nordiske nabolande, klarer vi os fint. Tabellen viser, sted
for IPhO siden 1996 samt Danmarks resultat.
Resultaterne for Danmark er gennem årene gennemgående blevet bedre. Siden 2001 har vi hvert år fået
“noget” med hjem, og langt det flotteste resultat blev
opnået i 2017 med to sølvmedaljer, to bronzemedaljer
og én HM.
Efter 2017 har Danmark gennem årene haft i alt
109 deltagere med i en IPhO. Det er vores erfaring, at mange elever gennem kvalifikationen bliver
opmærksom på deres egne usædvanlige evner. Dette
medvirker til, at disse topstudenter i langt de fleste
tilfælde fortsætter med studier inden for de matematisknaturvidenskabelige fag eller inden for ingeniørvidenskab. Det er utvivlsomt til glæde for dem selv, og det er
givetvis til stor gavn for landet.
I skrivende stund forbereder vi næste hold, IPhO
2018 finder sted i Lissabon, Portugal.

Litteratur
[1] Den internationale hjemmeside: http://ipho.org.
[2] den danske hjemmeside: http://fysikolympiade.dk.
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Foreningsnyt –
foredrag, årsmøde og generalforsamling
Dato
April
9/4
9/4
9/4
14/4
16/4
18/4
30/4
Maj
7/5
7/5
26/5
Juni
6-7/6
9/6
30/6
30/6

Tid

Foredragstitel

Foredragsholder

Forening

19.15
19.30
20.50
22.00
19.15
22.00
19.15

Detektion af mørkt stof
Hjernen og bevidstheden
SNU Generalforsamling
Åbent hus i Wieth-Knudsen Observatoriet
Detektion af mørkt stof
Åbent hus i Wieth-Knudsen Observatoriet
Sorte Huller

Chris Kouvaris
Gitte Moos Knudsen

AS (Aarh)
SNU
SNU
Tisvildeleje
AS (Kbh)
Tisvildeleje
AS (Kbh)

19.15
19.30
23.00

Sorte Huller
Den kulturelle hjerne
Åbent hus i Wieth-Knudsen Observatoriet

Marianne Vestergaard
Andreas Roepstorff

23.00
19.30
23.00

DFS Årsmøde
Åbent hus i Wieth-Knudsen Observatoriet
Asteroid Day
Åbent hus i Wieth-Knudsen Observatoriet

Chris Kouvaris
Marianne Vestergaard

Geologisk Museum

AS (Aarh)
SNU
Tisvildeleje
DFS
Tisvildeleje
SNU
Tisvildeleje

AS (Kbh): Astron. Selskab (Kbh), Aud. 2, H.C. Ørsted Instituttet, Universitetsparken 5, 2100 København Ø (astronomisk.dk).
AS (Aarh): Astron. Selskab (Aarh), Matematisk Institut, AU, Ny Munkegade 118, Bygn. 1530, Aud.F/G122, 8000 Aarhus C.
Tisvildeleje: Wieth-Knudsen Observatoriet, Margot Nyholms Vej 19. Åbent hus arrangementer slutter kl. 23.
SNU: Aud. 1, H.C. Ørsted Instituttet, Universitetsparken 5, 2100 København Ø (naturvidenskab.net, facebook.com/SNU1824).
Bemærk, at Asteroid Day afholdes på Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7, Kbh. K.

DFS Årsmøde 2018
Bestyrelsen i Dansk Fysisk Selskab (DFS) glæder sig
over at kunne annoncere Årsmødet 2018 med det
samme, nye, kick-off koncept som i 2016 & 2017 og
igen med et solidt line-up af inviterede foredrag fra
vækstlaget i dansk fysikforskning!
Årsmødet i Dansk Fysisk Selskab kommer i år til
at ligge 6.–7. juni, og vil igen foregå på Fænø Park
ved Middelfart. Programmet vil indeholde både fælKVANT, april 2018 – www.kvant.dk

les plenar-foredrag og foredrag i parallelle tematiske
sessioner, samt selvfølgelig poster-session, middag og
godt samvær med nuværende, tidligere og kommende
kollegaer og studiekammerater!
De bekræftede inviterede foredragsholdere til
Årsmødet er:
• Stela Canulescu, DTU Fotonik
• Tina Heckscher, RUC
• Sebastian Hofferberth, SDU
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• Sune Jespersen, AU
• Ferdinand Kuemmeth, NBI/QDEV
• Michele Della Morte, SDU
• Jonas Schou Neergaard-Nielsen, DTU Fysik
• Stefan Kragh Nielsen, DTU Fysik
• Søren Raza, DTU Nanotech
• Heidi Rzehak, SDU
• Klaus Seiersen, Dansk Center for Partikelterapi
• Oriol Vendrell, AU
• Aftenforedrag bliver ved Ole Mouritzsen, KU Food,
“Gastrophysics”
– og Årsmødet vil derfor give mulighed for at se de
nyeste resultater indenfor en bred vifte af fysiske discipliner, fra astro-, partikel- og fusionsfysik til glasfysik,
meta-materialer og kvantekommunikation. Udover de
inviterede foredrag vil der naturligvis også være en lang
række “contributed” foredrag i programmet, idet vi med
DFS’s Årsmøder gerne vil skabe en god ramme for at
også yngre fysikere kan præsentere deres arbejde for
fagfæller.
Alle deltagere, særligt studerende, opfordres til at
medbringe en poster, og der vil være kontante præmier
til den/de bedste poster, og vinderne vil desuden blive
inviteret til at skrive en artikel om deres projekt til
KVANT. To af sidste års vindere, Aksel Nielsen og
Frederik Hegaard fra SDU, skriver således om deres
projekt i dette nummer af KVANT
Information om mødet, herunder pris, tilmelding
og indsendelse af abstracts vil kunne findes på DFS’s
hjemmeside www.dfs.nbi.dk. Der vil i år være fripladser til både gymnasielærere og studerende, og medlemskab af DFS vil som altid medføre en rabat på
konferencegebyret.
TILMELDINGSFRISTEN er 1. maj og yderligere
information om tilmelding, program og ansøgning om
friplads vil kunne findes på hjemmesiden.
Generalforsamling i SNU
Årets generalforsamling i SNU finder sted den 9. april,
og dagsordenen kan findes på www.naturvidenskab.net.
Vi beder også om indbetaling af årets kontingent.
Medlemskontingentet er fortsat 250 kr om året, det
dækker de 4 numre af bladet KVANT og adgang til
alle SNUs arrangement samt P-tilladelse og en sikker
siddeplads ved foredrag, der tiltrækker mange tilhørere.
Samtidig støtter I vores frivillige indsats for formidling
af naturvidenskab og teknik.
Kontingentet bedes indbetalt til SNUs konto i Danske Bank, reg.nr. 1551, kontonr. 9032363.
Vær opmærksom på P-restriktioner ved H. C. Ørsted
Instituttet. Man må slet ikke parkere ved hovedindgangen – og man må kun holde på P-pladsen mellem
Instituttet og Zoologisk Museum med en særlig Ptilladelse. SNU har et begrænset antal P-tilladelser, som
medlemmer af SNU kan få udleveret indtil kl. 19:15
(sålænge lageret rækker) af SNUs repræsentant ved
hovedindgangen. De skal udfyldes med bilnummer og
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dato og placeres i forruden. Der kan desuden parkeres
med Easypark på Nørre Allé, i kørselsretning mod
centrum.
Forårets tema er “Hjernen: den menneskelige og
kunstige intelligens” – se oversigten ovenfor.
Verdensbilledet i forandring – et hundredårigt perspektiv
Medlemmer og nyindmeldte i Astronomisk Selskab kan
lige nu købe foreningens jubilæumsbog til blot 125 kr.
Bogens vejledende pris er 325 kr.
Bogen fik flotte anmeldelser, da den udkom. Ingeniøren skrev således: “I 12 kapitler giver forfatterne et
godt og velskrevet overblik over, hvordan vores viden
om universet har ændret sig de seneste 100 år – primært
drevet af den teknologiske udvikling, der har givet
forskere helt nye observatorier til at se ud i rummet og
tilbage i tiden.” og KVANT skrev, at “bogen kan læses
af alle astronomi-interesserede og kan bl.a. læses med
stort udbytte af gymnasieelever. Bogen er svær at lægge
fra sig og man får lyst til at vide endnu mere”
Bogen er på 220 sider og indeholder 12 kapitler, der
handler om hvert sit emne blandt de fascinerende opdagelser i de sidste 100 år, der har vendt helt op og ned
på vores verdensbillede. Bogen vil både kunne finde
anvendelse i undervisningssammenhænge i gymnasiet
og læses af folk med almen astronomisk interesse.
Bogen er skrevet af førende forskere fra DTU Space,
Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet og
Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet.

Medlemmer kan skrive til kasserer Julie Søgaard på
js@astronomisk.dk med følgende oplysninger:
Navn, medlemsnummer, antal ønskede bøger og om
bogen/bøgerne skal fremsendes (du betaler porto) eller
afhentes til foredragene.
Nye medlemmer skal udfylde tilmeldingsformular
på astronomisk.dk/foreningen/bliv-medlem/. I beskedfeltet skal man skrive antal ønskede bøger og om de/den
skal afhentes eller fremsendes (du betaler porto).

Foreningsnyt

