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ÅRSMELDING 2010-2011           
 
Foreningens styre og andre tillitsvalgte siste år 

1. Formann:  : Maj Jan Petter Husebye   
Sekretær  : Kapt Egil Bakke   
Kasserer  : Ob Rune Hoksrød Leder Saluttutvalget   
Styremedlem  : Lt Stein Auestad Sekretær Saluttutvalget 
Styremedlem  : Maj Tom Sletner 
Styremedlem   : Maj Ronny H Solsvik   
Styremedem   : Ulf-Omar Gjersøyen 
Revisorer  : Oblt Oddvar Wæhler    
   : Kapt Finn Erik Engzelius 
  
Valgkomite  : Ingen villig til å ta vervet. Styret gitt fullmakt av Generalforsamlingen 2010 
      til å ivareta disse oppgavene selv. 
 
Medlem av Tilsyns- 
Komiteen for NAT : Funksjonen ivaretas av NAT-redaksjonen i Artillerimiljøet hos Fagsjef Artilleri på Rena  
 
Webmaster  : Lt Stein Auestad  
 
 
Medlemsmøter og aktivieter 

2. Det er avholdt 13 medlemsmøter/utflukter og 2 aktiviteter i perioden   
 
Dato    Tema 
04 jul 2010:    Utflukt til gjenskapning av slaget ved Kvistrum i Munkedal – Sverige.  
22 aug 2010    Utflukt til Bogstad gårds 200års jubileum.  
04 sep 2010:   Utflukt til Oscarsborg. Guide: Torstein Aamodt 
30 sep 2010:   Utflukt til Kongsberggruppen.  
18 nov 2010:   Storm King - Pionerbragd for over 100 år siden. Foredrag v/Ole-Bernt Wivesøll  
04 des 2010:    Stae Barbara feiring på Rena. 
 
03 feb 2011:    Markering av Artillerimerkets 75-års jubileum  
03 feb 2011:   Artilleriinspektørens årlige foredrag/Orientering v/Ob Bjørn Arild Siljebråten 
24 feb 2011:    Utflukt til flymuseet på Gardermoen. 
17 mar 2011:    Henvendelse til GIH ifm bevaring og bruk av Artillerimerket fra 1936 
30 mar 2011:    Forberedende stiftelsesmøte ifm AOF-Nord 
31  mar 2011:    Utflukt til museet i Tomter 
29-30 apr 2011:  Saluttkurs 2011 (nr 6) på Kongsvinger festning. 
30 apr 2011:    Utflukt for medlemmene til eksamensskytingen på dag 2 av Saluttkurset. (Nytt i år). 
05 mai 2010:    Årsmøte 
 
Frammøtet på medlemsmøtene/utfluktene har i perioden ligget på ca 15-20 medlemmer. 

 



 
 

  Saluttkurs for Forsvaret 
3.   AOF er fortsatt eneste instans i Kongeriket som utdanner og sertifiserer Saluttkommandører til tjeneste 

ifm saluttering rundt om – enten det være seg til de 16 offisielle saluttstedene, eller det er til andre steder 
der salutt skytes. AOF gjennomførte i år det sjette saluttkurset på Kongsvinger festning i 29 – 30 april. 
Kursene gjennomføres i samarbeide med Forsvarets avdeling for kultur og tradisjoner (FAKT) som har 
ansvar for den administrative tilretteleggingen, mens AOF står for den praktiske gjennomføringen av 
kurset. Foreningen ser det som en ytterligere anerkjennelse, at Saluttkurset 2011 var integrert i Artilleriets 
batterisjefskurs slik at elevene derfra deltok på Kongsvinger. 
 

4.   Det utkastet til nytt saluttreglement som Saluttutvalget utarbeidet efter de første kursene, har brukt tid ”i 
systemet”, men er nå formelt godkjent og innført. I Forsvarets nye dokumenthierarki har det fått navnet 
Bestemmelser om saluttering. Det tjener Sj FAKT (som er kavalerist) til ære at han har fastsatt det til bruk 
fra 4 desember 2010.   
 
Artillerimerket fra 1936 er 75 år 

5.   AOF markerer i år 75 ifm at det var foreningen selv som på nyåret i1936 tok fram det som skulle bli 
Artilleriets gjennom mange år kjære våpenmerke. AOF tok imidlertid opp med GIH i 2010 hvorfor 
merket har falt ut av de merkeoversikter som Hæren opererer med. GIH hadde stor forståelse for den 
betydning som merket har og har hatt, og har etter AOFs framsending av dokumentasjon rundt saken, 
lovet foreningen et møte på saken for å drøfte merkets bevaring og bruk. Møtet er planlagt avholdt i Oslo 
ila juni 2011. 
 

6.   Artillerimerket ble besluttet tatt i bruk av kommanderende general 03.02.1936, og har siden vært våpenets 
symbol med den brennende bombe under en kongekrone. Merket henger i dag naturlig nok oppe ved 
gjenværende artilleriavdelinger. Enkelte påstander framkom om at merket ikke var heraldisk korrekt, og 
ettersom det i fjor i tillegg begynte å spre seg noe usikkerhet rundt om merket fortsatt var tillatt brukt 
siden det ikke lenger figurerte på merkeoversiktene i Forsvaret, ble det opprettet kontakt med både Norsk 
Heraldisk forening samt med Forsvarets koordinator for merker og faner. Det ble etter hvert klart at 
merket ikke var besluttet tatt ut av bruk, men det sto bare ikke oppført på merkeoversikten av en eller 
annen grunn. Det ble klart at merket formelt sett fortsatt var både gjeldende i beste velgående. AOF 
markerte således selve dagen med et møte med Norsk Heraldisk forening og med Forsvarets koordinator. 
Senere samme dag holdt Fagsjef Artilleri foredrag om rikets tilstand i Artilleriet, og uttrykte glede over at 
merket vårt fortsatt lever. 
 
Arkiver i AOF 

7.   Ifm at foreningen skulle tilskrive GIH og legge ved dokumenter som viste bakgrunn, opprinnelse og 
hvilken betydning merket har hatt gjennom alle disse årene, ble det raskt klart at det som etter krigen har 
vært foreningens arkiv – bladet vårt (NAT) – ikke lenger var ”godt nok”. I NAT trykkes jo alle 
årsmeldinger og årsmøtereferater, og nye nummer av bladet sendes fortløpende til Riksarkivet, og lenge 
har dette vært mer enn tilstrekkelig for foreningen. Men NAT inneholder jo ikke all annen informasjon og 
dokumentasjon som fra tid til annen tilflyter foreningen. 
 

8.   Det ble raskt klart at AOF trengte støtte til å finne fram alle nødvendige gamle dokumenter. Hadde det 
ikke vært for støtte fra Ob Gamst ville foreningen fått problemer med å finne fram alt sammen. Stor takk 
til Ob Gamst for all hjelp og støtte. Styret har i ettertid besluttet at det skal utpekes en egen arkiv-
ansvarlig i styret, slik at i hvert fall alt fra nå av mht aktuell informasjon og dokumentasjon som tilflyter 
foreningen vil bli tatt vare på. 
 
AOF-Nord 

9.   Det er med stor glede at AOF i våres gjennomførte et forberedende stiftelsesmøte med den i ca et år 
forberedte lokalavdeling av AOF ved Setermoen. Oblt Selmer Hagen har vært primus motor ifm arbeidet, 
godt støttet av Fagsjef Artilleri og i samarbeid med foreningen. Både vedtekter og interimsstyre er på 
plass, og administrative forhold avklart ift AOF som moderavdeling. AOF vil sende så mange som mulig 
fra styret oppover til Setermoen for å delta på stiftelsesmøtet medio juni.   
 

10.   Navnet på den nye lokalavdelingen vil være ”AOF-Nord”, og det er avklart at det innledningsvis vil være 
slik at alle medlemmer/artillerivenner med postadresse 8000 og oppover, formelt vil sortere under AOF-
Nord. Pga avstanden fra Oslo/sentrale Østlandet opp til Troms vil det ikke bli mulighet for at AOF og 
AOF-Nord deltar på alle aktiviteter hos hverandre – en moderat ambisjon om noe deltagelse hos 
hverandre ca en gang i året legges til grunn i det videre.  
 



 
 

11.   Med en lokalavdeling nordpå vil AOF få et etterlengtet fotfeste i vår nordlige landsdel, og samtidig også 
få etablert større muligheter for personell der oppe til å ha en forening som de kan holde tettere kontakt 
med. AOF har også begynt å se på planer om å legge utflukter til områder rundt de store byene langs 
kysten (Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim) for på den måten også fra tid til annen å la 
medlemmer i disse områdene få bedre mulighet til deltagelse på foreningens aktiviteter.  
 
 
 
Norsk artilleritidsskrift 

12.   Både AOF og Fagsjef Artilleri er godt fornøyd med tidsskriftet. Bladet har hatt en god utvikling de siste 
årene og kan pr i dag vise til beretninger fra personell i utenlandsmisjoner, innlegg fra AOF-medlemmers 
aktiviteter i utlandet, debattinnlegg, aktiviteter, reportasjer, utflukter, kursoversikter,  og mye annet. NAT 
viser en mangslungen og innholdsrik aktivitet rundt om i Artillerimiljøer landet rundt, der våpen-
tilhørigheten og samholdet med andre våpenarter er sterkere enn noen gang. Hæren har blitt liten de siste 
årene, og rekrutteringsomfanget til AOF mindre. Foreningen opplever imidlertid en gledelig utvikling på 
den måten at andre våpens personell i økende grad knytter seg til AOF som Artillerivenner for å ha en 
plass å møtes, og et sted å drøfte forsvarsspørsmål. NAT spiller ifm dette en helt sentral rolle: Bladet har 
de to siste årene vært sendt også til registrerte interessenter, og som følge av dette har et stort flertall av de 
som har fått slike sendinger blitt medlem som Artillerivenn ila under et år! Stor takk til redaksjonen på 
Rena for et flott blad! 
 
Priser for  2010-2011 

13.    Styrets fagkomite har for perioden 2010-2011 trukket ut følgende vinnere som vil få en flaske Salut 
Aquavit (ev tilsv kronebeløp)…: 
 
1) I kategorien Artillerifag og utvikling: Maj Rune Larsen for artikkelen om ”Historisk begivenhet for 
Artilleriet”.   
 
2) I kategorien Aktuelt og nyheter: Sersjantene  Endre Gjørv og Ivar Sausjord for artikkelen ”Om Selmer, 
Tore og hvorledes de ble funnet.”  
 
3) I kategorien Kurs og utdanning: Allan Røyseth Rasmussen for artikkelen om ”Øvelse Nasjonal 
Beredskap (aktivitet i Artbn).” og Kaptein Stian S Koren for artikkelen om “Batterisjefskurs Artilleri 6-22 
april 2010.” 
 
4) I kategorien Virksomhet i Utlandet: Lt Marius Lassen Mjåtvedt for artikkelen om ”Archer – mer enn et 
skyts”   
 
5) I kategorien Historie og tradisjoner: Major Finn Fleischer for artikkelen om ”Beskrivelse av kampene 
ved Lønnrusten 1940” og for reportasjen om minnemarkeringen ifm dette. 
 
6) I kategorien Debattinnlegg, Kvalitetsledelse og Nytenking: Ingen innlegg sendt inn. 
 
7) I kategorien aktuelle bøker, dokumenter mv: Malin Waaler i Hærstaben for artikkelen om ”Kollektiv 
historie i nytt lys”, samt Bjørn-Harald Sørensen og Ob Rune Hoksrød ifm artikkelen om ”Første NAT”  
 
8) I kategorien For Saluttens Fremme: Magnus Bergseth og Odd Ulleberg for arrangmentet Bogstad gård 
200 år og for tilhørende grundig saluttering på programmet. 
 
AOFs styre finner også at øvrig innsats for foreningen og dens medlemmer fortjener en påskjønnelse…: 
a Fagsjef Artilleri ifm all den støtte som er gitt ifm praktisk tilrettelegging for nye AOF-Nord på 
   Setermoen. 
b Major Cato Harviken for hans gjennom mange år ledelse av Collegiet og hans resultater med å stadig 
   heve St Barbara feiringen på Rena til nye høyder.  Det meget høye nivået på arrangementet er både 
   hyggelig og viktig for oss alle og viser med all tydelighet at kvalitet i alle ledd og stadige forbedrings 
   arbeider gjennomføres også på dette området i Forsvaret. 
 
 
Diverse saker 

14.   Noe ekstra artillerirekvisita er bestilt opp ifm 75års jubileet for Artillerimerket fra 1936 
 



 
 

 
Informasjon til medlemmene 

15.   Møteremindere sendes medlemmer og artillerivenner i tillegg til utsendelser av NAT. Foreningen har 
foreløpig ikke lyktes med å finne erstatter til web-master-oppgavene mens web-master er i Afghanistan. 
(Web-master skal nå til Afghanistan for tredje gang, og styret må ila kort tid treffe tiltak for å få oppdatert 
nettsidene. Dersom frivillige til oppgaven ikke finnes må det vurderes å kjøpe inn kompetanse her. 
Informasjonen på nettsidene er gammel og må fornyes).  
 
Bestemannspremier 

16.   AOF deltok i juni 2010 med to fra styret på befalsskoleavslutningen på Setermoen og delte ut 
bestemanns-premie. AOF takker Fagsjef Artilleri for den praktiske støtte ifm transport og overnatting ifm 
dette. (Premien var et flott bilde av Hauge). 
 
 
Styremøter 

17.   Det har vært avholdt 10 styremøter i perioden. 
 
Behandlede saker har i hovedtrekk vært…: 
Oppfølging forberedelser ifm Saluttkurs  
AOF-Nords tilblivelse 
Oppfølging og markering rundt Artillerimerket fra 1936 
Etablering av arkivtjeneste i foreningen (utover NAT) 
Rekruttering av nye medlemmer 
Justering av vedtektene 
Tilretteleggelse for utgivelse av NAT  
Vurdering av de beste innlegg/bidrag til NAT og annen fortjenstfull innsats 
Utarbeiding av høst og vårprogram samt årsberetning 
 
 
Annet 

18.   Styret har fått gode tilbakemeldinger på at det de senere år er gjennomført flere utflukter og besøk. Det vil 
derfor fortsatt være en del utflukter i tillegg til foredragskveldene i det videre. 
 
 
Foreløpig valgkomite-ordning kan videreføres 

19.   Etter at det siden perioden 2007-2008 ikke har lyktes å finne frivillige til ny valgkomite, har styret etter 
Årsmøtets beslutning ivaretatt disse funksjonene selv. Ordningen har fungert godt til nå, men ordningen 
med valgkomite gjeninnføres dersom det etter hvert skulle finnes frivillige til oppgaven.  
 
 
 
 
 
Rune Hoksrød        Egil C Bakke   Jan Petter Husebye   
Kasserer         Sekretær    Formann   
Leder for Saluttutvalget 
 
 
 
 
Stein Auestad        Tom Sletner    Ronny H Solsvik   Ulf-Omar Gjersøyen 
Styremedlem        Styremedlem    Styremedlem   Styremedlem 
Sekretær Saluttutvalget        
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Styresammensetning/Kontaktpersoner 
Egil C Bakke, Sekretær, Vassbonnvn 1 i, 1410 KOLBOTN, Mob 9098 8543,        Jan Petter Husebye, Formann, Bekkelagsterrassen 21, 1177 OSLO, Mob 9506 1496,   
Rune Hoksrød, Sjef Saluttutvalget og kasserer, Landingsvn 44, 0767 OSLO, Mob 4120 9842,         Stein Auestad, sekretær Saluttutvalget, Kvernvn 26, 4120 TAU, Mob: 4106 4175  
Tom Sletner, Styremedlem, Øgardsvn 54 i, 1390 VOLLEN, Mob: 9052 0048,      Ronny H Solsvik, Styremedlem, Sophiesv 1, 1540 VESTBY, Mob: 9226 6084 
Ulf-Omar Gjersøyen, Styremedlem, 2114 DISENÅ, Mob: 9070 8791    Generelle spørsmål om AOF kan stilles til sekretær ev til Formann 
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