
NORGES LOTTEFORBUND

UNIKE MULIGHETER SOM LOTTE!



Norges Lotteforbund er en frivillig
organisasjon for kvinner og menn over 16 
år med norsk statsborgerskap. Lottene
ønsker å gjøre en innsats innen militært 
eller sivilt beredskapsarbeid. Norges
Lotteforbund samarbeider tett med
Heimevernet (HV) og Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 

 
NLF har foreninger rundt omkring i landet.
Foreningene driver aktiv
organisasjonsvirksomhet og gjør tjeneste 
for militære og sivile avdelinger lokalt. 

 
NLFs formål er å arbeide for å styrke
nasjonens forsvars- og beredskapsvilje og 
å dyktiggjøre kvinner og menn som i 
fredstid, ved kriser og væpnet konflikt, kan
arbeide i og for totalforsvaret.t

Norges Lotteforbund (NLF) ble stiftet 19.
mars 1928, den gang under navnet Norske
Kvinners Frivillige Verneplikt (NKFV). Ideen
kom fra Finland hvor foreningen Lotta Svärd
ble stiftet i 1918. Tanken bak lottearbeidet
var å forberede kvinner til (i tilfelle krig) å
overta mennenes oppgaver der det var
praktisk. 

I 1953 vedtok Stortinget å ansette kvinnelige
inspektører i forsvarsgrenene (KIF). De
første inspektørene i Hæren, Marinen og
Flyvåpenet var lotter. De startet arbeidet for
at kvinner kunne bli militært ansatt i fredstid.

Lottene var sterke bidragsytere til vedtak om at
kvinner og
menn skulle ha like muligheter til militær
utdannelse og tjeneste i 1984.
Lottene var aktive og sluttet seg til debatten
om verneplikt for kvinner fra
1945 fram til vedtak om kjønnsnøytral
verneplikt i 2013. 

På Landsmøtet i 2019 ble Norges Lotteforbund
åpnet opp også for mannlig medlemsskap. 
 

Historien om lottene

Dagens lotter



Introduksjonskurs – innføring i NLFs
organisasjon og historie
Norsk Grunnkurs Førstehjelp (NGF)

Obligatoriske kurs for alle lotter:

 
Lottene får en unik mulighet til å delta på et
bredt spekter av kurs og aktiviteter. Det kan
tilbys kurs innen eksempelvis instruksjon,
lederutvikling, førstehjelp, sanitet,
hjertestarter, sminke- og markørtjeneste.
Hver enkelt lotte kan velge om de vil inn i
militær eller sivil beredskap.

Lotter er ønsket i Heimevernets
styrkestruktur, og som medfølgende
personell til ulike oppgaver. Lotter kan inngå
avtale om tjeneste og
mobiliseringsdisponering med Forsvaret 
(A-lotter), og defineres da som (lovlig)
stridende personell. Lotter med avtale har
samme rettigheter og plikter som øvrig HV-
personell.

For å skrive mobiliseringsavtale må de
obligatoriske kursene gjennomføres, samt
Basiskurs og Grunnleggende Soldatkurs.

Etter endring i Heimevernets nemdstruktur,
må frivillige/Lotter levere en utvidet
politiattest for å bli mobiliseringsdisponert i
Heimevernet.

Øvrige lotter defineres som medfølgende
personell, og er ikke stridende. Sminke- og
markørtjeneste er eksempler på oppgaver
utført av medfølgende personell.  

 

Grunnopplæring for

lotter

Lotter til Heimevernet



Vil du vite mer om Norges Lotteforbund kan du besøke oss på Facebook eller vår
nettside. 

Norges Lotteforbund

www.lottene.no


