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Att:

Styret og Kursdeltagere Thor Walter Eriksen, Pål Walum, Karl Johan Mevold, Roar Mollestad Røch, Jimmy Claesson
Kopi: Instruktører og tilknyttede støttespillere Jørgen Riiser, Kjetil Johansen, Odd Ulleberg, Terje Øygard, Tom Gullesen, Gunnar Bentzen
1.

INSTRUKTØRKURS AOF - PROGRAM FOR SISTE SEMESTER
Korona-pandemien har kraftig bremset opp og i lengre tid pålagt oss restriksjoner som har medført
forsinkelser og kanselleringer for oss, ikke bare ifm instruktørkurset, men også for all annen virksomhet.
Vi har vært nødt til å legge om, endre, tilpasse og omforme programmer, møter, turer og utflukter - men
vi har klart det. Vi har klart å opprettholde vår virksomhet selv om det har kostet mye ekstra-arbeid, og
det skal vi fortsette med.

2.

Planen for det første instruktørkurset i AOFs historie har hele tiden vært å gjennomføre øvelse, øvelse og
øvelse - drill, drill og drill både på gjennomføring av teoridelen og ifm gjennomføring av praktisk kanon.
Denne planen står fortsatt fast. Selve hensikten med kurset er jo nettopp å dyktiggjøre personell for å
kunne gjennomføre saluttkurs for egen og ev andres forening/privatpersoner, enten man gjennomfører
kurset som hovedansvarlig eller som hjelpeinstruktør for andre. Dette for at vi på vår måte skal bidra til at
så mange som mulig blir seg bevisst at sikkerhets-fokus er svært viktig når man salutterer med svartkrutt.

3.

I 2019 og hele unntaksåret 2020 ble det gjennomført både teori og kanontjeneste, men med hovedvekt
lagt på praktisk kanon for å gjøre elevene sikre og trygge på at man hadde kontroll på det praktiske som
alle elevene hos oss har vært MYE borte i tidligere. Fra høsten 2020 ble det etterhvert klart at tiden var
kommet for å dreie over på større vektlegging av teoridelen, som også skal gjennomføres ifm saluttkurs.

4.

Program for det siste halvår ser foreløpig slik ut - alle ”hoved-dager” er på onsdager*:
20.01.2021
10.02.2021
03.03.2021
17.03.2021
07.04.2021
21.04.2021
05.05.2021
19.05.2021

Drill instruktørkurs nr 1 (teori-delen)
Drill instruktørkurs nr 2 (teori-delen)
Drill instruktørkurs nr 3 (teori-delen)
Drill instruktørkurs nr 4 (teori-delen)
Drill instruktørkurs nr 5 (teori-delen OG praktisk kanon)
Drill instruktørkurs nr 6 (teori-delen OG praktisk kanon)
Drill instruktørkurs nr 7 (teori-delen OG praktisk kanon)
Drill instruktørkurs nr 8 (teori-delen OG praktisk kanon)

02.06.2021
09.06.2021
16.06.2021
19.06.2021

Eksamen 1 teori
Eksamen 2 praktisk kanon
Eksamen 3 Full kurs-gjennomføring – både teori og praktisk kanon
Formell uteksaminering og overrekkelse av kursbevis og medalje

* Dersom aktuell kurs/eksamensdag ikke passer for den enkelte elev gjennomføres drill/øving på annen dag, og alt FØR 19.06.2021

5.

AOF planlegger forøvrig med Saluttkurs 20.02.2021, 20.03.2021, 20.04.2021 og 22.05.2021.
For å dyktiggjøre elevene fram til eksamen i juni tas hver elev med som hjelpe-instruktør på
minst ett av disse 4 kursene.

6.

AOF vedlikeholder egen liste over instruktører som kan brukes til å gjennomføre saluttkurs.
Elevene må - i det første året etter uteksamineringen - gjennomføre minst ett kurs som hovedinstruktør/kursansvarlig for å kunne forbli stående på denne listen. AOF vil tilrettelegge for dette,
og den enkelte vil deretter varig bli stående på listen hos AOF (også på internett).

7.

AOF gjennomfører også 1-2 pedagogikk-samlinger ila januar/tidlig februar 2021 ifm ønsker fra
elevene om å gå noe nærmere inn på det, forut for at de forsøker seg som instruktør/hjelpe-instruktør.
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Foreslåtte datoer for samlingene er 27.01 og 03.02.2021. Koordineres nærmere ila 1-2 dager.
8.

Med de justerte grep som nå tas ift den stadig pågående korona-pandeminen, er det sannsynlig at vi ila
sommeren 2021 har kommet så langt at vi kan uteksaminere de første instruktører hos AOF, ref ovenfor.

9.

AOF søker å legge maksimalt med arbeid ned i å tilrettelegge for den enkelte elev slik at vedkommende
kan bli en så god instruktør som mulig, og det vil også bli tilbudt ekstra øvelse/drill dersom noen av
elevene ønsker det. Steder og eksakte tidspunkter for kursgjennomføringene ref datoer i pkt 4 ovenfor,
koordineres med elevene ila de nærmeste dager.
mvh
Karl Johan Mevold
Sekretær
(Sign)

Jan Petter Husebye
Formann
(Sign)
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:
Karl Johan Mevold, Sekretær, Bjørndalsjordet 1 M, 1270 OSLO, Mob: 9748 6142
Thor Walter Eriksen, Johan Scharffenbergs vei 14, 0694 OSLO Mob: 9209 9677
Styresammensetning/Kontaktpersoner 01.06.2019-31.05.2021

Pål Heimtoft Walum, Kasserer, Orrhaneveien 7, 1555 SON, Mob 9823 2876
Jan Petter Husebye, Formann, Fjordvn 61c, 1363 HØVIK Mob 9506 1496
Generelle spørsmål om AOF kan stilles til sekretær ev til Formann
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