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 23. februar 2006 
Til medlemmene i NGF 
 
 
 
Årets Geilo-symposium og kontingent 
 
Styret i NGF minner om at årets Geilo-symposium finner sted: 
 
onsdag 6. til fredag 8. september 2006 
på Dr Holms Hotel, Geilo 
 
Hovedtema i år blir: Det internasjonale polarår (IPY) 2007-2009 
 
Vi ønsker å få frem geofysiske problemstillinger og informasjon om planlagte 
prosjekter i forbindelse med IPY. Visjonen er at IPY vil innlede en ny tidsalder for 
polarforskningen. IPY vil omfatte forskning både i Arktis og Antarktis og synliggjøre 
sammenhengen mellom polarområdene og resten av verden. For mer informasjon 
om IPY: http://www.polaryear.no/ 
 
Men det blir selvsagt også rom for andre emner fra geofysikken. Vi planlegger også - 
som i fjor - et innlegg fra et aktuelt tema litt på siden av geofysikken. Styret og 
programkomiteen er innstilt på minst like interessant program som i fjor.  Dersom du 
har forslag til et innlegg innen ditt fagområde, tar vi gjerne imot det, men vi må ta 
forbehold om knapphet på tid innenfor de gitte rammer. Forslag til innlegg på Geilo-
symposiet bør sendes til styret innen 31. mars, selv om dette ikke er å oppfatte som 
noen sistefrist. 
 
Rammen for arrangementet er som tidligere: 
 
6. september 
 
kl 14.00  Åpning ved leder 
kl 14.10 - 18.00  foredrag (ca 5 foredrag) 
kl 19.30  middag 
 
 
7. september 
kl 08.30  - 12.00  foredrag (ca 6) 
kl 12.00 - 14.00  lunsj 
 

 
kl 14.00 - 16.00  foredrag (ca 5) 
kl 16.00 - 18.00  NGFs indre 
anliggende 
kl 20.00   festmiddag  
 
8. september 
 
kl 09.00 - 12.00 foredrag (ca 5) 
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Husk at Geilo-symposiet er anledningen der geofysikere kan informere hverandre om 
pågående og planlagte prosjekter, og det er stedet der kontakter knyttes blant 
geofysikere.  
 
 
 
Kontingent 2006: se vedlegg. Det er ingen endring fra tidligere; dvs. kontingenten er  
kr. 300. Pensjonister og studenter betaler kr. 150. Medlemskap i NGF inkluderer 
medlemskap i den Europeiske Geofysiske Union (EGU) for de som ønsker det. 
 
Nye nettsider: NGF har startet utviklingen av nye nettsider: http://ngfweb.no Der 
finner du historikk, referater fra tidligere årsmøter, årsberetninger og nye vedtekter. 
 
Jubileumskonferanse: I forbindelse med at NGF og Geofysisk Institutt ved 
Universitetet i Bergen begge fyller 90 år i 2007, vil det bli avholdt en 
jubileumskonferanse i Bergen 29.-31. august 2007. Følg med på 
http://gfi.uib.no/conference2007/info.htm  Tema er : ” Polar Dynamics: Monitoring, 
Understanding and Prediction”. 
 
 
Vel møtt på Geilo 6. -8. september! 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
styret i NGF 
 
 
 
v/ Magne Lystad 
 
 
 
Vedlegg: Giro for betaling av medlemskontingent 2006 


