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Oppmøtte 

Hans, Arne Bjørndahl, Glenn-Erik, Tore, Stig, Ragnar, Erlend, Robert, Peter, Marius, David, Kari, 
Lars Petter Skau, Øivind Tangen, Erlend, Rolf Eukerust, Ivar Følling. Halvor, Sebastian og en til 
(som prater engelsk). 

 

Ordinær Generalforsamling 

Det var ingen kommentarer til innkallingen 

1 => Ordfører ble Stig og referent ble Glenn-Erik 

2 => Medlemmer 

Det er 57 medlemmer i slutten av 2013. 7 slutta ila året. 14 nye meldte seg inn ila året. 

3 => Regnskapet / Årsrapporten for 2013 

David ble valgt til revisor. 

Det var litt inn og litt ut og vi endte på minus 3500 kr. 

4 => Regnskap for 2013 

5 => Kontingent for 2014 

Kontingenavgiften økes til kr 150kr. Dette var alle enige i, og de som har betalt for flere år i 
fremtiden må dermed betale differansen de fra i dag av ligger bak. 

Styret skal vurdere å øke prisen på solobservatorie-turene pga at de turene er en «relativt stor» del 
av grunnen til underskuddet. 

6 => Valg  

Styret fortsetter som det er (enstemmig avgjort, ble applaudert) : Stig (leder), Tore (kasserer), 
Hans, Peter, Marius, Glenn (styremedlemmer) 

Referatet ble signert av David og Peter. 

 

Marius presenterer hvordan han har laget solfilter til Kikkert 
Det første du trenger er å ha utstyr til å lage det. Hovedsakelig solfilterfolie, saks, tape, papp, lim, 
blanco, linjal(er), penn,  
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Det viser seg at flere OAF medlemmer har laget solfilter før, men at noen kanskje har glemt å ta av 
beskyttelseslaget som er på filteret når det er nytt. Eller at dette solfilteret hadde et ekstra 
beskyttelseslag som skulle tas av før bruk. 

Denne prosessen var egentlig bittelitt mer komplisert enn jeg hadde forestilt meg. 

Det er for øvrig veldig viktig å forsikre seg om at filterene sitter GODT på kikkerten (eller 
teleskopet) når du bruker det slik at det ikke blåser eller detter av mens du bruker det og blir blind. 

Det skal ligge en powerpoint presentasjon av hele dette foredraget på oafweb.org 

 

Ragnar holder foredrag om Slooh 
Slooh er et observatorie som har teleskoper forskjellige steder i verden. Disse teleskopene kan man 
leie bruks-tid på over internett, og ta bilder. 

Ragnar har brukt et 14 tommer teleskop og et 20 tommer teleskop, og viste noen veldig fine bilder 
han hadde tatt med det. Bla av hestehode tåken og jupiter, M5 (kulehop), M51 (galaksekollisjon), 
Ringtåken (tok han natt til i dag), M82, ugletåka, NGC2903, saturn, månen,  

Alle bildene er av imponerende kvalitet. «Remote telescoping» er å anbefale! 

Arne blei så inspirert av dette at han måtte vise frem noen bilder han også har tatt (av noen av de 
samme objektene). 

 

Utlodding v/Tore (hvem ellers) 

Lars Petter Skau ble den heldige vinner av Brian Cox’s Wonders of the Universe. Og det var hans 
første OAF møte (Applaus =) 

 

Tores 5 Objekter 

Leo, Coma Bernike og Virgo er egna områder nå om våren. 

Det myldrer av galaxer i retningen under karlsvogna i storebjørn og ned mot leo og virgo. 

Ovenfra og ned mot horisonten unna 

1) NGC4088, galaxe på mag10.6, 55mill lysår unna. 55buemin stor. 
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2) Cocoon galaxy ngc4490, mag10.2, nære her er også en veldig rød carbon-stjerne som kan 
være kul å se på. 

3) Whale galaxy, ligner på m82, ganske stor i utstrekninger (halv månediameter), relativt greit 
å se. 25mill lysår unna, like stor som melkeveien. Denne har minst tre galaxer inne i seg, og 
vi må se på den i 18 tommern til peter på neste harestua tur. Peculiar galxer. 

4) Arp94, ngc3226 i halsen til Leo. Verd å ta en titt på. 11.1 mag, 50mill lysår unna. 3.6buemin. 
Inneholder mye farger pga mye stjernedannelse, fin å fotografere. 

5) M60 (arp). Blant de største galaxene vi vet om. 150mill lysår stor, 2bill soler (kanskje). 
Tilhører virgo-hopen, 55mill lysår unna. 

6) Ellers begynner nå å bli godt synlig. 

 

Øivind Tangen viste noen bilder han har tatt av sola 

Og forklarte en del rundt det. Man kan se bildene hans på knuttangen.no/astro 

 

2 Filmer av Stig 

Stig viste to korte men ganske kule filmer om universet. 

 

Til slutt 

Ikke glem Cosmos serien som går på national geographic på søndager. Det er en ny versjon av Carl 
Sagans originale cosmos-serie. 

PS: Bildet er fra NAS sin tur til Solobservatoriet på Harestua siste helga i Mars. Jeg hadde glemt 
mobilen på medlemsmøtet =) 

 


