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Studie: – Kvinnelige soldater tåler ekstrem
belastning minst like godt som menn
NTB 21. mars 2018
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Stadig �ere kvinner får innpass i Forsvaret. Nå viser en studie at kvinnelige soldater tåler
fysisk belastning minst like godt eller bedre enn mannlige.

Studien er riktignok kun utført med 23 mannlige og 12 kvinnelige soldater, men er til
gjengjeld utført under en tø� opptaksuke til Jeger- og fallskjermjegertroppen i Forsvarets
spesialkommando, melder NRK.

De foreløpige resultatene viser at kvinnene taklet både øvelsen og restitusjonsfasen bedre.
Menn mistet mer vekt enn kvinner og brukte lenger tid på å få tilbake eksplosiv styrke i
beina

Mens menn i gjennomsnitt mistet 2,7 kilo muskelmasse i løpet av en uke, mistet kvinnene
kun fett, viser de foreløpige resultatene i studien utført av Forsvarets forskningsinstitutt
(FFI).

– Kvinner har bedre fettforbrenning under aktivitet. Det kan være en fordel under
langvarige øvelser eller operasjoner. Kvinner har mer fett på kroppen. De begynner ikke å
forbrenne muskler, sier hun, sier FFI-forsker Hilde Teien. Hun mener dette er gode nyheter
for dem som ønsker �ere kvinner i Forsvaret.

OberstløytnantHarald Høiback, som tidligere har sagt at kvinner i Forsvaret svekker
stridsevnen, er ikke imponert over resultatene, og kaller dem for «moderat interessant»
for en operativ sjef.

Han peker på at de kvinnelige soldatene ikke gikk gjennom de samme opptaksprøvene
som de mannlige og at ingen kvinner hittil har klart opptaksprøvene til
fallskjermjegertroppen.

– Hvis kvinner ble utsatt for de samme prøvelsene så hadde de ikke klart de tø�este
kravene, mener Høiback.
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 • Svar •

Olaus Trøgheim • for 6 dager siden

Heh;

"Studie: – Kvinnelige soldater tåler ekstrem belastning minst like godt som menn"

og

"ingen kvinner hittil har klart opptaksprøvene til fallskjermjegertroppen"

LoL.
9△ ▽

 • Svar •

Einar Hove  • for 5 dager siden> Olaus Trøgheim

Jeg er 191cm høy og veier over 100 kg uten en tråd på kroppen. Jeg ser for meg
hvordan kona mi skal hjelpe meg i en buddysituasjon i millitæret, fruen er 151cm og
veier 45kg. Slenge meg over nakken/skuldre og legge på sprang? Kvinner blir igjen
brukt som galionsfigurer for å legitimere likestilling og massene går på sånn
propaganda som vi leser i denne artikkelen.
2△ ▽

 • Svar •

Olaus Trøgheim  • for 5 dager siden> Einar Hove

Dette kalles post modernistic 3rd wave feminism.
1△ ▽

 • Svar •

Jan Fenris Janssønn Bodin  • for 6 dager siden> Olaus Trøgheim

Er en grunn til at Forsvaret måtte etablere en egen avdeling tilsvarende
Fallskjermjeger i Førstegangstjenesten for kvinner kalt "Jegertroppen".

Jeg har hørt argumenter dithen at de ønsket seg kvinner i en separat avdeling fordi
de er så utrolig gode på X, Y og Z, så da spiller det ingen rolle om de er "svakere"
enn menn.

Når det er sagt så er gjennomsnittsnivået på de som er inne i Førstegangstjeneste nå
- uavhengig av avdeling - såpass høyt at ordinære mennesker (meg selv inkludert)
vanskelig skulle klart å konkurrere med de jentene som er der. De er flinke, selv om
de på ingen måte kan konkurrere med gutta om man stiller like krav.

Kanskje dette rett og slett betyr at det er greit at man er forskjellige? Food for
thought..
△ ▽

 • Svar •

Maalfrid  • for 5 dager siden> Jan Fenris Janssønn Bodin

Ja, x, y, z skulle oppveie for at de er svakere fysisk og dermed gi en avdeling
av kvinner som er like bra som menn - det tror jeg ikke noe på.

Grunnen til at de oppretter en spesialstyrke - tøffe damer, bare så det er sagt -
tror jeg er at i visse situasjoner kan damer være mer hensiktsmessig å bruke.
F.eks i Afghanistan kan de kle seg i sivilt og menge seg med de lokale
kjerringene der.

Gro Hammerseng vant den fantastiske konkurransen Mesternes mester. Et
forbilde for damer sier de. En konkurranse der de skreddersyr øvelsene, de
kan tilpasses utøvernes forskjellige styrker, og der utøverne er alt fra eldgamle
til at de nylig har lagt opp. 
Gro Hammerseng er tøff, men hun hadde selvfølgelig blitt knust om hun skulle
spille håndball med gutta. Bare så alle vet det.
△ ▽

 • Svar •

Einar Hove  • for 5 dager siden> Jan Fenris Janssønn Bodin

Du har misforstått hele ideen med militæret, alt i den sammenheng dreier seg
om lagarbeid og samhold. Om jenter er gode på x, y og z mener du da at
guttene skal bli forbigått i stillhet som emner til ledelse. Gjør du den
kardinalfeilen ender vi opp med et delt forsvar ledet av kvinner fra trygge finne
kontoranlegg mens guttene kjemper slag og ofrer blod og helse.
△ ▽

 • Svar •

Astraios  • for 5 dager siden> Einar Hove

Det er det som er i ferd med å skje.  
I tillegg til at den generelle forsvarsevnen svekkes radikalt så ender vi
opp med at gutta som vanlig blir kanonføde i strid, mens kvinner skal
være "ledere" og styre det hele fra en bunkers.

Det er som når NRK manipulerer Mesternes Mester slik at en kvinne
omsider skal vinne - "fordi jenter trenger et forbilde". Alle vet at det er
bedrag - men ingen våger si fra.

Dette sviket mot vår forsvarsevne er et stort feministisk prosjekt som
startet med AP og fortsatte med Høyre.

Og Putin lo hele veien til grensa.
2△ ▽

 • Svar •

Einar Hove  • for 5 dager siden> Astraios

Helt rett.
△ ▽

 • Svar •

Jan Fenris Janssønn Bodin  • for 5 dager siden> Einar Hove

Ser helst at du ikke putter ord i munnen på meg, Einar. Jeg har aldri
sagt at gutter skal forbigås på noe punkt, da den slags ikke promoterer
"beste mann/kvinne til jobben", men heller kvoterer basert på kjønn.
△ ▽

 • Svar •

Einar Hove  • for 5 dager siden> Jan Fenris Janssønn Bodin

Men det er tross alt det som skjer i dag og ikke bare i millitæret, men
over alt. Gutter blir kvoter bort helt fra første dag i skolen.
△ ▽

 • Svar •

Olaus Trøgheim  • for 6 dager siden> Jan Fenris Janssønn Bodin

Vil tro at snittet av kvinner og snittet av menn overlapper ganske mye i dagens
Norge. I gamle dager ikke så mye. I den øverste delen er det jo selvsagt ikke
slik at det er noen likhet eller overlapp av betydning. Så til de oppgavene der
en virkelig trenger de beste, er det menn som må til. Det blir litt håpløst å høre
på tilbakevendende diskusjoner om at kvinner og menn nå er like også på
dette området. Og at det ønskes politiske beslutninger på at joda, vi er like! I
så fall er det jo bare å ta bort skillet på herre- og kvinneidrett. Det må jo være
kunstig.
△ ▽

 • Svar •

Einar Hove  • for 5 dager siden> Olaus Trøgheim

Det er ikke så enkelt, jenter får 2 poeng ekstra bare på kjønn i
videregående skole dermed stiller alle gutter med et handikapp, ikke
rart at jenter blir bedre i x,y og z på den måten.
1△ ▽

 • Svar •

Lyn_Gordon • for 6 dager siden

Høres ut som en ny FaFo undersøkelse..
2△ ▽

 • Svar •

Einar Hove  • for 5 dager siden> Lyn_Gordon

Går ikke an å ta sånn vrøvl som dette på alvor, må være en kvinne som har kommet
frem til dette tøvet.
2△ ▽

 • Svar •

Astraios • for 6 dager siden

Bevares for noe sludder - og dette fra en kvinne som kaller seg "forsker". Her er kunnskap
om statistikk og empiri totalt fraværende.

1. Et så lite utvalg som usle 32 personer beviser absolutt ingen ting. Det er umulig å slå fast
noe med pålitelig statistisk signifikans med et så lite utvalg.

2. Og hvorfor har ikke kvinner samme fysiske krav som menn ved opptaksprøve?

Sjekk ekte konkurranser som American Ninja Warrior - der er det kun rå styrke spenst og
smidighet som teller - og få kvinner klarer å gjennomføre.

Dette føyer seg inn i rekken av feministiske bestillingsverk, påpekt av Eia i programmet
Hjernevask. Som man roper i skogen får man svar!
2△ ▽

 • Svar •

Maalfrid • for 5 dager siden

Synd at forsvaret skal bli brukt i et slikt likestillingsprosjekt. Dette er nest Nygaardsvold, Ap,
og det brukne gevær om igjen.

Disse forskerne får sette navnet sitt under dette, så vi om en tid når verden er rejustert til
normal sunn fornuft, får noe å le av.

Da er det bare å kutte ut all skille mellom menn og kvinner i sportsverdenen. Konkurranse på
like vilkår. Kanskje kan vi også kutte ut såkalt positiv diskriminering til fordel for kvinner (på
bekostning av menn)?

At ikke de skjemmes, og krymper seg i forlegenhet?
1△ ▽
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