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Nyhetsbrev juli 2017
Nordic miniseminar “Crack width calculation methods for
large concrete structures”
29. - 30. august 2017 hos Multiconsult ASA, Oslo
=> Program og påmelding

XXIIIth Symposium on Nordic Concrete Research &
Developement
Mandag 21. - onsdag 23. august 2017 in Aalborg, Denmark
Det gis rabattert deltakerpris for NB-medlemmer fordi NB er medlem
av NCF (Nordic Concrete Federation/Nordisk Betongforbund).
=> Informasjon og påmelding

(AO) Transportation of Concrete – elementary course
31. august - 1. september, Bergen
=> Program og påmelding

(AO) Betongtransport – grunnkurs i betongteknologi
7. - 8. september, Tromsø
Kompetansegivende kurs for betongtransportører, båndbilsjåfører og
pumpeoperatører i henhold til krav til kompetanse gitt i NS-EN 206
=> Les mer, program og påmelding

(A1) Grunnkurs i betongteknologi
11. - 14. september i Fredrikstad
=> Program og påmelding
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Norsk Betongdag og SINTEF-NTNU
Betonginformasjonsdag 2017
18. - 20. oktober i Trondheim.
Meld deg på før 1. september til rabattert pris.
=> Program og påmelding

Årsmøte Norsk Betongforening 12. april 2018
12. april 2018 kl. 17:00 med etterfølgende sammenkomst.
Årsmøteseminar kl 12:00 – 17:00
Sett av datoen i din kalender.
=> Les mer

fib Young Members Group established Workshop
Reisebrev fra Madrid 21. - 23. april 2017
20 unge betongrepresentanter etablerte fib Young Member
Group (YMG).
=> Les reisebrevet (PDF)

fib Symposium, Young Member Group (YMG) - reisebrev
Maastricht, Nederland 11. - 14. juni 2017
Yngre-representant for NB sitt Yngres Betong Nettverk (YBN) var
med på møte i nystartede fib YMG (Young Members Group) og fikk
oppleve fib-symposiet.
=> Les reisebrevet (PDF)

Nordisk publikasjon NCR 56 – noe for deg?
Nordisk Betongforbunds publikasjon NCR56 er nå tilgjengelig. Benytt
anledningen til å se hva disse publikasjonene inneholder. Tidligere
utgaver ligger på hjemmesiden til Nordisk Betongforbund.
=> Les NCR 56 (PDF)

Kommende kurs, konferanser og lokale medlemsmøter
>> Se vår oversikt
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Videoarkiv
>> Videoarkivet fra tidligere arrangementer med Norsk Betongforening
>> Videoarkivet innenfor fagområdet bygg og anlegg i Tekna.

Har du ideer til arrangementer eller andre faglige innspill, vennligst send en
e-post til sekretariatet i Norsk Betongforening: nb@tekna.no
Norsk Betongforening
co/ Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo
Du får denne e-posten som medlem av Norsk Betongforening

