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14 møtte, to nye (Trausti og Franzen) 

Harald, Trausti, Gøsta Thommesen, Ivar Følling, Stig, Hans, Sofian, Glenn-Erik, Rolv, Tore, 

Marius, Tove, Håkon, Erik Franzen 

 

Stig hadde foredrag om dobbeltstjerner. 

Castor, polaris, Alibiero (nederst i svanen), Cor Caroli 

Et program til PC som heter SkyTools3 egner seg til å finne dobbeltstjerner. 

Stig kommer tilbake med et mer utdypende foredrag om dette etter sommeren. 

Røde stjerner foreslås også som egnede objekter for observering i områder hvor det er 

lysforurensing. 

 

Tore holdt foredrag om Karsten Deberitz sitt teleskop og hvordan han og Stig testa det den 

17 mars. Det ble vist mange bilder om dette, og en timelaps film hvor Tore og Stig monterer 

opp teleskopet ute på gårdsplassen hjemme hos Tore. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Carsten_Deberitz 

 

 

Medlemmer oppfordres til å være med å finne møtelokaler foreningen kan bruke etter 

sommeren. Da har vi ikke lenger speiderlokalet vi bruker i dag.  

 

Det ble en del diskusjon og diverse tips, samt oppfordring av medlemmer til å bli med på 

Harestua turene dersom de har ting de lurer på vedrørende observering (i tillegg til å komme 

på møtene). Det er veldig nyttig å være med på faktiske observasjonssituasjoner for å få 

erfaring og lære seg mye praktisk som er vanskelig å lære i et klasserom. 

 

Ellers ble det klart at Appen "Moon Globe" egner seg godt til å finne navn på områder på 

månen samt gir et realistisk inntrykk av hvordan månen er oppløyst av sola til enhver tid. 

Stig hadde med seg en 6 tommer refraktor som han skulle selge for kr 999,- Det var bare så 

vidt det ikke ble slåsskamp over den, og det var Glenn-Erik som til slutt tok den med seg 

hjem. 

Det ble loddet ut en fin bok om hvordan man skal vedlikeholde observasjonsutstyr. 

Deretter ble det loddet ut en enda finere bok som heter «Turn Left at Orion», den vant Sufan. 

 

Referent: Glenn-Erik Sandbakken 

 


