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Andre sirkulære 

 22. juni 2009 

Til medlemmene i NGF 

 

Årets Geilo-symposium  
 

Styret i NGF inviterer til årets Geilo-symposium som finner sted: 

 

onsdag 9. til fredag 11. september 2009 
på Dr Holms Hotel, Geilo. 

 

Programmet inneholder som vanlig en rekke interessante foredrag innenfor geofysiske emner. 

Hovedtema denne gang er ”Norsk Polarforskning”. Hele torsdagen er viet til dette feltet, i tillegg til 

enkelte foredrag også onsdag ettermiddag. Spesielt invitert gjesteforeleser er denne gang Susan Barr, 

kjent for de fleste gjennom hennes mangeårige engasjement rundt formidling av polarhistorie og for 

bevaring av våre polare kulturminner. I tillegg til Barr kan vi vente oss rundt 30 andre spennende 

foredrag som vil bringe oss fra øvre atmosfære til dyphavet, fra Arktis i nord til Antarktis i sør, og fra 

langsomme geologiske endringer til hurtige variasjoner.   

 

Fra Oslo, Bergen og Tromsø har vi invitert fire PhD studenter som vil fortelle oss om sin forskning på 

brevariasjoner på Svalbard, polare lavtrykk, storstilte klimavariasjoner i havet og romvær. Her er 

mange godbiter å se frem til!   

 

Vi har fortsatt plass til noen flere foredrag (se foreløpig program), og vil derfor oppfordre 

medlemmene om og så snart som mulig ta kontakt med styret om de ønsker å holde et innlegg.  

 

Årsmøtet holdes første møtedag, onsdag 9. sept. kl.17-1830.  Her blir det også valg av nytt styre. 

Tradisjonen tro blir det en bedre festmiddag om kvelden torsdag 10. sept. Har du saker du vil ta opp på 

årsmøtet, vennligst kontakt styret innen 10. august.   

 

Påmelding 

Deltageravgift er kr 500 (gjelder ikke for inviterte eller ledsagere) og betales ved fremmøte. 

Hotelloppholdet koster med full pensjon kr 1390 pr person pr døgn i enkeltrom og 1190 pr person pr 

døgn i dobbeltrom. Alle – også foredragsholdere – må melde seg på. Husk også å avbestille dersom du 

likevel ikke kan reise til Geilo, så slipper du regning for rom som ikke blir brukt.  

 

Påmelding kan gjøres via foreningens nettsider, men e-post, faks eller post kan også benyttes. Oppgi 

ankomsttid, avreisetid og antall personer. På grunn av avtalen med hotellet ønsker vi påmelding så 

snart som mulig, og helst innen 10. juli.  

 

Husk å betale årskontingent på kr 300 (kr 150 for pensjonister) til kontonummer 0539 58 23223 om 

det ikke allerede er gjort. 

 

Håper vi ses på Geilo.  

Med vennlig hilsen styret i NGF 

Tore Furevik 

http://ngfweb.no/
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Program for NGFs Geilo-symposium 2009 

Status pr. 22.6.2009 

NB: Rekkefølgen og tidspunkt er foreslått av styret. Dersom tidspunktet du er satt opp på ikke passer, eller du 

ønsker å endre tittel på foredrag, vennligst ta kontakt med styret så snart som mulig.  

Onsdag 9. september: Geofysiske temaer 
 

12:00 Innsjekking og lunsj   

13:55 Åpning av symposiet Tore Furevik, leder NGF 

    

  Ordstyrer:  June Lunde (kasserer) 

14:00  Kartverkets innsats på Jan Mayen 

 

Bjørn Geirr Harsson, Statens 

kartverk 

14:20  Romvær og lysende plasmaskyer - effekter i jordas 

ionosfære 

Njål Gulbrandsen, 

NAROM/Andøya 

14:40  Kan latent varmefrigjøring ha negativ effekt på 

intensiteten av polare lavtrykk?  

Ivan Føre, UiO, invitert 

 

15:00  Hva skjer på Austfonna? - og hva har det med 

klima å gjøre (eller ikke)? 

Thomas Vikhamar 

Schuler, UiO, invitert 

15:20 Kaffe / te  

15:40 Ocean acidification Richard Bellerby, 

Bjerknessenteret-Unifob 

16:00 Hva styrer kilder og sluk av CO2 og hvordan 

vil de fungere i en høy CO2 framtid? 

Truls Johannessen, 

Bjerknessenteret-UiB 

16:20 Nordic recipes: constraining the ocean's 

northern overturning 

Tor Eldevik, Nansensenteret 

16:40 Main Causes of the Arctic Sea Ice loss since 

the 1960's 

Lars Henrik Smedsrud, 

Bjerknessenteret-Unifob 

17:00 Årsmøte med valg av nytt styre  

18:30 Fri  

19:30 Middag  

 

 

Torsdag 10. september: Norsk Polarforskning 

 

  Ordstyrer:  Tore Furevik (avtroppende leder) 

09:00 Innledning v/ Ordstyrer 

09:15 Innhenting og formidling av ny kunnskap 

under Polaråret for å fremme forskningsbasert 

forvaltning av Polhavet 

Olav Orheim, forskningsrådet 

(IPY) 

09:40 Frå Nordhav-ekspedisjonane til BIAC - 

Norsk oseanografisk forsking i det bipolare 

Atlanterhavet 

Svein Østerhus, Bjerknessenteret-

Unifob 

10:05 BIAC i nord og sør; Nå vet vi mer enn før Tor Gammelsrød, UiB 

10:20 Kaffe / te  

10:40 Vannmassefordeling i det nordøstlige Barentshavet Vidar Lien, 

Havforskningsinstituttet 

11:00 Dypvannsdannelse i Barentshavet Marius Årthun, UiB 

11:20 Regional simulering av overstrømningen 

gjennom Færøybank-kanalen 

Knut Sponheim Seim, Statoil 

Hydro / UiB 
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11:40 Variabiliteten i den Atlantiske Thermohaline 

Sirkulasjon 

Helene R Langehaug, 

Nansensenteret 

12:00 Lunsj  

 Ordstyrer:  Ny leder 

13:00 Norsk-amerikansk forskningsekspedisjon på 

innlandsisen i Antarktis  

Jan-Gunnar Winther, Norsk 

polarinstitutt  

13:10 Varmeutveksling i Polhavet - smelter isen nedenfra 

eller ovenfra?  

Anders Sirevåg, Bjerknessenteret-

UiB  

13:30 Ekstremvær i arktiske strøk: polare lavtrykk og arktiske 

fronter 

Erik Kolstad, Bjerknessenteret-

Unifob 

13:50 20 min foredrag NN 

14:10 20 min foredrag NN 

14:30 Kaffe / te  

14:50 Planene for EISCAT_3D Asgeir Brekke, UiT 

15:10 Polarårprosjektet Glaciodyn - Engabreens 

bevegelse 

Miriam Jackson, NVE 

15:30 20 min foredrag  NN 

15:50 20 min foredrag NN 

16:10 Hvordan påvirker klimaendringene de arktiske 

kulturminnene 

Susan Barr, riksantikvaren, invitert 

17:00 Spasertur eller svømmehall  

19:30 Festmiddag med aperitiff i baren   

 

 

 

Fredag 19. september: Geofysiske temaer 

 

  Ordstyrer:  Ikke bestemt 

09:00 Ny nasjonal forskarskule i klima Tore Furevik, Gfi/Bjerknessenteret-

UiB  

09:20 Etablering av vassdragsdatabasene på 

Svalbard; nedbørfeltdatabase, 

innsjødatabase og elvenettverksdatabase 

Søren Kristensen, NVE 

09:40 20 min foredrag NN 

10:00 20 min foredrag NN 

10:20 Kaffe / te  

10:40 Globalt kaldere i de neste 30 år? Asmunn Moene, pensjonist 

11:00 Atlanterhavsutviklingen i nytt perspektiv Karsten Storetvedt, pensjonist 

11:20 20 min foredrag NN 

11:40 20 min foredrag NN 

12:00 Oppsummering av symposiet Ny leder 

12:15 Lunsj og hjemreise  

 

 

  Togtider (Starttid – Slutt-tid) 

17/9 Bergen - Geilo 

Oslo - Geilo 

07:58 - 10:36;    10:28 - 13:36;    15:58 - 18:54 

08:11 - 11:42;    10:33 - 14:39;    16:07 - 19:39 

19/9 Geilo - Bergen 

Geilo - Oslo 

10:15 - 14:22;    11:45 - 14:52;    14:42 - 17:52 

10:58 - 14:32;    13:39 - 17:32;    18:57 - 22:36 

 


