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God start på nytt år 
 

Det nye året har startet på en god måte. I dag fikk vi melding om at Fellesløftet har gitt 

finansiering til ytterligere to FRINATEK-søknader fra GFI – vi gratulerer prosjektlederne 

Elin Darelius Chiche og Kjetil Våge!  

 

Denne uken startet også Harald Sodemann i stillingen som førsteamanuensis i meteorologi. 

Harald kommer til å arbeide deltid ved GFI den første tiden, men han har allerede startet med 

undervisningen, og vi ser frem til å dra stor nytte av Harald sin kompetanse i årene fremover, 

både innen forskningen og undervisningen ved instituttet. Velkommen Harald! 

 

Nyhetsbrevene har den siste tiden vert sendt ut sporadisk og det ønsker vi nå å forandre på. Vi 

satser nå på å sende ut nyhetsbrev en gang i måneden, siste fredagen i hver måned. Dette 

nyhetsbrevet er det første i 2014, og neste nyhetsbrev vil bli sendt ut 28. februar.  
 
 

God helg 

Nils Gunnar 
 
 

Aktuelt 

 
Harald Sodemann, ny førsteamanuensis i meteorologi 

 
Harald starta i stilling ved GFI på måndag. For dei som ikkje kjenner han, kjem Harald her 

med ei kort introduksjon av seg sjølv: 

 

«I am very happy to have started this week in my position as an Associate Professor for 

Numerical Modeling in the Meteorology group. Even though I have grown up in the south of 

Germany, I am in fact now returning to Norway. After my PhD in Dynamical Meteorology 

with Huw Davies at ETH Zürich I spend more than 3 years working at NILU outside of Oslo 

as a PostDoc. For the last few years I have again been at ETH as a senior scientist. My 

transition to the institute will be gradual, with me and the family moving over towards the end 

of the year. I am very much looking forward to (bit by bit) getting to know everyone at GFI!» 

 
GFI ser også fram til å bli skikkeleg kjent med deg, Harald! Velkommen! 

 
 
To nye FRINATEK-prosjekt frå fellesløftet 

 
I dag vart det kjent at GFI får to nye FRINATEK-prosjekt frå fellesløftet. Det dreier seg om 

Elin Darelius Chice sitt prosjekt «Inflow of Warm Deep Water on the Antarctic Continental 

Shelves», og Kjetil Våge sitt prosjekt «The Meridional Overturning Circulation in the western 

Nordic seas». 
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Nålauga for å få tilslag i FRINATEK er svært trongt sjølv med fellesløftet, så dette er ein 

imponerande prestasjon av to unge forskarar. Geofysisk institutt gratulerer! 
 
 

Ny kaffimaskin på pauserommet på veg… 

 

Som mange sikkert har registrert er kaffimaskina på pauserommet øydelagt. Det er no 

konkludert med at denne ikkje lar seg reparere, og ny kaffimaskin vil bli kjøpt inn. Når denne 

er på plass veit me ikkje enda. 
 
 

Registrering av publikasjonar for 2013 i CRISTIN 

 
Frist for å registrere publikasjonar for 2013 er 15 februar. Alle tilsette bør nå sjekke at deira 

publikasjonar er registrert. For å gjere dette, må ein logge seg på Cristin med brukarnamn og 

passord frå UiB. I tillegg til vitskapelege artiklar gjeld dette også kronikkar, debattinnlegg, 

formidling – også på radio og TV, og så vidare.  

 
 
1. og 2. februar 2014: Utfall av IT-tjenester på grunn av oppgradering og 

vedlikeholdsarbeid  

 

På lørdag skal pullprint oppgraderes. Det vil bety at utskrifter denne dagen kan feile. Alle 

klientdriftete maskiner( Windows, Mac, Linux) vil få nye skrivere (køer) installert 

automatisk. Dere kan lese mer om det her.  

På søndag skal IT-avdelingen utføre oppdateringer og endringer på flere av tjenestene de 

leverer. I tillegg skal det utføres mye arbeid på nettverkene. Nettverkene på Nygårdshøyden 

sør og Marineholmen skal ikke være rammet, men det vil det være mange tjenester som er 

nede eller ustabile. Klientdriftete regneservere skal restartes, vi anbefaler derfor ingen å sette i 

gang jobber på dem.  

Dersom en opplever problemer med maskin eller skriver etter helgens oppgraderinger kan en 

omstart av maskin eller skriver løse problemet.  

Neste planlagte «nedetid» er 8. mars. Da skal IT-avdelingen gjennomføre en 

kontinuitetstest og dermed vil alle systemer være utilgjengelige. 

 

 

Career-planning in stormy weather 

 

On November 14-15, the career-

planning workshop for early-career 

female scientists took place, guiding 

13 female scientists through 

networking and funding opportunities. 

It was scheduled to take place in 

Turner Hytten on Mount Ulriken, but 

due to the forecasted storm an 

alternative plan had to be made. The 

workshop was moved to GFI's “Stort 

møteroom”. We started with an 

unconventional round of introduction 

where the room was considered a 

http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa?la=no
https://it.uib.no/Oppgradering_av_PullPrint-systemet
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world map (with the white board being the Arctic), within which we had to position ourselves 

according to the region our research focuses on. Afterwards, Anja Hegen (Administrative 

Coordinator Birkeland Center of Space Sciences, UiB) informed us about funding 

possibilities and upcoming calls. Solfrid Hjøllo (Researcher, IMR) told us about her career 

journey and Emmanuel Babatunde (Senior Adviser, Department of Research Management, 

UiB) shared tips and tricks for successful proposal-writing with us. After having lunch, we 

drove to Elin's cabin in Øygarden. Here, Friederike Hoffmann (Senior Executive Officer, 

Geophysical Institute, UiB) discussed the reviewing process for proposals and Mirjam 

Glessmer (Leadership Board, Earth Science Women’s Network) presented networking 

concepts and ideas.  

 

On top of all the valuable and helpful information that the workshop provided (with thanks to 

the workshop organizers and the speakers!), the stormy weather gave us all the opportunity to 

connect with each other in Elin's cosy cabin, and the whole group had a wonderful time 

together.  

 

 

GFI fotball 

 

GFI har en gjeng som spiller fotball sammen hver fredag. Kontaktperson er Stefan Keiderling, 

dersom du ønsker å være med. Til tider har de også kamper mot andre, som 

havforskningsinstituttet og Nansensenteret. Nedenfor følger Stefan sitt referat fra kampen mot 

Havforskningsinstituttet i november: 

 

«I går kjørte vi med teambussen ut til Nordnes for å spille kamp mot Havforskningsinstituttet. 

Vi var ni Geophysical Warriors som trosset regnet og spilte en kjempebra kamp. Vi ble ening 

om å spille med 7 spillere på banen, så hadde vi en innbytter i forsvaret og en i angrepet. 

Det ble fort en 2:0 ledelse for oss etter noe få minutter og etter første omgangen ble stillingen 

4:2. I begynnelsen av andre omgangen hadde vi vår beste fase med mange fine pasninger og 

full kontroll over hele banen. Vi hadde massevis gode sjanser og scoret tre mål til. Vi var  

litt uheldig med stolpen, den traff vi flere ganger. De kunne lett ha vært enda flere mål. 

Dessverre ble en spiller av havforskningslaget skadet etter ca. en time, sånn at vi sluttet 

kampen. Dermed ble resultatet 7:3 til oss! Det var en veldig bra kamp med god stemning, 

masse scoring og bra innsats. Nå er vi klar for Brann!» 

 
Forelesninger, kurs og seminar – Lectures, courses and seminars 

 

Prøveførelesing for stilling som førsteamanuensis i oseanografi 

 

Torsdag 6. februar kl. 09.15 har Frank Nilsen prøveførelesing i Foredragssalen i midtbygget 

for stilling som førsteamanuensis i oseanografi ved GFI. Dette er den siste prøveforelesinga 

for denne stillinga. Tema vil bli sendt ut i neste veke. 

 

 

Horisontførelesing 

 

Horizon lecture - The Evolving Tree of Life - by Henrik Glenner and Andreas Hejnol,  

20th. February, Egget, Studentsenteret, at 18.00 

 

The event starts with a snack and refreshments in advance of the lecture that begins at 18.15 

The lecture is open to all. Welcome! 

http://www.uib.no/matnat/foredrag/2014/01/horizon-lecture-the-evolving-tree-of-life-by-henrik-glenner-and-andreas-hejnol
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The lecture is held in English. 

 

There is also a Facebook-group for the Horizon-series here: 

https://www.facebook.com/groups/230084477091655/ 

 

 

Ice Sheet System Model (ISSM) Workshop 2014 

 

Ice Sheet System Model (ISSM) Workshop 2014 

2-4 June 2014, Bjerknes Centre for Climate Research, University of Bergen, Norway 

http://issm.jpl.nasa.gov/issmworkshops/ 

 

 

Publikasjonar 
 

Oversikt over registrerte publikasjonar ved Geofysisk institutt finn ein i cristin.uib.no 

Husk også å registrere nye publikasjonar der. Frist for å registrere publikasjonar for 2013 er 

15. februar. 

 

 

 

PhD-nytt 

 

For informasjon om Resclim sine kurs, sjå resclim.no 

 

 

Ledige stillinger  
 

GFI har for tida ingen ledige stillingar. Ledige stillingar vil du kunne finne på GFI si nettside. 

https://www.facebook.com/groups/230084477091655/
http://issm.jpl.nasa.gov/issmworkshops/
https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/registrering?la=no&inst=184
http://www.resclim.no/

