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        Hamar, mai 2018 

 

 

AKTIVITETSPLAN 2018  
 

Hedemarken Forsvarsforening (HFF) har til formål å arbeide for at forsvarsviljen er levende i 

det norske folk, og for at Norge til enhver tid har et forsvar som betryggende verner landets 

frihet, uavhengighet og fred. HFF er medlem av Norges Forsvarsforening (NFF). 

 

Styret i Hedemarken forsvarsforening (HFF) har planlagt å gjennomføre aktiviteter i 2018 

etter samme mønster som tidligere år. Hovedaktivitetene er skoleseminarer og medlemsmøter. 

Vi har lagt vekt på at aktivitetene skal være mest mulig målrettet i forhold til formålet med 

HFF. I tillegg har vi forsøkt å velge tema som er tidsaktuelle. Nedenfor beskrives de enkelte 

aktivitetene samt styrets virksomhet. 

 

Skoleseminarene  

HFFs kanskje viktigste aktivitet er skoleseminarene. I løpet av etterjulsvinteren har 
Ringsaker historielag og HFF samarbeidet om å gjennomføre 38 skoleseminarer med 40 
avgangsklasser fra ni av de videregående skoler i Mjøsregionen med tilsammen ca 1100 
elever. Seminarene har vært gjennomført ved det Krigshistoriske formidlingssenteret i 
Moelv hvor tidligere forsvarssjef Harald Sunde har formidlet opptakten til 2.verdenskrig 
og angrepet på Norge, og ikke minst knyttet fremstillingen opp mot dagens konflikter.  
 
Hensikten med skoleseminarene er å bevisstgjøre den oppvoksende generasjon om 
krigens grusomheter, og behovet for å kunne forsvare vår stat, vårt demokrati og 
menneskerettighetene. Tilbakemeldingene fra både elever og skoleledelser har vært 
meget positive, og seminarene har også blitt positivt omtalt i de fleste lokale aviser.  
 

HFF og Ringsaker historielag planlegger å gjennomføre tilsvarende opplegg for skoleåret 

2018/19 forutsatt økonomisk støtte fra NFF. 

 

Medlemsmøter  

Det er planlagt tre utvidede medlemsmøter i løpet av året.  

 

Første møte: 
 

Foredrag med tittelen Defensive cyberoperasjoner, med innledning om NTNU1/CCIS2 på 

Gjøvik, ble gjennomført den 17. april. Etter foredraget var det spørsmål og svar. 
 

Dette var de tredje og avsluttende møte i en serie om Cyber3, vårt fjerde operasjonsdomene (i 

tillegg til de tradisjonelle; land, sjø og luft). De to første foredragene var om; 

 Cyberforsvaret4 den 11. mai 2017 

 NorSIS5 den 9. november 2017. 

                                                        
1 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 
2 Center for Cyber and Information Security  
3 Et gresk ord avledet av cybernetic “meaning skilled in steering or governing”, i dagligtale og -skrift benytter vi 

oftest ordet ledelse – militært også kommando og kontroll (C2). 
4 Den 18. september 2012 ble Cyberforsvaret offisielt etablert av forsvarsminister Espen Barth 

Eide i Stoltenberg II regjeringen under en markering på Jørstadmoen. 
5 Norsk senter for informasjonssikring. 

https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidqPzR-ozTAhUEdCwKHaRvAy4QFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fccis.no%2F&usg=AFQjCNE1RXeVqbs5ZutNTPEXEkYZXfLkcQ&bvm=bv.151426398,d.bGg
https://en.wikipedia.org/wiki/Cybernetic
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Hensikten med denne møteserien var å belyse ulike former for trusler i cyberdomenet og 

hvordan vi forsvarer oss mot disse. 

 

Andre møte: 
 

Øvelse Trident Juncture 18 

Det andre møtet vil finne sted tirsdag 11. september.  Temaet for dette møtet vil være Natos 

storøvelse Trident Juncture 18. Hensikten med møtet er å belyse formålet med øvelsen, 

deltakende styrker, hvor den vil foregå, samt hvilke implikasjoner øvelsen vil kunne få for 

Norge. 

 

Tredje møte: 
 

Forsvarskonferanse om totalforsvaret 

Torsdag 1. november - under selve NATO-øvelsen Trident Juncture - vil HFF arrangere en 

åpen konferanse om totalforsvaret. Hensikten med konferansen er å formidle kunnskap og 

synspunkter om totalforsvarets oppgaver og begrensninger dersom allierte styrker 

gjennomfører operasjoner i Norge. Konferansen vil finne sted i Hamar kulturhus, og vi vil 

invitere en av Nato sjefene under øvelsen samt lokale og regionale myndigheter som har 

oppgaver innenfor totalforsvaret.   

 

Eksterne konferanser etc 

Styret ønsker å styrke kompetansen på utvalgte områder gjennom deltakelse i eksterne 

konferanser og lignende. I år er Cyber Symposium 2018 den 29. mai i Oslo valgt ut. Gratis.  

 

Skyting 

Forsvarsskytingen vil foregå i november / desember 2018. Arrangør vil være et av 

skytterlagene på Hedemarken. HFF er ansvarlig for premieringen. 

 

Østlandsmesterskapet i feltskyting for ungdom (3-årig 2017 – 2019) vil bli avviklet i mars 

2019. Tangen skytterlag er arrangør. HFF holder premie. 

 

Styremøter 

Styret har møte en gang pr måned (unntatt i juli) for å behandle løpende saker og forberede de 

forskjellige aktivitetene. 

 

I løpet av året tar vi sikte på å justere HFFs lover, og vi jobber med en langsiktig plan 

(strategi) for HFFs innretning i årene fremover. Disse tingene blir fremlagt på neste årsmøte 

for godkjenning. Vi har også invitert Presidentskapet i NFF til å komme til det Krigshistoriske 

senter i Moelv slik at de får sett hva skoleungdommene får oppleve. 

 

Medlemsrekruttering 

Det er avgjørende for både HFFs økonomi og innflytelse i forhold til å oppfylle 

formålsparagrafen (se øverst) at vi opprettholder medlemsantallet som er ca 260. Naturlig 

avgang gjør at vi hele tiden må rekruttere nye medlemmer. Styret oppfordrer derfor alle 

medlemmer til å forsøke å verve èn ny medlem. Det kan for eksempel være en nabo, en venn 

eller en slektning som du vet er opptatt av forsvarssaken. Du finner innmeldingsinformasjon 

på NFFs hjemmeside (www.forsvarsforeningen.no) under fanen ”Bli medlem”.  

 

HFFs internettside 

På NFFs hjemmeside (www.forsvarsforeningen.no) under fanen ”Lokalforeninger” finner du 

Hedemarken forsvarsforening. Der finner du informasjon om blant annet medlemsmøtene.  

 

 

Med vennlig hilsen fra styret i HFF 

http://www.forsvarsforeningen.no/
http://www.forsvarsforeningen.no/

