
Jeg ønsker å melde meg inn i SBSF:                           
 
Navn:   ....................................................................... 

 
Adresse:   ……………………………………………... 

 
Postnr./sted:   …………………………………………….. 

 
Tlf.: 
-  Priv:   ………………………………………………..  
-  Arbeid: …………………………………….…………. 
- Mobil: ……………………………………………….. 
- Fax.: ……………………………………….………. 

 
E-post:  ………………………….………………… 

 
Soldatnr./grad:    …………………………………………… 

 
Siste tjenestested:  …………………...……………………… 

 
Radiamatør- 
kallesignal:  …………………………………………… 

 
Sendes: SBSF 

v/Finn Kampestuen-Berntzen 
  Hovseterveien 44 C 
  0768  OSLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-post: sekretaer@sbsf.no 



SAMBANDSSOLDATENES FORENING 
                       (SBSF) 
 
Foreningen ble stiftet 7. april 1973 av en del ildsjeler som mente at 
sambandet burde ha en forening for tjenestegjørende, og ikke minst, 
tidligere tjenestegjørende personell i Hærens Samband. Den er åpen både 
for befal og menige. Som medlemmer i SBSF kan opptas personer som 
tjenestegjør eller har tjenestegjort i Hærens Samband eller som 
sambandspersonell innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi i alle 
deler av det norske Forsvaret. Som medlemmer kan også opptas ektefeller 
/ samboere til medlemmer av SBSF. 
 
Formålet med foreningen er: 
- Å fremme samholdet om våre soldatminner, og bevare  
   kameratskapet som ble knyttet i militærtjenesten. 
- Å styrke vårt våpen og fremme forsvarsviljen. 
 
Foreningens aktiviteter er: 
- Tidsskriftet "Budstikken" utgis 4 ganger pr. år. 
- Samling på Jørstadmoen en weekend i månedsskiftet juni/juli  
  med skytekonkurranser, utflukter, faglige foredrag og/eller 
  demonstrasjoner av utstyr, årsmøte og selskapelig samvær. 
- Konkurranser og arrangementer i samarbeid med Norges Militære  
  Kameratforeningers Forbund (NMKF)  -  www.nmkf.no. 
- Foredragsaftener i egen eller Forbundets regi. 
- Samlinger med soldatforeninger i eget og andre land. 
- Lokale arrangementer. 
 
Sambandssoldatenes Forening er for alt sambandspersonell i det norske 
Forsvaret, og har spesiell tilknytning til Forsvarets Kompetansesenter for 
Kommando, Kontroll og informasjonssystemer (FK-KKIS) på 
Jørstadmoen og Sambandsbataljonen i Hærens styrker i Troms. 
 
 

SBSF er tilsluttet Norges Militære Kameratforeningers Forbund. 
HMK Harald V er Forbundets høye beskytter. 
 
Kontingenten er for tiden (2009) 150 kr. pr. år. 
SBSF er medlem av styret for Modellkammer Jørstadmoen − 
Sambandsmuseum. 
 
Webside: www.sbsf.no 
 
Innmeldingsblankett for Sambandssoldatenes forening 
Fyll ut skjemaet på baksiden, og send til: 
SBSF 
v/ Finn Kampestuen-Berntzen 
Hovseterveien 44 C 
0768  OSLO 
E-post: sekretaer@sbsf.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Innmeldingsblankett på baksiden! 


