
Norsk meteornettverk (NMN) - Møte
Solobservatoriet, Harestua

 Lørdag 26. april 2014, kl. 10:00 til ca. 15

http://norskmeteornettverk.no/
http://www.solobservatoriet.no/index.php?id=1

Møtet er åpent for alle interesserte 

For lunsj,  meld ifra fredag 25.april  innen kl. 10  til: 
vegard@solobservatoriet.no  tlf:  930 24 034

Veien til Solobservatoriet (for annen reisemåte, se Solobservatoriets nettsider):
Fra OSLO: 
Kjør inn til Harestua fra RV4. Kjør 700 meter. Ta til venstre i rundkjøring (skiltet Bjørgeseter). 
Kjør 3 km mot Bjørgeseter. Ta inn til høyre der det står Solobservatoriet. Kjør 1,4 km til du 
kommer til en betalingsbom (betal 40kr mynt). Kjør 800 meter til neste kryss, ta veien lengst 
til høyre, følg skilting til Solobservatoriet. Kjør 200 meter, ta til venstre, følg skilting til 
Solobservatoriet. Kjør 2,5 km.

Fra Gjøvik: 
Kjør av RV 4 ved Grua og følg skiltingen til Bjørgeseter.. Ta inn til venstre der det står 
Solobservatoriet. Kjør 1,4 km til du kommer til en betalingsbom (betal 40kr mynt). Kjør 800 
meter til neste kryss, ta veien lengst til høyre, følg skilting til Solobservatoriet. Kjør 200 meter,
ta til venstre, følg skilting til Solobservatoriet. Kjør 2,5 km.

Omvisning i Soltårnet

For Møteprogrammet  se neste side ./.

mailto:vegard@solobservatoriet.no
http://www.solobservatoriet.no/index.php?id=1
http://norskmeteornettverk.no/
http://norskmeteornettverk.no/wordpress/


Saksliste     

10:00 Velkommen-  Kort om dagens program v /Elen Roaldset

10:05 Om Solobservatoriet og planer framover v/ Turid Næss  

10:20 Norsk meteornettverks nettsider - erfaringer  v/Steinar Midtskogen 

10:20 Presseoppslag/pressehåndtering – erfaringer  
- Ildkuleobservasjoner og mulige meteorittfall 
- «Fallskjerm- meteoritten» fra TVoppslag til  internasjonal «hit» 
Bidrag fra: Tor E. Aslesen, Morten Bilet, Steinar Midtskogen, Erik Newth?, Rune S. 
Selbekk, andre?

11:00 Status for Oslo og Valle meteorittene samt ny meteoritt Oslo (sammensetning, 
klassifisering, internasjonal registrering) v/Rune S. Selbekk 

11:20 Om bokprosjektet «Norske Meteoritter» v/ Rune S. Selbekk, Morten Bilet

11:30 Hvor vi står mht. en meteorittlov (historikk og forslag til handling) v/ Elen Roaldset 

11:40 Lunsj – 
Omvisning i Soltårnet

13:00 Etablering av et norsk observasjonsnettverk: 
-Status/forslag vedr. kamera for all sky overvåking v/Steinar Midtskogen
-Progresjon i etableringen av lavkost kameranettverk til bruk i skoleundervisning 
v/Vegard L. Rekaa
- Noe om andres erfaringer (Spania, Finland) –rapport v/Johnny Skorve
- Kan Naturfagsenteret og MN-institutter  være en aktive samarbeidspartnere?
(ER vil igjen ta kontakt med Naturfagsenteret før 26.4., VR og SM har hatt møte 
m. fysikere: aktivisering av realfagslærere, prosjekt-/masteroppgaver?)

Diskusjon   Spørsmål bl.a.:
- Har vi robuste nok kamera-data løsninger?
- Er vi klare til å etablere et nettverk på Østlandet (f.eks. Harestua, Tranby, 

Kongsberg, Sem (Horten)? 
- Organisatoriske forhold – datahåndtering/programvare?
- Samarbeide med astronomiske foreninger? 
- Hvilken rolle/ansvar kan Solobservatoriet ta?

Ca.14:45 Eventuelt

Ca.  15 Oppsummering, beslutninger
Neste møte (høsten 2014)

Informasjon om konferanse: 
The ACM 2014 Asteroids, Comets, Meteors Conference, Helsinki, July 30-July 4th 
http://www.helsinki.fi/acm2014/soc.shtml

http://www.helsinki.fi/acm2014/soc.shtml

