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1

Elverum
Nyere (siste 30 år) og fremtidens artilleri, ikke gamle 

katapulter. Både org og materiell

Se på dagens materiell evt få 

se planer om fremtidens
SØN T-skjorter, "bordkanoner"

Inkluder luftvernartilleristene. Etter at luftvernet ble fjernet fra 

Hæren føler vi oss hjemløs mtp våpengren siden Hærens artilleri 

nå kun er feltartilleri. Sjø- og Luftforsvarets artilleri burde også 

vært inkludert

2

Bardu Bruk av artilleri i dagens/fremtidens operasjoner

Bedrifter som jobber med å 

levere til det militære. 

Utflukter til steder av 

historisk relevans

LØR, SØN
Har generelt hørt lite om organisasjonen og kjenner lite til 

aktivitetene i Nord Norge

3

Bardu

Dagsaktuelle foredrag og briefer om teknisk, taktisk og 

stridsteknisk utvikling innenfor artilleri, samt aktuelle 

sikkerhetspolitiske foredrag

Den sikkerhetspolitiske utviklingen i 

Nordområdene, med fokus på den militære 

situasjonen og endring i det militære 

trusselbildet. Erfaringer knyttet til bruken 

av artilleri i FSO (US/UK/NL?). Russisk 

bruk av artilleri og tung ildstøtte i Georgia. 

Artilleriressurser i brigaderammen - mer 

enn bare kanonild og flystøtte?

Igjen, mer dagsaktuelle 

temaer. Det er sikkert trivelig 

å dra på båttur på Mjøsa, men 

det er ikke interessant å lese 

om i NAT

Artreg i Boden, Artbn på øvelse

Blazermerke, jakke-pin, 

beltespenne (ref den som 

KA hadde i sin tid), 

mansjettknapper, slips og 

slipsnål, nøkkelring. Både 

artmerke anno 1936 og 

Stae Barbara bør vurderes

Foreningen bærer nå preg av "gamlegutta på tur". Ønsker man å 

rekruttere flere stadig tjenestegjørende bør spesielt NAT satse 

mer på dagsaktuelle temaer som nevnt over. F eks kan man 

kontakte konkrete personer og få disse til å skrive om ulike 

fagområder. En dreven Samvirkeoffiser kan f eks skrive om 

samvirkerollen i dag, mens radartroppssjefen kan skrive om 

bruk av radar. faktoren å ta hensyn til er selvfølgelig at det må 

kvalitetssikres at artiklene ikke inneholder gradert informasjon

4

Bardu

Politiske og/eller Forsvarsstab/Hærstab 

foredragsholdere om artilleriets fremtid - andre 

nasjoners bruk av artilleri i strid, Afghanistan, Irak osv

Noe historiske utflukter som 

nå, samt bedrifter som byr på 

teknologi, materielltyper osv

FRE

Her burde Artilleribataljonen se nytteverdien i foreningens 

arbeid. Det burde være en dialog mellom bataljonen og AOF, 

slik at på utflukter og foredrag så kan bataljonens ansatte få 

lønnet fri for å delta, kanskje til og med dekt utgifter. Personellet 

arbeider såpass mye at særdeles få ønsker å bruke helgene på 

"artilleriting"

5

Rygge

Historiske og moderne krigsarenaer med fokus på 

artilleri og den tidens teknologi, skyts, granater etc. Fra 

Waterloo, WW1, WW2 og frem til nåtid. Personer med 

erfaringer fra militære konflikter hvor artilleri har hatt en 

viktig rolle

Moderne og fremtidens teknologi i et vidt 

spekter. Herunder luftvernartilleri 

missil/kanon

Granatproduksjon, ved 

Raufoss?

Forsvarsmuseets utstilling og 

magasiner.
FRE, LØR

Flotte krus/ølseidler. 

Mansjettknapper, slips, 

slipsnål. Belte med flott 

artillerispenne, caps, 

genser, T-shirt

Jeg er ikke medlem, et medlemskap er av interesse. Anbefaler at 

dere rekrutterer medlemmer via Forsvarets Forum, 

NOF/BFO/KOL-tidsskriftene og anndre militære fagtidsskrifter 

og krigshistoriske tidsskrifter

6
Elverum Ildledningssystemet, nye kanonen, litt omkring historien Demo av ny kanon

Skarpskyting med ny kanon. Evt 

fabrikkbesøk
MAN, FRE

Mailinglister på internet. Facebook-gruppe med ansvar for 

redaksjonelt innhold. Helst det siste da jeg får nok mail som det 

er…

7

Rena

Forsvarspolitiske tema, nasjonalt forsvar og utvikling 

blant naboland og allierte. Utviklingstrender innenfor 

artilleri. Historiske foredrag om artilleri eller landets 

forsvar opp gjennom tidene

Bruk SSFA sine offiserer til å informere om 

spesifikke prosjekter eller taktisk utvikling i 

norsk artilleri. Bruke hjemkomne offiserer 

fra utenlandstjeneste til å informere om 

operasjonen

Historiske steder i Norge og 

evt Sverige og Danmark med 

krigshistorisk tema. Bedrifter 

som leverer produkter til 

Hæren eller Artilleriet, gjerne 

i sammenheng med foredrag 

av både industrien og aktuelle 

offiserer som er involverte i 

prosjektet

NAMMO ift ny ammunisjon. 

KDA ift ODIN 

ildledningssystem. Bofors ift 

Archer. Teleplan ift FAC NAV. 

Saab Microwave ifm ny Arthur

LØR, SØN Kanoner!

8

Rygge

Fokusere også på luftvernartilleri, organisasjon, LV-

materiell, LV-prosjekter, fremtidstanker om luftvern og 

lignende

Se pkt 3

Besøk til bedrifter som enten 

leverer materiell eller 

tjenester til Forsvaret og 

artilleriet

Tidl artillerimajor Bernt Kristian 

Berntsen er en meget suksessrik 

HR-sjef i Orkla/Halden. 

Bedriften har fått flere priser for 

sitt gode HR-arbeid. Her har vi 

mye å lære

ONS

9 N/A

10

Linderud

1) Militærfaglige trender og utvikling. 2) 

Artilleriutvikling. 3) Militære operative erfaringer 

(operasjoner) inkl historiske operasjoner

1) Afghanistan operasjoner (både 

konvensjonelle og SOF). 2) Afrika (UN). 

3)MFO. 4) Libya luftoperasjonen

Primært leverandører til 

Forsvaret - FFI, NUPI, PRIO, 

Atlanterhavskomiteen etc

LØR, SØN
Hva med et fast møtested/tid for medlemmer utenom de 

formelle møtene ("Klubb")?

11

Rena

Artilleriteknologi. Operativ bruk av artilleriet i 

operasjoner (allierte). Historisk bruk av artilleriet - i 

Norge og andre konflikter i verden (WW2 og fremover)

Historiske utflukter til steder 

med artilleribetydning

Spesiell guidet omvisning på 

Forsvarsmuseet med fokus på 

artilleriets betydning og 

utvikling frem til i dag

Ikke MAN

Ivaretagelse og vedlikehold av artilleriets historiske skytspark på 

Rena og Setermoen. Sette skytsene i stand til våren, utarbeide 

plaketter, skilt med informasjon om tekniske data, periode i bruk 

og formål/tilsvarende. Disse forfaller i dag pga at avdelingene 

ikke har tid elelr ressurser til å vedlikeholdedisse på en god måte



12

Rena
Faglige foredrag innenfor våpenet, gjerne levert av 

industri eller andre med fagkompetanse
Industribesøk - Nammo? LØR, SØN

Er AOF tilstrekkelig kjent? Selv tok det meg relativt mange år 

fra jeg begynte som sersjant i artilleriet til jeg egentlig fikk med 

meg at AOF eksisterte. For sersjanter, hvor vi må innse at de 

fleste tjenestegjør på setermoen, så er det ikke AOF, men 

Artilleriets Æresmedlemmer (Kulsli, S Hagen, Strand, Valand 

og Sørum) som ivaretar artilleristene. Hva med et samarbeid 

der?

13 Rygge
Artilleriets plass i fremtidig hær, luftvern sin plass i 

Artilleriet
Lokal historie

Ikke TOR, 

FRE

14 Oslo
Om dagens utstyr. Artilleriet som del av 

manøverkrigføring
Det er jeg usikker på LØR, SØN

15 Setermoen

16

Oslo

Videreføre statusbriefer fra fagsjef artilleri/LV. 

Utvikling av av LV bør omtales mer. Utdanning i 

Hæren er i spennende utvikling - bør sees nærmere på 

Kompetansemeldingen for 

Forsvarssektoren (St meld 14 2012-2013) - 

hvilke utviklingstrekk ser vi her, og hvordan 

kan dette påvirke artilleriutdanningen?

Historiske lokasjoner er alltid 

interessant
SØN

Viktig at effektene 

fokuserer på artilleriet - 

ikke på AOF i seg selv. 

Ellers så trengs det nå 

mansjettknapper og 

slipsnål i sølv eller børstet 

stål som passer til det nye 

tjenesteantrekket til Hæren

17
Bodø

En mix av tekniske/artillerifaglige, historiske og 

internasjonal politikk fokusert på potensielle 

konfliktområder

Krighshistoriske og besøk til 

artilleri-/forsvarsrelatert 

industri

Ikke TIR, 

ONS, TOR

18

Elverum Status/briefer prosjekter

En blanding av av artilleri og 

historie. Produksjonsbedrifter 

til artilleriet (ammo og 

materiell). Historiske steder 

hvor artilleriet hadde en 

betydning for utfallet

Kongsberg, Raufoss, Hägglund 

(Sverige)
TOR

19

Hamar
Artilleriet i et historisk, nåværende og fremtidig 

perspektiv

Historiske steder, samt 

bedrifter som utvikler våpenet  

(Nammo, Kongsberg, Bofors)

FRE, LØR, 

SØN

20

Rena
Foredrag som diskuterer dagsaktuelle og fremtidige 

utviklingsmessige saker av betydning for artilleriet

I lys av Stprop 73S (2011-2012 - Et forsvar 

for vår tid): Hvordan vil den videre 

utviklingen av Hæren og Forsvaret påvirke 

Artilleriets egen utvikling? Hvilke 

konseptuelle endringer må Hæren utvikle 

for fullt ut å kunne nyttiggjøre seg den 

moderne teknologien som følger med 

innføringen av et nytt 

artilleribekjempingssystem (Archer) og nytt 

Kampluftvern?

Ikke FRE, 

LØR, SØN

Det er viktig at vi klarer å videreutvikle AOF. Dette betyr at de 

som er stadig tjenestegjørende må føle et ansvar for å prege 

dagsorden og bidra med foredrag/temaer som sørger for at 

medlemsmassen vokser også med personell av den litt yngre 

kategorien

21
Bergen Artilleriteknikk, artillerihistorie

Artillerirelatert 

forskning/utvikling/historie
ALLE

22 Elverum Artilleriutvikling - materiell Nammo LØR, SØN



23

Kolsås

Noe som gir merverdi i forhold til å søke etter 

informasjon på Google. AOF har konkurranse fra flere 

andre tilsvarende organisasjoner - OMS og ulike 

Forsvarsforeninger. Evt samarbeid om arrangementer?

Både historiske beseøk og 

besøk/orientering fra moderne 

forsvarsindustri

ALLE

Helt ok ift det som er listet 

i NAT. Bøker, kopper 

slipsnåler. Det som er 

spesielt for norsk artilleri

AOF har en imponerende aktivitet og faglig kvalitet i NAT. La 

Artilleriet selv betale medlemskontingenten for stadig 

tjenestegjørende personell, evt at kun de som ønsker NAT i 

papirform betaler "bladkontingent". Alle meldes kollektivt inn, 

og må aktivt melde seg ut om de ønsker det. En billig måte å gi 

informasjon til artillerister som er stadig tjenestegjørende. 

kontingenten er lav, men det er mange organisasjoner, 

skigrupper, helsestudio mv som konkurrerer om 

"kontingentbudsjettet" til hver enkelt. Marginalkostnaden for ett 

ekstra medlem er lav. Foreningen trenger medlemmer som 

deltar aktivt for at foreningen på sikt skal være bærekraftig. 

Terskelen "melde seg inn" bør derfor ikke være der for stadig 

tjenestegjørende Artillerister

24 Mons Artilleri: Materiell, teknikk og taktikk Artillerimateriell

25

Oslo

Historiske kåserier fra artilleriets historie. Oppdatering 

fra Artbn og Artskolen. Industrien/FFI på 

utviklingstrekk i Artilleriet, nye produkter osv

Bruk av indirekte ild i Afghanistan. 

Kongsberg orientere om Odin 

ildledningssystem. Saab på ny 

artlokaliseringsradar

Relevant industri samt 

historiske ekserserplasser og 

slag fra krigshistorien

Besøke industri, eks Kongsberg 

og Saab i Halden

TIR, ONS, 

TOR
Flyttet til spm 9

Mer aktuelle artikler fra våpenet, og mindre om enkelte turer. 

Gjerne historier fra "gamle dager" og erfaringer

26 Oslo
Fagutvikling, aktuelle temaer fra inn- og utland 

omhandlende artilleri/Forsvar
Nytt artilleriskyts, demo og innføring Aktuell forsvarsindustri se pkt 5 Ikke HELG Bøker/litteratur

27

Nordkisa

1) Historiske foredrag - våpenutvikling artilleri, 

festningsverkene, artilleriet i kamp (WW1 og 2), 

operasjoner fra moderne tid (1990 - dd). 2) Foredrag fra 

våpenindustrien ift utvikling av fremtidige systemer

Våpenindustrien: KDA, 

Raufoss. Festningsverkene: 

Kongsvinger, Halden, 

Fredriksten, Fredrikstad etc. 

Bæreia Veteransenter

Ikke TIR, 

TOR

De gamle drikkekrusene i 

porselen (Johan Thomsen 

as) om det fortsatt 

eksisterer. Coin 

(avdelingsmynter med 

artillerimotiv) populært 

som gave ifm 

utvekslinger/oppdrag i 

utlandet

28
Bardu

Historisk utvikling av artilleriet. Hvordan artilleriet er i 

dag (både norsk og andres artilleri - pri sistnevnte)
FRE, LØR

29 Bardu LØR, SØN

30

Bardu
Historie, erfaringer fra bruk av artilleri de siste årene, 

nyheter på materiell/ammunisjon og bruk av artilleri

Mange nasjoner har brukt artilleri aktivt i de 

senere operasjoner. Foredrag om dette

Materiell- og 

ammunisjonsprodusenter, 

ikke nødvendigvis nare 

materiell og ammunisjon vi 

har, men også alternativer

Nammo og andre som lager 

nestegenerasjons 

artilleriammunisjon

LØR, SØN

Det som er der i dag er 

bra. I tillegg kunne det 

vært de samme krusene 

som Artbn benytter i 

messa, samt diverse 

faglitteratur

Ønsker et mer nå-fokus. Min oppfatning av AOF er saluttkurs 

og besøk til gamle militærleire…

AOF-SURVEY APRIL 2013

Respondenter 305 Ihht liste over tjenestegjørende Felt- og Luftvernartillerister (P3/SAP)

Ikke til stede i målingsperioden 36 "Out of office"

Meldt at de ikke tilhører målgruppen 4 (Ikke artillerister)

Netto respondentgruppe 265

Respondert 30 Svarprosent: 12


