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AÅ rsberetning 2017 

Styret 
Styrets sammensetning i 2017 var: 

• President  : Ove Ladegaard (Rohde & Schwarz) 
• Visepresident  : Harald Hovland (FFI) 
• Sekretær  : Tore Smestad (FFI) 
• Kasserer  : Jahn Arne Helgesen (LOI/FEKS) 
• Styremedlem  : Pål Henning Kvalsvik (KNMT/EK) 
• Styremedlem  : Erik Bamford (LOI/FEKS) 
• Styremedlem  : Knut Ellingsen (Tinex) 

 
Valgkomiteen har bestått av: 
 

• Øystein Borlaug (FFI) – Leder 
• Jo Torgeir Skjerdal (Rohde & Schwarz)  

 
Styret har gjennomført: 
 

• 7 styremøter 
• Årsmøte på FFI, Kjeller 
• Medlemsmøte i Bergen 
• Medlemsmøte på Kjeller 
• Medlemsmøte og etterfølgende julebord i Oslo 

 

Aktiviteter 

Årsmøte 
Årsmøtet ble avholdt 24. januar 2017 ved Forsvarets forskningsinstitutt på Kjeller. President Ove 
Ladegaard ønsket deltakerne velkommen, totalt 17, og foreslo å følge agendaen, men å legge til et 
ekstra punkt rett etter den formelle delen av årsmøtet, før servering og faglig program. 
Innkalling, årsberetning, regnskap, årskontingent og innkomne saker ble alle godkjente som framlagt. 
Under årsberetning ble det luftet at AOC og industrien ikke fikk delta på fjorårets EK-symposium, og 
tiltak for at dette forblir en engangshendelse. Årskontingenten for medlemmer ble økt fra kr 100 til 
200. Ellers gjaldt innkomne saker (alle fra styret) nye komiteer og forhold rundt disse. Valgkomiteens 
innstilling ble bifalt med akklamasjon. 
Ekstrapunktet var utnevnelse til æreskråke av Øystein Bringe, Tom Ivar Punsvik og Petter Narmo, alle 
fikk innrammet diplom som bevis (Tom Ivar Punsvik var ikke til stede, men får det overbrakt senere.) 
Etter enkel servering med pizza og mineralvann, holdt Øystein Bringe en informativ og engasjerende 
orientering om opplegget rundt programmeringen av bibliotekene for F-35 i USA, tittel: «F-35 NIRL».  
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Medlemsmøte/fagdag i Bergen 
Dette ble avholdt i Haakonsvern Tordenskjold auditorium 6. april kl. 12-15 for personell med adgang 
til Haakonsvern Orlogsstasjon. På agendaen stod «AOC/Arctic Roost presentasjon», «KNM Kvikk» og 
«Russisk EK operasjoner i Ukraina». Møtet hadde god deltakelse og ble meget vellykket; det var også 
ment for rekruttering av yngre medlemmer som slipper medlemskontingent i AOC i en første 
periode. (Som presisert på årsmøtet 31/1-2018, resulterte møtet i 6-7 nye medlemmer!) 
 

EW Europe London 
Presidenten deltok på EW Europe i London 6-8 juni 2017. Det samme gjorde styremedlem Pål 
Henning Kvalsvik i en delegasjon med kolleger fra Bergen. Som vanlig trakk arrangementet fagfolk fra 
mange land, og gav gode muligheter for å treffe kolleger og til å vedlikeholde nettverk. Presidenten 
deltok i forbindelse med arrangementet også på «Chapter president meeting» med AOC President 
Lisa Fruge Cirilli, der både oppdatering av web/medlemsregister, nytt hovedkvarter for AOC og 
rekruttering av nye medlemmer gjennom redusert medlemsavgift for de unge stod på agendaen. 
 

Medlemsmøte på Kjeller 
Møtet ble holdt ved Forsvarets forskningsinstitutt på Kjeller 8. november kl. 18-20 med 14 deltakere 
hvor temaene lå i grenseområdet mellom UAV og EK. Første foredragsholder var Anders Martinsen 
fra UAS Norway; tittelen var «Tanker fra bransjens interesseorganisasjon». Han gjennomgikk mange 
aspekter ved den nærmest eksplosjonsartede utviklingen og utbredelsen av droner; de fleste 
tilhørerne var overrasket av det store omfanget. Diskusjonen ble livlig. Det andre foredraget var 
annonsert som en «halvgardering» med Jonas Moen og Harald Hovland, begge FFI. Siden førstnevnte 
ikke kunne stille, hadde Harald Hovland en presentasjon basert på en analyse han hadde gjort om 
strategier for bruk av EK-motmidler. Eksemplene var om sannsynlighet av flys overlevelse ved 
forskjellig bruk av chaff, og han mente det omfattende utledede formelverket kunne brukes langt ut 
over disse problemstillingene. Kaffe og kaker ble servert mellom de to foredragene. Ove Ladegaard 
orienterte kort om styrets engasjement med en EK-dag som ble avlyst, se mer om dette nedenfor. 
 

Medlemsmøte i Oslo med etterfølgende julebord 
Dette ble gjennomført hos Rohde & Schwarz i Østensjøveien 34 i Oslo med 16 deltakere tirsdag den 
12. desember kl. 18-21. Det ble holdt to interessante, men forskjellige foredrag denne kvelden. Det 
første var ved Jo Torgeir Skjerdal, Rohde & Schwarz, med tittel «Deteksjon av falske basestasjoner i 
mobilnettet». Dette var tydelig et aktuelt tema, som avstedkom en rekke spørsmål og kommentarer. 
Det andre foredraget var ved Tore Belsnes, TB Monitorering (nå pensjonist fra E-tjenesten) med 
tittelen "Kald krig – Tanker om før og nå». Foredragsholderen fikk applaus da han ble introdusert 
som en av initiativtakerne til stiftelsen av Arctic Roost. (Som presisert på årsmøtet 31/1-2018, bidro 
Tore Belsnes til gjenoppliving av Arctic Roost, foreningen ble stiftet i 1990, hvor initiativtakerne i 
hovedsak var Roar Søfteland og Jarle Synnevåg.) Foredraget var tankevekkende og engasjerte 
tydeligvis tilhørerne, og var krydret med en god del pussige hendelser og anekdoter fra de «gode 
gamle dager» under den kalde krigen. 
 
Deretter ble det avholdt et tradisjonelt julebord med god julemat fra Rohde & Schwarz sitt kjøkken. 
Et nytt og meget populært innslag var at ølet på julebordet hadde vår nye logo på etiketten! Det var 
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brygget av styremedlem Knut Ellingsen, som tydeligvis hadde lang fartstid på dette fagområdet også!  
 

Planlagt «EK-dag» 
Det tradisjonsrike EK-symposiet har lenge blitt arrangert annethvert år (delelig på to)– vanligvis et 
samarbeid mellom Forsvaret, FFI og Arctic Roost. Som nevnt i referatet fra fjorårets årsmøte, fikk ikke 
Arctic Roost eller industrien delta, begrunnet graderingshensyn. Arctic Roost ser dette som et 
unntakstilfelle, men tenkte det uansett kunne være på sin plass med et noe mindre arrangement i 
årene mellom EK-symposiene (da det ellers er et radar-symposium). Styret arbeidet en god del med 
planleggingen av en slik «EK-dag» i 2017. Fanehallen ble bestilt til tirsdag 5. desember, og det aller 
meste av programmet kom på plass. Dessverre kunne ikke nøkkelpersoner i styret og program-
komiteen delta i arbeidet i den mest kritiske perioden, og arrangementet ble droppet. Det er 
imidlertid tanker om å ha et lignende arrangement på vårparten, noe det neste styret kan ta tak i. 

AOC awards 
Som nevnt i fjorårets årsberetning mener også nåværende styre at det er viktig å promotere hjemlige 
personer og enheter som gjør en ekstrainnsats som kandidater til AOC awards. Imidlertid nådde ikke 
de to nominerte kandidatene, Tore Belsnes og Gaute Dyrdal, opp til å få awards fra AOC i 2016. 
Styret tok ikke initiativ til å nominere norske kandidater i året 2017, men har forslag til kandidater 
som det neste styret kan vurdere å nominere i 2018.  
 
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. På årsmøtet 
24. januar 2017 ble Øystein Bringe, Hans Petter Narmo og Tom Ivar Punsvik utnevnt til æreskråker 
for sitt lange virke innen EK. Nåværende styre vil utnevne to æreskråker på årsmøtet 31/1-2018. 
 
 
 
Ove Ladegaard 
President Arctic Roost 
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