
Velkommen til Bardufoss leir 

Hovedlandsrennet i skiskyting-Målselv 2016 

      

Det er en glede å ønske dere velkommen til Bardufoss leir og oppholdet ved HL 2016 i Målselv. Vi håper dere får en 

god opplevelse og synes det er fint å gi dere en smak av «livet på kaserna». Det er slik norske mannskaper bor under 

førstegangstjenesten gjennom et helt år. Bardufoss leir er en av Forsvarets største leire. Her har det vært militær 

aktivitet siden 50-tallet og helt frem til i dag. Byggearbeidet med kasernene dere bor i ble påbegynt på 1950-tallet da 

Brigaden i Nord-Norge og Bardufoss Flystasjon ble opprettet. Kanskje har noen av foreldrene deres har bodd her 

under førstegangstjenesten.   

Boområdet:  I militæret kaller vi bo-fasilitetene for kaserne / forlegning. Dere bor på en av kasernene Hjerttind 

eller Mike, Se kart på neste side. Dørene til rommene blir merket meden navneliste, disse må være der 

mens dere bor her. Hvis det skulle oppstå behov for å bytte rom må dette avtales med 

forlegningsansvarlig. Det er lagt ut et sett med sengeklær på senga til deg. Dusj og toalett er i 

kjelleren. NB! Du må ta med håndduk. 

Mat: Det vil bli servert frokost og kveldsmat på kaserne. Dere spiser deres måltider på rom eller i peisestua. 

Frokost serveres torsdag-lørdag kl. 07.00-09.00. Søndag kl.06.30-09.00. Kveldsmat serveres onsdag-

fredag kl. 19.00-21.00. Lørdag  kl. 21.00-22.00. Matpakken må dere selv lage under frokosten. 

Parkering: Parkering av biler foregår på utsiden av leir på P-plass ved vakta. Utstyr som våpen, bagger, kikkerter, 

etc. sendes med shuttlebuss fra stadion.  

Regler:   Sikkerheten på militært område er annerledes enn dere er vant til i det sivile samfunn. Derfor noen 

enkle tiltak og forhåndsregler som beskytter oss mot dette.  Området dere kan bevege dere på er 

avmerket på kart. 

Inn og utpassering: Skal foregå gjennom vakta. Alle som bor på kaserner har utdelt armbånd som gir adgang. Du 

skal i tillegg vise legitimasjon, eks førerkort/bankkort. 

Generelle forbud - Bardufoss leir: 

 Fotografering inne i, - og av Bardufoss leir, mannskaper og kjøretøy og utstyr.  

 Legge ut informasjon og bilder om og fra Bardufoss leir på internett. 

 Samle informasjon om militært personell og materiell. 

 Vandre rundt i leiren utenom direkte ferdsel inn og ut. 

Smøring: Smøring av ski skal ikke forekomme inne i leiren eller på kasernene. 

Alkohol: Det er forbudt å medbringe og nyte alkohol i leiren og på kasernene.  

Brann:  Kasernene har brannvakt som skal håndtere deres sikkerhet ved eventuelle branntilløp. Du skal 

evakuere ut av bygning ved brannalarm. Samlingssted er på oppstillingsplass utenfor kasernen. Følg 

instruksjoner fra brannansvarlig person. 

Før du drar: Ønsker vi at du rydder rommet og bærer ut søppel og kaster dette i søppelkontainer på utsiden. Ta en 

siste kontroll og forsikre deg at du ikke har glemt personlig utstyr f.eks i skap, hyller o.l. Sengeklærne 

vil vi at du tar av og legger i en tralle ved inngangen til peisestua(Hjerttind) og ved en av inngangene i 

Mike. 

Kontakt: Forlegningsansvarlig Gry Finbakken 907 50 168 



 

 

 

 

 

 

Rød stiplet linje beskriver ferdsel inn og ut av leir. 

 

 

 

De beste ønsker for oppholdet og konkurransene i Målselv! 

Oblt. Leif Edgar Nilsen   Tor Berglund 

Plasskommandant    Plassmajor 

Sjef Stridstrendbataljonen                Operasjonsstøtteavdeling 
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