
SPØRREUNDERSØKELSE OM ARTILLERIETS OFFISERSFORENING 
 
Det har over mange år vært en variasjon i antall medlemmer og medlemsmasse, også i forhold til antall 

tjenestegjørende befal samt reservebefal i AOF. I de senere år har det også blitt mulig for såkalte 

"artillerivenner" å bli medlem.  

Pr i dag er det relativt sett mange artilleribefal som ikke er medlem eller som ikke deltar på møter og 

utflukter/bedriftsbesøk. Det er mange årsaker til dette, ofte knyttet til geografi siden utgangspunktet for møter og 

utflukter er Oslo-området.  

I et forsøk på å bøte litt på dette, ble "AOF Nord" etablert i 2011, som en gren av AOF for personell som holder 

til i "Brigade-teigen". Tilbakemeldinger tilsier at dette har vært en god løsning, og BAS og hans støttespillere 

skal ha mye ros for at dette har latt seg realisere. 

 

I AOF og også i styret har det vært forskjellige oppfatninger om hva foreningen skal fokusere på - innenfor 

vedtektene, samt hvordan vi skal få knyttet til oss flest mulig av artilleribefalet - i eller utenfor aktiv tjeneste. 

Denne prinsipielle uenigheten har også medvirket til at to av oss i styret dessverre har valgt å trekke oss ut etter 

Årsmøtet 2013. 

Etter forslag fra undertegnede ble imidlertid styret enig om i den hensikt å gjøre foreningen mer relevant og 

attraktiv for stadig tjenestegjørende artilleribefal, å høre hva denne viktige målgruppen mente AOF burde 

fokusere på. Det ble derfor i tiden 13 – 26 april 2013 gjennomført en spørreundersøkelse blant nevnte 

målgruppe, etter godkjenning av Fagsjef artilleri. 

 

Resultatet fra undersøkelsen (som i praksis verken er kvalitativ eller kvantitativ grunnet ønsket fokus på 

fritekstmuligheter, samt relativt lav svarprosent) gir uansett styret viktige innspill og korrektiver fra AOFs 

viktigste målgruppe. 

Fra svarene har jeg trukket frem noen eksempler på relevante og konkrete innspill for nytt styre (demografiske 

spørsmål og ønske om «artilleriartikler» som bør være til salgs hos AOF er ikke tatt med her, men er synliggjort 

og ivaretatt i egen presentasjon på www.artilleri.no): 

 

 Dersom DU hadde anledning til å delta på foredrag/briefer, hvilken type foredrag mener 

du AOF burde fokusere på? 
o Nyere (siste 30 år) og fremtidens artilleri, ikke gamle katapulter. Både org og materiell 

o Dagsaktuelle foredrag og briefer om teknisk, taktisk og stridsteknisk utvikling innenfor 

artilleri, samt aktuelle sikkerhetspolitiske foredrag 

o Politiske og/eller Forsvarsstab/Hærstab foredragsholdere om artilleriets fremtid - andre 

nasjoners bruk av artilleri i strid, Afghanistan, Irak osv 

o Forsvarspolitiske tema, nasjonalt forsvar og utvikling blant naboland og allierte. 

Utviklingstrender innenfor artilleri. Historiske foredrag om artilleri eller landets forsvar opp 

gjennom tidene 

o Fokusere også på luftvernartilleri, organisasjon, LV-materiell, LV-prosjekter, fremtidstanker 

om luftvern og lignende 

o Videreføre statusbriefer fra fagsjef artilleri/LV. Utvikling av LV bør omtales mer. Utdanning i 

Hæren er i spennende utvikling - bør sees nærmere på 

 

 Har du konkrete forslag til foredrag/briefer AOF burde fått på plass? 
o 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? 

o 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 operasjoner;  

1) Afghanistan operasjoner (både konvensjonelle og SOF), 2) Afrika (UN), 3)MFO,  

4) Libya luftoperasjonen 

o Kompetansemeldingen for Forsvarssektoren (St meld 14 2012-2013) - hvilke utviklingstrekk 

ser vi her, og hvordan kan dette påvirke artilleriutdanningen? 

o 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? 

http://www.artilleri.no/


o Bruk av indirekte ild i Afghanistan. Kongsberg orienterer om Odin ildledningssystem, og Saab 

ift ny artillerilokaliseringsradar 

 

 Dersom DU hadde anledning til å delta på utflukter/bedriftsbesøk, hvilken type 

utfluker/bedriftsbesøk mener du AOF burde fokusere på? 
o Bedrifter som jobber med å levere til det militære. Utflukter til steder av historisk relevans 

o Mer dagsaktuelle temaer. Det er sikkert trivelig å dra på båttur på Mjøsa, men det er ikke 

interessant å lese om i NAT 

o 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 

o Primært leverandører til Forsvaret - FFI, NUPI, PRIO, Atlanterhavskomiteen etc 

o En blanding av artilleri og historie. Produksjonsbedrifter til artilleriet (ammo og materiell). 

Historiske steder hvor artilleriet hadde en betydning for utfallet 

o Våpenindustrien: KDA, Raufoss. Festningsverkene: Kongsvinger, Halden, Fredriksten, 

Fredrikstad etc. Bæreia Veteransenter 

 

 Har DU forslag til relevante utflukter/bedriftsbesøk? 
o Artreg i Boden, Artbn på øvelse 

o Skarpskyting med ny kanon. Evt fabrikkbesøk 

o NAMMO ift ny ammunisjon. KDA ift ODIN ildledningssystem. Bofors ift Archer. Teleplan ift 

FAC NAV. Saab Microwave ifm ny Arthur 

o Spesiell guidet omvisning på Forsvarsmuseet med fokus på artilleriets betydning og utvikling 

frem til i dag 

o Kongsberg, Raufoss, Hägglund (Sverige) 

o Nammo og andre som lager nestegenerasjons artilleriammunisjon 

 

 Til slutt: Har du andre innspill som kan bidra til å gjøre foreningen mer relevant for DEG? 

o 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 

o 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 

o Jeg er ikke medlem, et medlemskap er av interesse. Anbefaler at dere rekrutterer medlemmer 

via Forsvarets Forum, NOF/BFO/KOL-tidsskriftene og andre militære fagtidsskrifter og 

krigshistoriske tidsskrifter 

o Hva med et fast møtested/tid for medlemmer utenom de formelle møtene ("Klubb")? 

o 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? 

o 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 

 

 

 

For de av dere som er interessert i råmaterialet (pdf) samt en presentasjon (ppt) av alle innspillene, finner dette 

på nettsiden til AOF her: www.artilleri.no.  

 

Som avtroppende styremedlem er det min sterkeste anmodning til nytt styre at dere bruker denne informasjonen 

aktivt, for på den måten å øke muligheten for at flere artilleribefal opplever foreningen og dens aktiviteter som 

interessant og relevant. På den måten øker også muligheten for at flere enn de vante ”traverne” deltar på møter 

og utflukter. 

 

http://www.artilleri.no/


Uavhengig av innspill og respons i selve spørreundersøkelsen, vil jeg fra eget ståsted ønske at flere av dere som 

er stadig tjenestegjørende artillerioffiserer- og befal, enten gir innspill og stiller krav til styret, eller aller helst 

møter på foredrag og utflukter. Det er etter undertegnedes mening kritisk viktig for foreningen og dens fremtid at 

dere som kjernemålgruppe er med og gir styret nødvendige korrektiver. 

Til de av dere som hadde anledning til å respondere: Takk for mange svært nyttige innspill og forslag! 

 

Ha en strålende sommer – gjør ræt, frygt intet! 

 

 

 

Oslo 29. mai 2013 

 

Ronny H Solsvik / major (R)  

Utgående styremedlem og webmaster AOF  

 


