
Lokalavdelingene av Norges Forsvarsforening i Eiker-
Modum- og Sigdal, Hønefoss, Drammen, Kongsberg og 
Notodden/ Telemark, har med dette gleden av å invitere til 
et foredrag om ledelse og lederadferd av nytilsatt 
distriktssjef i HV03, Oberstløytnant Tony Platek.
Nytilsatt generalsekretær i Norges Forsvarsforening Knut 
Helge Hamre vil komme med noen betraktninger om 
Forsvarsforeningen og veien videre i sitt foredrag.

Tid: TIRSDAG 16 NOVEMBER KL 1800 - 2000
Sted: SKIFLYVNINGSANLEGGET I VIKERSUND.

Enkel servering av te, kaffe og noe å bite i. 
GRATIS INNGANG

Tony Platek har bakgrunn fra grensevakten, Telemark bataljon, Forsvarets operative 
hovedkvarter og Hærens våpenskole. 

Det siste halvannet året har han jobbet i Heimevernsstaben på Terningmoen. Tony Platek
har i tillegg vært fire runder i Afghanistan på tropps- og bataljonsnivå.

I 2015 leverte han masteroppgave fra forsvarets høgskole med tittelen: «En kvantitativ 
studie om sammenhengen mellom destruktiv lederatferd og utbrenthet, jobbengasjement 
og organisasjonsforpliktelse»

Vi kan derfor se frem til et spennende foredrag rundt temaet ledelse. Da knyttet opp mot 
egne opplevelser. I tillegg vil han og dele noen tanker om dagens HV.

Det vil også bli gitt mulighet for å stille spørsmål.

Vi håper derfor dere setter av et par timer til et inspirerende foredrag.

TANKER OMKRING LEDERSKAP I FORSVARET

Knut Helge Hamre Generalsekretær i forsvarsforeningen fra 01.01.2021

Hamre kommer nå fra stillingen som militærassistent til forsvarssjef Eirik Kristoffersen, 
en stilling han også hadde da admiral Haakon Bruun-Hanssen var forsvarssjef. Arbeidet 
som militærassistent har gitt ham en unik erfaring og innsikt i arbeidet på toppnivå i 
Forsvaret, i hele bredden av Forsvarets virksomhet i inn- og utland, og i grensesnittet 
mot Forsvarsdepartementet, øvrige etater og i det politiske beslutningsnivået.
Knut Helge Hamre har tung utdannelse i Forsvaret. Etter krigsskolen er han 
uteksaminert fra Hærens stabsskole 1, Forsvarets stabsskole II, US Marine Corps 
Command and Staff College i Quantico. Han har gjennomgått sjefskurset ved Forsvarets 
høgskole og nasjonal UK-del av Royal College of Defence Studies i London.

Vi kan se frem til spennende og kompetente tanker om veien videre for foreningen.


