Reisebrev fra Fjellsprengningskonferansen 2010
For 47. gang arrangerte NFF, Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk, og NBG, Norsk
Bergmekanikkgruppe sin årlige høstkonferanse. Som NTNU-studenter ble vi invitert til å
delta, og 17 studenter fra 4. og 5. klasse innen Tekniske geofag reiste nedover.
Alle deltok på selve konferansen torsdag 25.11 og fredag 26.11. Flere tok også turen ned til
Oslo onsdag 24.11. Denne dagen ble det avholdt møte i Yngres Nettverk, og her deltok fem i
femte klasse som er i ferd med å fullføre masteren sin. På kvelden fikk alle studentene tilbud
om å delta på middag med ett av firmaene Sandvik, Atlas eller Nexco. Dermed var om lag 10
av studentene allerede i Oslo da resten av flokken ankom Radison Blu torsdag morgen.
Etter å ha mottatt info om dagen ved NFFs stand i konferanselokalet var det tid for foredrag.
Det var en rekke spennende foredrag hele dagen om ulike emner i inn- og utland. Av
foredragsholderene var det kanskje særlig en som høstet stor jubel hos studentene, nemlig
Hans Tore Mikkelsen som er stipendiat ved institutt for geologi og bergteknikk ved NTNU,
og har undervist flere av oss. Han fortalte om "Fremtidens Bergstudium - En evaluering av
studieprogrammet Tekniske geofag". Under NFFs egen post på programmet ble vår lille
NTNU-gjeng hentet opp på scenen og presenteret for konferansedeltakerene. Man kunne ved
NFFs stand motta en brosjyre hvor vi studentene var grundig presentert med bilde. Høstkonferansen er et flott sted for oss studenter å bli kjent med mennesker i bransjen, samt jakte
på jobb, sommerjobb, prosjekt-/ og masteroppgave.
Etter en intensiv dag med foredrag var vi invitert til middag, og på menyen stod tradisjonell
husmannskost. Natta ble lang for noen, og generelt virket alle fornøyde med mottakelsen hos
de mer etablerte bransjefolka.
Dag to var som vanlig bergmekanikk/geoteknikk-dagen, og det var nok en dag med mange
gode foredrag. Her fikk vi blant annet se den nylig utdannede sivilingeniøren Solveig
Vassenden holde foredrag om masteroppgaven sin ved frostlaboratoriet til SINTEF. Dette til
stor inspirasjon for oss som er i gang med, eller i ferd med å ta fatt på, vår egen
masteroppgave. Etter en lang konferanse var det en sliten, men fornøyd gjeng som vendte
nesen nordover igjen.

