
OFFISERSBLADET utgis av Befalets Fellesorganisasjon (BFO), som er en partipolitisk 
uavhengig yrkesorganisasjon, tilknyttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Stat. 
BFO er den dominerende tjenestemannsorganisasjonen, som organiserer 
over halvparten av alt befal i Forsvaret. OFFISERSBLADET er da også det  
største fagbladet for alt befal i Forsvaret.

Største fagbladet for alt  
befal i Forsvaret

BFO er en partipolitisk  
uavhengig yrkesorganisasjon

Offisersbladet
Befalets Fellesorganisasjon
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Foruten å ivareta medlemmenes organisasjonsmessige informasjonsbehov,  
inneholder Offisersbladet artikler av forsvars- og sikkerhetspolitisk karakter.  
Omtale av ulike typer materiell til de ulike forsvarsgrenene er også en betydelig del 
av bladets innhold. I tillegg kjører Offisersbladet noen ganger tema- og debatt- 
artikler som både engasjerer og stimulerer til en nyttig forsvarspolitisk debatt.   

Utgivelsesplan 2023
Nummer ...........................................................Materiellfrist ..................................................................... Utgivelse
Nr 1  februar ................................................................3. februar ........................................................................17. februar
Nr 2  april .....................................................................24. mars ...............................................................................7. april
Nr 3  juli .......................................................................... 16. juni ..............................................................................30. juni
Nr 4  september ........................................................18. august .................................................................... 1. september
Nr 5  oktober ..............................................................6. oktober ....................................................................... 20. oktober
Nr 6  desember ....................................................24. november ......................................................................8. desember

Ved behov gis det ut en ekstrautgave/temautgave. Denne utgivelsen er eventuelt kun beregnet brukt i forbindelse med 
inntak elever og nytt befal, samt til rekrutterende virksomhet.



Annonsér på www.bfo.no eller på nettbrett
Vårt nettsted er ett av de mest besøkte nettsteder for 
uavhengig og frittstående forsvarsinformasjon.

Leserne er ansatte i Forsvaret, og offentlig etater i 
inn- og utland, samt media forøvrig. Dette bekreftes 
av statistikk og daglig monitorer ing av våre sider. 

Fra 2013 ble det også bli mulig å annonsere i 
nettbrett-utgaven av Offisersbladet (Ipad/Android). 
Her kan også videoer og reklame snutter legges inn i 
annonsen, noe som gjør annonsen komplett og 
spennende! Dette inngår i prisen hvis man annon-
serer i Offisersbladet.

Spesialpriser kan oppnås hvis man kombinerer 
nettannonse med annonse(r) i Offisersbladet. Ta 
kontakt med Mikael Kvitle, +47 480 91 607.

Opplag
Gjennomsnitt opplag forrige år:
Norge Utlandet Totalt
10.400 300 10.700

Priser 2023 
Format 4 farger
Bakside 230x220 21.000,-
1/1 side 230x280 15.000,- 
2/1 side 460x280 23.000,- 
1/2 side 210x125   9.000,-
2 spalter gulesider   7.500,-

3 mm legges på alle veier for utfallende annonser. 

Spesialplassering
2. omslagsside 17.500,- 
3. omslagsside 17.500,- 
Bakside 21.000,-

MVA kommer i tillegg til oppgitte priser.
Stoppordre sendes annonseansvarlig innen 1 uke før 

bestillingsfrist. Utført annonsearbeid betales uavhengig 
av annulasjonstidspunkt.

Rabatter
•  10% rabatt ved 3 annonser bestilt under ett.
•  15% rabatt ved 4 eller flere annonser bestilt under ett.

Provisjon/godtgjørelse
Byråprovisjon: 6.0%
Formidll. godtgjørelse: 2,0%

Årsabonnement
Norge:     NOK 400,-
Utlandet:  NOK 500,-

Materiell
Materiellfrist er bestillingsfrist.  
Materiellfrist gjelder trykkferdige filer (PDF). 
 Leveringsfrist for andre typer annonseunderlag oppgis 
ved henvendelse til bladets annonseansvarlige. 

Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke 
over holdes. Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må 
gis skriftlig.

 Annonser ønskes primært overført som e-post eller 
via ftp etter nærmere avtale med annonseansvarlig.



Alle bilder er hentet fra Forsvarets Mediesenter (FMS)
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