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Arsberetning 2016 
Styret 
Styrets sammensetning i 2016 var: 

• President  : Ove Ladegård (Rohde & Schwarz) 
• Visepresident  : Tore Smestad (FFI) 
• Sekretær  : Øyvind Thingsrud (FFI) 
• Kasserer  : Werner Fuchs (TINEX) 
• Styremedlem  : Pål Henning Kvalsvik (KNMT/EK) 
• Styremedlem  : Erik Bamford (LOI/FEKS) 
• Styremedlem  : Harald Hovland (FFI) 

 
Valgkomiteen har bestått av: 
 

• Jo Torgeir Skjerdal (Rohde & Schwarz) – Leder 
• Christian Fuchs (TINEX) 

 
Styret har gjennomført: 
 

• 6 styremøter 
• Årsmøte på Rygge flystasjon 
• Medlemsmøte i Oslo 
• Stand under åpen dag i regi av FSi på Akershus festning 
• Medlemsmøte og etterfølgende julebord i Oslo 

 

Aktiviteter 

Årsmøte 
Årsmøtet ble avholdt 27. januar 2016 ved Rygge flystasjon kl 18:30. President Ove Ladegård ønsket 
alle de 15 påmeldte deltakerne velkommen. I tillegg til de faste punktene som et årsmøte må 
inneholde, som godkjenning av innkalling, gjennomgang av styrets beretning og regnskap, 
innkommende saker samt valg, ble et faglig innlegg holdt av Robert Macdonald/FFI med tittelen 
“Lokalisering av radarer med FFI ESM‐UAV’er utenfor Ørland i 2015 og tanker om 2016”. Enkel 
bevertning i form av pizza og mineralvann ble servert.  
 

Medlemsmøte i Oslo 
Medlemsmøtet ble avholdt hos Rohde & Schwarz i Østensjøveien 34 i Oslo tirsdag den 19. 
april 2016 kl 18:00. Temaet for møtet var «EK basert styrkebeskyttelse av landstridskreftene» og det 
ble presentert to foredrag, «Thor’s Hammer 2015 (NATO RC‐IED trial)» og «Beskyttelse av 
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fremtidens landstridsplattformer». Begge foredragene var ved Maj. Erik Bamford ‐ LOI/FEKS. 
Diskusjonen som fulgte gav en god dialog mellom industri og Forsvaret der det ble tatt opp 
utfordringene rundt temaet. Alt i alt var møtet en suksess selv om det kunne vært flere 
tilhørere. 
 

Medlemsmøte i Bergen 
Vi hadde intensjon (og plan) om å arrangere medlemsmøte i Bergen, men pga tett program for 
arrangørene utgikk dette. En har til hensikt å få til et medlemsmøte i Q1/2017. 
 

Minimesse i regi av FSi i Fanehallen på Akershus festning 
Minimessen ble avholdt 15. september 2016 og AOC – Arctic Roost var tilstede med en delvis 
bemannet stand. Målet var å markedsføre AOC i et miljø der både industrien og Forsvaret var 
tilstede. I den sammenheng fikk vi laget en roll‐up basert på design fra AOC internasjonalt, samt laget 
rekrutteringsinformasjon. Da foreningens industrimedlemmer var opptatt på egne stand var planen 
at vi skulle dekke opp stand‐mannskap blant foreningens andre medlemmer. Imidlertid viste det seg 
vanskelig å få til dette, slik at den sto ubemannet store deler av tiden. Det er styrets mening at vi bør 
gjenta dette, men sørge for at vi får standen bemannet de timene det er aktuelt. FSi sponset oss med 
gratis deltakelse og det kan sikkert ordnes også neste gang. 
 

Medlemsmøte i Oslo med etterfølgende julebord 
Medlemsmøtet ble gjennomført hos Rohde & Schwarz i Østensjøveien 34 i Oslo torsdag den 24. 
november 2016 kl. 18:00. Det ble holdt to interessante foredrag denne kvelden. Det første ved 
Roland Castor, Head of EW Strategic Concepts & New Business, EW / Situational Awareness, Airbus 
DS Electronics and Border Security, Germany, med tittel «New Approaches to counter RESM Sensor 
degradation». Det andre foredraget var ved Jonas Moen, forsker ved FFI og med tittelen "Optimizing 
Software‐Defined Radar and Radar Electronic Warfare Systems using Evolutionary Algorithms". 
Begge foredragsholderne holdt engasjerende innlegg for de fremmøtte medlemmene.  
 
Deretter ble det avholdt et tradisjonelt julebord med god julemat og godt drikke. Alt i alt en meget 
vellykket og hyggelig kveld. 
 

Engelsk resymé av EK Visjon 2025 
Vise‐president Tore Smestad har nedlagt et godt stykke arbeid for å lage et engelsk resymé av EK 
visjonen som kan formidles til internasjonale kolleger og AOC medlemmer. Det har vært en 
utfordrende jobb både å forkorte og delvis oppdatere visjonen. Den er tilgjengelig på medlemssidene 
på nett. Styret takker Tore for innsatsen og resultatet. 
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AOC awards 
Det er viktig at personer og enheter som gjør en ekstrainnsats blir promotert som kandidater til AOC 
awards. Det er en lang rekke priser som man kan innstille kandidater til, både innen de mange 
militære feltene samt innen industri og akademia. De militære prisene går ofte til amerikanske 
operatører eller avdelinger, men det finnes unntak, også norske. Industri‐ og akademiaprisene gis 
først og fremst for fremstående forskningsresultater og til kandidater med lang og tro tjeneste innen 
EK‐arbeid. Styret har nominert to kandidater denne gang; Tore Belsnes og Gaute Dyrdal ble nominert 
til «Lifetime Service Award» ovenfor AOCs sentrale organ. Imidlertid førte ikke nominasjonene til 
noen AOC awards til nordmennene i 2016.  
 
 
Arctic Roost´s æreskråke  
Hedersbevisningen «æreskråke» er Arctic Roost sin høyeste utmerkelse som gis til medlemmer som 
gjennom et langt liv har arbeidet aktivt for EK, enten i Forsvaret, industri eller akademia. Så langt 
dette året har ikke styret delt ut noen utmerkelser, men under årsmøtet vil 3 kråker bli hedret.  
 
 
 
Ove Ladegård 
President Arctic Roost 
 


