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MEDIA I ROGALAND INVITERES TIL LUNSJ PÅ
JOINT WARFARE CENTRE (JWC)

28.02.2012 – (JWC) Jåttå, Stavanger --- JWC ønsker media velkommen til buffetlunsj og
eksklusiv omvisning i NATOs/JWC’ nye øvingsbygg på Jåttå mandag 5. mars 2012.
Vert for arrangementet er sjef JWC, generalmajor Jean-Fred Berger fra den franske hæren.
Mediaprogrammet kommer til å begynne kl. 1045 og vil omfatte en orientering med hovedvekt
på JWC’ oppgaver og rolle i NATO.
Etter en guidet omvisning i de nye øvingslokalene til JWC vil det bli servert buffetlunsj i
offisersmessen kl. 1215. Ved lunsjen deltar også Brigadier General Steven DePalmer, stabssjef
ved JWC, brigader Gunnar E. Gustavsen, som er spesialrådgiver for sjef JWC, og oberst Kurt
Arne Gimre, DOS.
Arrangementet vil gi media mulighet til å møte NATO-ledelsen ved JWC og få innblikk i og
drøfte noen av nøkkelsakene på JWC’ dagsorden, alt i en mer uformell ramme. I tillegg vil
generalmajor Berger være tilgjengelig for en-til-en-intervjuer.
JWC ble etablert 23. oktober 2003 på Jåttå i Stavanger og er direkte underlagt Allied Command
Transformation (ACT), som leder endringsprosessene i NATO og har hovedkvarter i Norfolk,
Virginia, USA.
JWC har ansvaret for trenings- og øvingsvirksomhet på høyt nivå og samtrener og sertifiserer
NATOs fellesoperative hovedkvarterer og komponentkommandoer (land, luft og sjø) i hele
spekteret av forsvarslliansens militære operasjoner. I tillegg støtter JWC pågående oppdrag
som den NATO-ledede flernasjonale stabiliseringsstyrken i Afghanistan (International Security
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Assistance Force, ISAF) og NATOs reaksjonsstyrke (NATO Response Force). JWC støttet også
NATOs nylig avsluttede engasjement i Libya, Operation Unified Protector. Senterets
oppdragsportefølje inkluderer dessuten støtte til NATOs konsept- og doktrineutvikling og
eksperimentvirksomhet, og JWC sikrer at nye konsepter og doktriner innarbeides i trenings- og
øvingsopplegg.
Møtet er et invitasjonsarrangement. Vennligst ta kontakt med Bente Heill Kleven på 52 87 91 33
eller bente.kleven@jwc.nato.int innen fredag 2. mars 2012 for å bekrefte deltakelsen din.
Vi håper at du har anledning til å komme og ser fram til å høre fra deg.
Deltakerne bes møte ved hovedinngangen (ytre vakt) senest kl. 1030 og vil derfra bli eskortert
til møtelokalene.

Sammendrag
Hvem: Generalmajor Jean-Fred Berger, sjef JWC, er vert for medialunsj
Hva: Medialunsj, omvisning på anlegget, orientering og en-til-en-intervjuer med sjef JWC
Når: Mandag 5. mars 2012 kl. 1045
Hvor: Lokalene til JWC på Jåttå, besøksadresse Eikesetveien 29, 4032 Stavanger

Mediahenvendelser til JWC:
Public Affairs Officer
+47 48082568
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