togbillett til 
Hamburg møtte vi bare en småflirende DB 

ansatt som sa at her gikk det dessverre 
ingen tog. Sist gang de hadde noe 
lignende forhold hadde togtrafikken stått i 
3 døgn. Da måtte vi se oss om etter andre 
løsninger. For til Hamburg skulle vi. Neste 
stopp ble bilutleie. Og det var vi ikke de 
eneste som hadde tenkt. Enden på visa 
var at vi faktisk fikk leid den siste bilen de 
hadde, en Mercedes E-klasse. Dermed var 
turen til Hamburg reddet.

Deretter forløp hjemreisen etter skjema.

Konklusjon:
Vi er glade for at region 10 kunne 
representere med to stk på møtet. Det er 
hyggelig å reise sammen på et slikt møte 
og sammen kunne dele erfaringene vi satt 
igjen med.

Gimborn er en flott plass med fasiliteter 
som tar deg tilbake til middelalderen. 
Følelsen av å være i en annen tidsalder blir 
også forsterket ved at det kun er telefon 
dekning på noen få spesielle punkter på 
den store eiendommen 

Konklusjon: 
 
Vi er glade for at region 10 kunne representere med to stk på møtet. Det er hyggelig å reise 
sammen på et slikt møte og sammen kunne dele erfaringene vi satt igjen med. 
 
Gimborn er en flott plass med fasiliteter som tar deg tilbake til middelalderen. Følelsen av å 
være i en annen tidsalder blir også forsterket ved at det kun er telefon dekning på noen få 
spesielle punkter på den store eiendommen   😀😀 
 
Vi vil oppfordre alle som har muligheten til å melde seg på ett av kursene som gjennomføres 
på konferansesenteret. Muligheten til å møte IPA medlemmer fra hele verden på et slikt sted 
bør ikke forbli uprøvd!  
 
Takk til landsstyret som gjorde turen til en god opplevelse og for å ha vært et godt vertskap.  
 

Vi vil oppfordre alle som har muligheten 
til å melde seg på ett av kursene som 
gjennomføres på konferansesenteret. 
Muligheten til å møte IPA medlemmer fra 
hele verden på et slikt sted bør ikke forbli 
uprøvd! 

Takk til landsstyret som gjorde turen til 
en god opplevelse og for å ha vært et godt 
vertskap. 

5 Ivrige møtedeltagere og regionledere fra hele 
IPA norsk seksjon.

6  Vår meget kunnskapsrike guide i Køln.

IPA REISEBREV REGIONLEDERSAMLING GIMBORN 27-29 OKTOBER 2017

3

3 Tommy klar for togtur til Køln. 
4 Schloss Gimborn, hvor vi avholdt møtet. 

4

5

6
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eg fikk anledning til å reise torsdag 
5.oktober, selv om det offisielle 
programmet var først lørdag morgen. 
Min første tanke var derfor at jeg 
måtte forsøke å få en booking 

referanse eller kontaktperson på et hotell, 
slik at jeg slapp å bytte på fredag og 
forhørte meg med IPA Serbia via mail. Jeg 
fikk tilbake at dette skulle ikke jeg tenke 
på, men bare komme og møte venner fra 
IPA på flyplassen! Jeg tenkte at det ordner 
seg nok, og det gjorde det. 

Ankomst Beograd
Da jeg landet i Beograd i kveldingen 
torsdagen, sto det 2 uniformerte IPA 
representanter ved gaten og ventet. Serbia 
har egne IPA uniformer, det satte en 
ekstra stil over det hele. Det var Nebojša 
Panteli , president i IPA Serbia IPA og 
visepresident Nataša Mitrovi . De ønsket 
meg velkommen og bad deretter om passet 
mitt. Det viste seg at IPA skulle ikke stå 
i kø som folk flest, jeg skulle gå utenom 
det. I det jeg passerer alle, mumles det 
«Ah, IPA…» som om dette var den største 
selvfølge.. Vel ute venter en svart Mercedes 
500E med 2 nye IPA representanter. 
Denne bilen var min, de hadde flere biler 
som ventet på de andre delegatene.. Skulle 
tatt seg ut om jeg skulle dele kjøretøy! På 
vei ut fra flyplassen legger to MC seg ut, 
en foran og en bak bilen. Førerne hadde 
MC jakker merket «International Police 
Association». 

Det var klart at IPA gjester fra Norge 
måtte ha eskorte inn til byen, hvordan 
ellers skulle en ta seg forbi vanlige folk 

som satt i kø? Jeg må innrømme at enn 
hvor uvant det var å bli vartet opp på 
denne måten, kunne jeg ikke la være å like 
det heller.

Spenning for 2018
Turen gikk til Life Design Hotel i sentrum 
av Beograd, hvor jeg ble innlosjert på et 
stort rom med balkong. Igjen tenkte jeg 
at «dette var jo slett ikke så galt»! Senere 
på kvelden var det en uoffisiell middag på 
hotellet med Nebojša, Nataša, den greske 
delegasjonen samt IPA visepresident Gal 

Sharon fra Israel. Hun kunne røpe at IB 
planlegger en IPA «olympiade» i 2018. 
Dette blir i Portugal, med fem grener; 
fotball, håndball, volleyball, skyting og 
løping (evt. gåing). Her er det bare å 
begynne planleggingen.. Gal fortalte også 

Norsk deltagelse på IPA 
Serbia sitt 10 års jubileum

Den 7. oktober markerte IPA Serbia sitt 10-års jubileum som en 
del av IPA. Det ble feiret i Beograd med over 60 delegater fra mer 
enn 20 nasjoner.
Jeg hadde gleden av å representere IPA Norge og Region 8. 
Sammen med meg reiste også Øystein Wiik fra Region 2. Det 
første som skal sies er at Serbia gjorde stor stas på sine gjester!

J

1

1 Serbias IPA damer og undertegnede. 
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om en idé om å etablere en IPA air-BnB, 
basert på besøksskjemaene, men hvor 
medlemmer bare bytter hjem for en avtalt 
periode. Det blir spennende å se om det 
blir virkelighet i fremtiden. Fra Hellas 
kom også Kristos. Han og kona var fra 
Sparta, og kunne røpe at scenene fra 
«300» var omtrentlig akkurat som i dag. 
Da jeg senere på kvelden skulle gå tilbake 
på rommet, kunne Nebojša opplyse at 
dette var et IPA hotell, så regningen skulle 
ikke jeg tenke på. Man blir satt ut av 
gjestfriheten.

Sightseeing og sosialt treff
Fredag benyttet jeg til litt sightseeing før 
Øystein kom på ettermiddagen. Jeg fikk 

med meg den gamle festningen i Beograd. 
Borgen har historie tilbake til antikken, 
med enkelte eksisterende murer fra 
Bysantisk tid, men hvis hovedmurer var fra 
1700-tallet. Historier om gammel stolthet 
gikk igjen, om tapet mot Osmanerne og 
serbisk gjenerobring. I borgen kom jeg 
også over en eldgammel avhørsstol. Jeg vil 
tro erkjennelsene kom raskt i denne.

Jeg møtte Øystein på hotellet, og 
sammen gikk vi ned til middag. Her satt 
vi sammen med Dennis fra England og 
Lee Skottland. Sammen med serbiske 
Bojan Markovic, en politimester og IEC 
delegat, tok vi turen ut etter middag. Vi 
gikk innom sentrum og var egentlig på vei 
tilbake til hotellet, da Dennis fant en litt 
typisk britisk pub. Planen om å returnere 
til hotellet ble utsatt. Nå viste det seg 
at Dennis kunne å synge. Virkelig. Han 
overtok det stedet. 

Offisiell seremoni og feiring
Lørdag var det seremoni foran 
nasjonalteateret med flaggborg og korps. 
De av oss som var uniformerte ble tildelt 
orkesterplass helt fremst. Etter taler av 
Nebojša Panteli  og Gal Sharon fikk vi 
en fantastisk oppvisning av alt fra korps, 
kor og folkedans etter tradisjonelle 
instrumenter til opera. Man satt litt ydmyk 
igjen med en følelse av virkelig bli satt pris 
på. 

Etter underholdningen var det 
fotosesjon. Det viste seg at politifolk med 
litt over snittet langt skjegg var populære 

2 Folkedans under sermonien. 

3 Den norske delegasjonen Øystein Wiik og 
undertegnede.

4 Dennis og Lee fra hhv Cornwall og Devonshire.

Norsk deltagelse på IPA Serbia sitt 10 års jubileum

2

3 4
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greier, og da var det jo hyggelig av IPA 
Norge kunne stille opp og dekke denne 
interessen.

Det var også tid til spa på «IPA-
hotellet». Neste på det offisielle 
programmet var gallamiddag på kvelden. 
Og ja, i Serbia er Slivovits populært. 
Et plommebrennevin som fint kan bli 
forvekslet med moonshine. Til aperitiff, 
under måltidet og etter. Før dette fikk vi se 
en utstilling fra Stojanovi  Slobodan som 
hadde samlet en stor samling patch`er fra 
ulike land og avdelinger. Han hadde også 
rundt 40 komplette uniformer, men disse 
var ikke utstilt.

Det var stil over middagen, med 
både klassisk og tradisjonell musikk. 
Etter hvert kunne ikke Dennis dy seg, og 
entret scenen. Først med Sinatra`s «My 
Way», deretter i opera-duett med en lokal 
kjendis, på italiensk! Han imponerte de 
fleste på stedet. 

Avslutningsvis var det utveksling av 
gaver. IPA Norge hadde med en fin krystall 
lysestake og vimpel. Alle land fikk en 
minnemynt i en høytidelig overrekkelse.  

Gode minner og godt vertskap
På vei ut, ønsket Nebojša oss vel hjem 
og bad oss ta med oss hjem at Serbia er 
venner. Det var ikke mye som minnet oss 
om noe annet.

Dagen etter møtte Nataša oss med 

bil utenfor hotellet og kjørte oss ut til 
flyplassen. Hun hadde stått på hele 
natten for å få de delegatene som hadde 
tidlige fly vel av gårde. Igjen med den 
samme servicen som vi ble møtt med ved 
ankomst. Vi satt igjen med gode minner fra 
en særdeles hyggelig feiring.

Avslutningsvis vil jeg takke Øystein 
Wiik for hyggelig reiseselskap og god 
fotografinnsats! Og selvsagt IPA for 
muligheten til å delta på denne feiringen.

På vegne av Region 8,  
Magne Langseth.

5 Åpningsseremoni på torget. 

6  Det var Moto Klub Bezbednost som sørget for 
standsmessig MC eskorte.

7 Serbias IPA president Nebojša Panteli  sammen 
med artikkelforfatter.

Norsk deltagelse på IPA Serbia sitt 10 års jubileum

5
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I de siste årene har det blitt en 
fast og hyggelig tradisjon at års- og 
regionmøtet i region 9, blir avholdt 
på det gamle og ærverdige Hotel 
Wassilioff i Stavern. For de som har 

vært i Stavern og kanskje innom PHS, vet 
at hotellet ligger i det koselige sentrum 
nede ved sjøen. 

Hotellet ble etablert i 1844, da 
russeren Michael Wassilioff hadde rømt for 
å unngå tjeneste i det russiske militæret, 
og kommet med en skute som skulle til 
Stavern. Der hoppet han av, og ble senere 
gift med Anne Marie Jacobsdatter, som da 
var gårdeier på kaien. Gården ble senere 
omgjort til bakeri og hotell, og senere 
kjøkkensjef Tatiana Wassilioff fikk senere 
tre stjerner i Baedeker´s reiseguide, som 
den gang tilsvarte nåtidens Michelin guide. 

Det ble avholdt et tradisjonelt års- 
og regionmøte med de kjente poster 
som årsberetning, regnskap og valg. 
Det som er verdt å nevne fra året som 

har gått, var at i regionen har vi faktisk 
fire æresmedlemmer. Dette er Gunnar 
Gulbrandsen, Ove Jørgen Moen, Hans W 
Hygen og Jens Arne Bærland. Disse tre 
med partnere ble gjort ære på med en tur 
til Kiel med Color Fantasy. Vi har også hatt 
tre representanter med på regionledermøte 
i Gimborn, og vi har hatt juleavslutningstur 
til Strømstad. I tillegg har vi investert i 
en del merkantile varer, som på sikt vil 
innbringe noen kroner i kassa.

Etter at møtet var ferdig, fikk vi et 
foredrag av tidligere politiinspektør Helmer 
Pettersen. Foredraget med lysbilder 
het “Et annerledes politiliv”.  Vi fikk 
en rekke historier og bilder fra en rekke 
utenlandsoppdrag han hadde vært med i, 
som bl.a. omfattet Sør Libanon, Namibia, 
det tidligere Jugoslavia, Colombia m.m. 
Spennende å høre på hvilke utfordringer 
de fikk og hvordan de løste dem. 

Da alt det formelle og foredraget var 
over, var det tid for kveldens middag. 

Som tidligere nevnt hadde stedet fått tre 
stjerner for sin mat, og vi kunne bekrefte 
etter å ha inntatt dåhjort, at stedet fortsatt 
holder høy klasse. Praten gikk livlig under 
middagen og alle synes å kose seg!

Siste post på programmet var bløtkake 
og kaffe. Under denne seremonien var det 
dessverre tid for å ta farvel med mangeårig 
formann, Tom Langerud. Han takket av 
etter å ha vært formann siden 2004 i 
regionen. Og vi har mye å takke ham for. 
I tillegg for å ha ”styrt skuta” stødig i alle 
disse årene, har han også vært en pådriver 
for å verve nye medlemmer ved å informere 
nye kolleger på PHS i Stavern. Han hviler 
dog ikke på laurbærene av den grunn! 

1 Fra møtet i region 9.
2 Tom Langerud - avgått leder i region 9.

Års- og regionmøte i 
region 9 – Vestfold og 
Telemark

J

21
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Han er nå fullt ut opptatt som kasserer 
for politipensjonistene, og vi er sikre på 
at de vil dra godt nytte av ham i mange år 
ennå. Vi ønsker ham lykke til med det nye 
vervet! Til slutt fikk han en gavesjekk av 
regionen for lang og god innsats, til stor 
applaus fra møtedeltagerne. 

Avslutningsvis var det bare å ønske alle 
vel hjem i snøværet som ventet på utsiden.

For region 9
Odd Harald Høvring

3 Fra middagen i spisesalen.  

Års- og regionmøte i region 9 – Vestfold og Telemark

3

PA Norsk seksjon jobber kontinuerlig 
med å gjøre vår organisasjon mer 
attraktiv og interessant for alle våre 
medlemmer.  For å oppnå dette driver 
vi en kontinuerlig utvikling av våre 

primære aktiviteter og produkter for å 
kunne møte fremtidens teknologi, krav og 
behov.  

I organisasjonslivet er rekruttering 
av nye medlemmer generelt en 
stor utfordring.  Dette gjelder alle 
organisasjoner, ikke minst i frivillige 
sosiale- og politiske organisasjoner. 

Både arbeidslivet og aktiviteter på fritid 
stiller stadig strengere krav til individene 
for å framstå som vellykkete, og tid blir en 
knapphetsressurs.  Spesielt følbart er dette 
for familier med barn.

Forskning viser også at deltagelse i det 
frivillige organisasjonslivet ofte relaterer 
seg til ganske homogene grupper av 
middelaldrende mennesker med overvekt 
av menn.  Yngre og fremmedkulturelle 
representerer en forholdsvis beskjeden 
andel deltakere. (forskning.no) 

I idrettslagene er situasjonen av årsaker 
noe annerledes. 

Dette er den verden IPA som 
organisasjon må forholde seg til.  Like 
viktig som å rekruttere nye medlemmer 
blir det derfor å beholde den trofaste 

medlemsmassen vi allerede har.

Vi skal derfor stå på våre kjerneverdier 
og favne bredt i aktivitet, men dog 
forankret i den grunntanke som vår 
grunnlegger Arthur Troop bygget vår 
organisasjon på.  

For å framstå mest mulig attraktiv for 
våre interessenter har IPA Norsk Seksjon 
og Merkantilutvalget framforhandlet gode 
kommersielle tilbud for våre medlemmer.  
Vi prøver stadig å utvikle og utvide 
tilbudet.  

For å gjøre prosessen ved bestilling 
av profileringsartikler og «give-aways» 
enklere og mindre byråkratisk, har vi 
inngått en avtale med firmaet IDE House 
of Brands.  IDE kan levere det meste av 
profileringsartikler, tekstiler og utstyr til 
våre regioner og medlemmer.  Regionene 
bestiller selv produktene hos vår 
kontaktperson hos IDE.  IDE har matriser 
på logoer og IPA relaterte merker. På 
denne måten kan vi effektivisere og gjøre 
innkjøp av slike artikler enklere og mindre 
kostbar for vår organisasjon.  En kan også 
møte ulike behov for spesielle løsninger 
hos ulike kunder. 

Våre merkantile tilbud er kun for 
våre medlemmer og alle IPA’s regioner 
har derfor fått tilsendt en oversikt over 
produktkoder og kontaktpersoner til våre 

ulike tilbydere.  Ta derfor kontakt med din 
region før du bestiller.     

Oversikt Merkantile avtaler for IPA 
medlemmer pr 2018
Dekkmann a/s - IPA Medlemskort forevises 
ved frammøte og gode priser oppnås. Dekk, 
felg, utstyr og dekkhotell i hele Norge

Bunkeroil - Søknad om bankkort fylles ut 
på siden til www.bunkeroil.no. IPA medlem 
føres opp i merknadsfeltet i søknaden for 
å få rabattkort. Bensin rabatt 0,65 - Diesel 
rabatt 1,15

Park In (Raddisson) Hotell Gardermoen - 
Gode tilbud på overnatting. Rabatt kode 
forefinnes hos regionen

BestWestern Hotellkjeden nasjonalt og 
internasjonalt - Gode priser nasjonalt og 
internasjonalt ved booking ihht til avtale 
og referansekode. Må benyttes aktivt for 
å beholde dette tilbudet.  Rabattkode hos 
regionen

Hertz Bilutleie - IPA rabatt. 

IDE House of Brands - Samarbeider med 
IDE House of Brands i Bergen for levering 
av profileringsartikler, klær med IPA logo 
og andre gagets.   Ta kontakt med regionen 
for prosedyre og kontaktperson hos firmaet.

Dag Arne Guttormsen
Leder Kulturkomiteen IPA Norsk Seksjon

Informasjon fra Leder for 
Kulturkomiteen og Merkantilutvalget  
Dag Arne Guttormsen

I
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International Police Association

Oslo politidistrikt 
Sentrum politistasjon
Postboks 8101 Dep.
0032 Oslo 
Tlf.: 22 66 90 50
E-post: iparegion1@ipa-norway.no

Leder: Tom-Georg Ingdal Håkonsen
Sekretær: Geir Einarsen
Kasserer: Kjell Berg 

Norsk Seksjon, regioner og grupper

Regioner og grupper

Vest politidistrikt 
Postboks 285
5804 Bergen 
Tlf. 55 55 63 00
E-post: iparegion2@ipa-norway.no

Leder: Trude Wergeland
Sekretær: Kurt Inge Hordvik
Kasserer: Bjørn Harald Aarre-Nilsen

Møre og Romsdal politidistrikt
Postboks 1353, Sentrum 
6001 Ålesund
Tlf. 70 11 87 00
E-post: iparegion3@ipa-norway.no

Leder: Arve Engene
Sekretær: Eivind Frekhaug 
Kasserer: Linn Erstad

Trøndelag politidistrikt
Gryta 4 
7005 Trondheim
Tlf. 73 89 90 90
E-post: iparegion4@ipa-norway.no

Leder: Frank Torgeir Nygård
Sekretær: Ann-Iren Forsell
Kasserer: Ronny Stoum

Gruppe Trondheim
Leder: Geir Skjelvan

Sør-Vest politidistrikt 
Postboks 240
4001 Stavanger
Tlf.: 51 89 90 00
E-post: iparegion5@ipa-norway.no

Leder: Vidar T
Sekretær: Daniel Rojas
Kasserer: Trond Thoresen

Gruppe Haugaland og Sunnhordaland
Leder: Knut Gjærde

Salten politidistrikt 
Postboks 1023
8001 Bodø
Tlf. 75 54 58 00
E-post: iparegion6@ipa-norway.no

Leder: Yngvar Fredriksen
Sekretær: Vegard Kristensen
Kasserer: Eirik Lekang

Troms politidistrikt
Postboks 6132
9291 Tromsø
Tlf. 77 79 60 00

Leder: Espen Berger
Sekretær: Marit Skogly
Kasserer: Steinar Heimlund

Agder politidistrikt
Kristiansand politistasjon
Att: S. Haakonseth
Postboks 514
4605 Kristiansand
Tlf. 38 13 60 00
E-post: iparegion8@ipa-norway.no

Leder: Hans Sørheim
Sekretær: Margrethe Voreland 
Kasserer: Magne Langseth 

Sør-Øst politidistrikt
Grenland politistasjon
Postboks 47 Sentrum • 3701 Skien
Tlf. 35 90 64 00
E-post: iparegion9@ipa-norway.no

Leder: Jens Arne Bærland
Sekretær: Bård Magnus Vike Øygarden 
Kasserer: Odd Harald Høvring

Sandvika politistasjon
Postboks 415
1302 Sandvika
Tlf. 67 57 60 00
E-post: iparegion10@ipa-norway.no

Leder: Ivar Eskestrand
Sekretær: Sissel Vedeler
Kasserer: Yngve Opsahl

Øst politidistrikt
Fredrikstad politistasjon
Postboks 175
1601 Fredrikstad
Tlf. 69 30 25 00
E-post: iparegion11@ipa-norway.no

Leder: Geir Larsen
Sekretær: Bintou Ceesay
Kasserer: Jon Erland Fløgstad 

Innlandet politidistrikt
Storg. 129
2615 Lillehammer
Tlf. 61 05 30 00
E-post: iparegion12@ipa-norway.no

Leder: Rigmor Sæther
Sekretær: Vakant 
Kasserer: Vakant
Kontaktperson: Siv Anita Opsahl

Innlandet politidistrikt
Postboks 355 
2303 Hamar
Tlf. 62 53 90 00
E-post: iparegion13@ipa-norway.no

Leder: Jan E. B. Greve-Løberg
Sekretær: Bjørn Steinar Hansen
Kasserer: Jan E. B. Greve-Løberg


