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Nyheter og kurs med påmelding nå >>

Nyheter og kommende arrangementer
Publication NB 25 E “Guidelines for Design and Construction of
Slipformed Concrete Structures” is availabel
Engelsk utgave av NB 25 "Veiledning for prosjektering og utførelse av
betongkonstruksjoner utstøpt med glideforskaling" er nå tilgjengelig i PDFformat og som trykt utgave.
Les mer her (PDF)
Målbevisste og engasjerte YBN’ere foreleser på våre kurs
Aktiviteten til YBN er svært viktig for NB. De unge er på full fart inn som
forelesere på våre kurs.
Les mer her (PDF)
Nå kan du søke om Fondsmidler for 2018
Har du et utviklingsprosjekt der resultatet kan brukes direkte i markedet om
ett år? Send søknad til nb@tekna.no innen 21. mai. Se retningslinjer se her
Meld inn kandidater til Betongtavlen 2018
Har du et godt prosjekt, eller vet om en god kandidat?
Send inn ditt forslag til nb@tekna.no innen 31. mai.
Les mer her

Trenger du faglig påfyll? Meld deg på kurs i dag:
(A0) Grunnkurs for betongtransportører, båndbilsjåfør og pumpeoperatør
31.05.2018, Gardermoen
(A0S) Sikkerhetskurs for pumpeoperatør og båndbilsjåfør
02.06.2018 Gardermoen
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(U3) Utførelse av betongkonstruksjoner for produksjons- og kontrolleder
18.06.2018 Gardermoen
(A1) Grunnkurs i betongteknologi
17.09.2018 Fredrikstad
(A2) Videregående kurs i betongteknologi
22.10.2018 Fredrikstad
Se full arrangementsoversikt
Videoarkiv fra arrangementer i regi av Norsk Betongforening.
Videoarkiv fra arrangementer i regi av Tekna Bygg og anlegg.

Kontakt oss | Se våre nettsider | Arrangementer
Denne e-posten går til medlemmer av Norsk Betongforening, deltagere på foreningens arrangementer,
samt våre abonnenter på nyhetsbrev
Meld meg av kurstilbud og nyhetsbrev fra Norsk Betongforening
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