
Andre sirkulære 2017

Til medlemmene i NGF. 9. august  2017

Årets Geilo-symposium markerer NGF’s 100 års jubilæum

Styret i NGF inviterer til årets festsymposium som finner sted 
onsdag 20. - fredag 22. september 2017 på Dr. Holms hotell, Geilo. 

Det foreløpige programmet er vedlagt. Som vanlig er det en rekke interessante 
foredrag innen de forskjellige geofysiske fagfelt. Torsdag etter lunsj starter vi opp 
med årets tema hvor vi ønsker å belyse geofysikkens rolle i de store 
samfunnsutfordringene. 

Det blir årsmøte onsdag kveld og festmiddag for feiring av 100 års-jubileet 
torsdag kveld. 

Det er en glede å meddele at jubileumsboken er gått i trykken og det blir 
boklansering torsdag før lunsj. Det vil være et gratis eksemplar av boken for alle 
som deltar på festsymposiet samt for alle medlemmer.

Vi har fortsatt plass til noen flere foredrag. Vi oppfordrer medlemmene til å 
presentere egne arbeider og komme med forslag om foredragsholdere. NGF kan 
gi reisestøtte til PhD og post doc - stipendiater som vil delta med foredrag. 
Forslag til innlegg kan sendes til styret innen 20. august. 

Påmelding skjer ved å fylle inn i skjemaet her. Vi sender ut faktura på 
registreringsavgiften på kr. 500 (ikke for ledsagere) og reserverer rom i henhold 
til påmeldingene. Reservasjonen er bindende og betaling gjøres av den enkelte 
ved avreise. Hotelloppholdet koster med fullpensjon 1590,- per døgn i enkeltrom 
og 1290,- i dobbeltrom. Dersom en finner seg annen overnatning, betales 
dagpakke til hotellet. 

Dr. Holms har gode priser hvis man har lyst å bli helgen over:
1990,- pr dobbeltrom pr døgn inkludert frokost og middag
2690,- pr familierom pr døgn (2 voksne + 2 barn) inkludert frokost og middag
 
Håper vi ses på Geilo!
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https://docs.google.com/forms/d/1gAsxfzfcc8QzLN8JT4ah_j2lM6ppjDT6WOZgoAljCHU/viewform?edit_requested=true

