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Förord 

NM var en utmaning för mig redan i början. Jag hade aldrig varit p~ ett NM 
och nu var det min uppgift att arrangera ett här i finland. Projektet 
började med en massa diskussioner med mina föreg~ngare i tjänsten i 
Lantmäterigillets styrelse. Av dem fick jag många goda r~d för kommande 
året och mötet. 

Jag var i Of M i februari för att tå en uppfattning om vad NM kunde vara. 
Under veckoslutet fick jag känslan att dessa möten är mycket varma och 
glada tillfällen. Det var vad jag ville också ha i NM 2004. 

Jag hoppas att alla deltagare hade roligt under vecka n och fick nya 
kontakter i andra Nordiska länder. Ätminstone jag trivdes bra och i 
slutsatsen gick veckan mycket väl även då det kom överraskeiser under 
veckan. 

Denna rapport ger en liten översikt i vad som hände under veckan för de 
som inte kunde vara med och fungerar som reservminne om veckan för 
deltagarna. 

Tack för veckan allihop! Vi ses åter i NM eller OfMl 

Tiina Kauppinen 

Nordiskt Möte 2004 
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Sponsorer 
Utan v~ra sponsorer skulle denna möte Inte ha arrangerats. Ett stort tack 
till varje sponsor som ville vara med i nordiskt samarbete! 

SUOMEN MAANMlTT AUS· 
INSINÖÖRIEN LHTTO RY MIL 

Finlands Lantmäteriingengörers Förbund rf MIL 

LANTMÄTERIVERKET 

Tekniil .. an Akateemlsten 
Liltto TEK nostaa arvoa$l 
työma t1o.kinoilla ja 
kasvattaa ammattlkunnan 
yhteiskunnalista merkltystä 

TEKNIIKAN 
AKATEEMISTEN 
U 'TIO TEK 

Teknikens Akademlkerförbund 
(TEK) höjer ditt värde på 
arbetsmarknaden och ökar 
yt1o.eskårens samhälleliga 
betydelse 

., TEKNILLISEN KO RKEAKOU LUN YLIOPPILASKUNTA 

Tekn iska Högskolans Studentkår THS (TKY) 
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Budget 

Inkomster 

Utgifter 

Deltagningsavgifter 

Bidrag 

Totalt 

Logi + bastun j Otnäs 

Mat 

Transportation 

Totalt 

910 ( 

1 600 ( 

2510 C 

320 € 

738 € 

865 € 

1923 C 

Överskott används t,ex. till tryckningskostnader för rapporten och OFM 
2006. 

5 



NM 2004 Rapport - Programmet I korthet 

Programmet i korthet 
Måndag 1.11.2004 

Deltagarnas ankomst till Sieria, Nummi-Pusula 

Middagen och "small talk" 

Tisdag 2,11.2004 

09:00-10.00 Företagsbesök i Senat Fastigheter 

10.15-11.00 Helsingfors sightseeing 

12: 00-14 :00 Företagsbesök i Sjöfartsverket 

15.00 Middagen i Teknolog Föreningen och besöket teknologmuseet 
Otnäs. 

Sauna och kvällsprogram i Gorsu 

01.00 Bussen tillbaka till Sieria 

Onsdag 3.11.2004 

Fritid och spel 

Nordisk Kost på kvällen 

Torsdag 4.11.2004 

Grupparbeten 

General Församling 

Simtävling och spex 

Städning 

Fredag 5,11.2004 

09: 00-11: 00 Företagsbesök i Finnairs flygsimulator 

11:30-14:00 Företagsbesök i Skanska 

Fritid i Helsingfors 

19:00- Banquet 

Lördag 6.11.2004 

Farväl och hemresan 
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Dagbok 

Mändag 1.11 

Nordiskt möte 2004 började sakta men säkert en måndagskväll. Det var 
den första dagen i november, aningen senare på ~ret än vad som har 
brukat vara traditionellt, Deltagarnas resor till Sieria, platsen för 
sammankomsten, varierade mellan 60 och 800 km, Av v~ra utländska 
gäster kom de tio norrmännen först. Svenskarnas och danskarnas flyg 
landade lite senare, 

I NM-sammanhang var lägercentret i 
Sieria i Nummi-Pusula ett helt nytt 
ställe, De flesta deltagarna var nöjda 
med det, såväl en sjö som typisk 
finsk skog fanns nära stugan, 
Sång häftena med sångerna som hör 
NM till var inte sena att plockas 
fram. Både gamla och nya deltagare 
fick snabbt börja träna in klassiker 
som Jos eukkosi kieltää, Hepp hepp, 
Et bryggeri, osv. 

Tisdag 2.11 

Det officiella programmet inleddes med en riktig rivstart på tisdag morgon, 
Dagsprogrammet var ganska späckat. Redan klockan 8 stod bussen på 
lägercentrets gård och väntade på alla morgontrötta lantmätare. Det 
gällde att ta sig ur sovsäcken och hinna f~ i sig lite stugfrukost, Bussen 
skulle ta oss genom morgonrusningen i huvudstadsregionen till 
Senatfastigheter. Senatfastigheter var målet för den första 
företagsexkursionen, Detta affärsverk äger och förvaltar statens 
byggnader och fastigheter, såsom bl.a. universiteten, statens ämbetsverk, 
ministerierna, forsknings- och kulturverken, fängelserna och 
försvarsförvaltningen. Vi blev guidade genom det stora, arkitektoniskt 
intressanta byggnadskomplexet med bl.a, en balkong med utsikt över 
stora delar av Helsingfors, 

Efter det första arbetsplatsbesöket hade vi gott om tid innan vi skulle vara 
på plats på Sjöfartsverket. Gästerna som besökte Finland för första 
gången ville gärna se lite av Helsingfors, därmed gjorde vi en kort rundtur 
genom centrum. Vi stannade en stund på Senatstorget så alla fick en 
chans att beundra den mäktiga Storkyrkan. Rundturen slutade i 
Gräsviken . Den knappa timme som återstod till följande exkursion 
utnyttjades till shopping i områdets affärer, alternativt cafebesök. 

Sjöfartsverket bjöd oss på nästa exkursion, Fyra olika anställda berättade 
om aktuella saker i 
sjöfartsbranschen, Alla studerar de 
eller hade studerat just lantmäteri p~ 
Tekniska Högskolan i Otnäs, Vi Fick 
ocks~ gå omkring i huset och se på 
produktionen av sjökort, 

Efter två exkursioner väntade en 
välförtjänt lunch på TF 
(Teknologföreningen) i Otnäs, I 
Otnäs fanns ocksa möjlighet till 
diverse uppköp, eller så kunde man 
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bekanta sig med la ntmäteriavdelningen p3 högskolan. Gillesrummet är 
alltid lika omtyckt och beundrat. 

Polytekarmuseet i Teknologbyn i Otnäs var reserverat för NM-gruppen mot 
kvällen. på museet kunde deltagarna bekanta sig med finländsk 
teknologkultur under m3nga decennier. Avsaknaden av svenska eller 
engelska förklaringstexter till föremålen skapade lite bekymmer för 
många. Finländarna kunde enligt bästa förmåga hjälpa. 

Slutet av kvällen tillbringades i bastuutrymmena som kallas Gorsu, ett 
stenkast från museet. Förutom att bada bastu fanns också möjlighet att 
spela olika sällskapsspel. Finländska lantmätare som annars inte deltog i 
evenemanget var inbjudna till Gorsu och kunde vara med i umgänget. 

När klockan slog 23 avgick bussen tillbaka till stugan. Framme på stugan 
fortsatte kvällsaktiviteterna långt in på småtimmarna . FOlk hade minsann 
energi fastän dagen hade varit lång. 

Onsdag 3.11 

Onsdagen tillbringades i sin helhet på stugan i 
SIerla. Deltagarna fick nu fö r första gången 
m6jllgheter att på allva r bekanta sig med 
området, i dagsljus dessutom. Lättare program 
var välkommet efter en stressig tisdag. 

Raden av tävlingar inleddes med 
trillebårkonkurranse (skottkärrlöpning). För n:te 
året i rad var norrmännen också år 2004 helt 
oslagba ra. Frågan är om det ens var motiverat 
att ta med vandringspriset som besvärligt 
specialbagage med flyg s3 här lång väg. Å andra 
sidan fick mötets nya deltagare se hur det ser ut. 
Efter lunchen fortsatte Norges framgångar. 
Rövkrok är en trevlig tävling eftersom alla får 
chans att delta individuellt. Matcherna lottades 
ut och vi nnarna gick alltid vidare. Finalen stod 
mellan Tommi från värdlandet Finland och Audun 
från Norge. I finalen var det bäst av tre matcher 
som gällde, och det var Audun som tog hem 
segern. Den t redje tävlingen var Miss Foster, den 
kanske mest kända av dem alla. Trots att 
Danmark hade bara tre deltagare var danskarna 
ocks3 denna gång 
vinnare i ölstafetten. 
Förklaringen lär vara 
aktiv träning hela 
året. 

Mot kvällen blev det dags för nordisk kost . Alla 
de fyra deltagarländerna hade förbe rett och 
tillagade en typisk maträtt. Till maträtten hörde 
också snaps från rätt land. Danmark var först 
ut, sedan kom Norge och Sveri~e. Sist bjöd 
Finland på sin rätt. Nordiska sanger sjöngs 
naturligtvis också medan maten avnjöts. Efter 
nordisk kost återstod praktiskt taget bara fri 
samvaro med bland annat bastubad, kortspel 
och att lyssna på musik från anläggningen som 
var på plats. Bastubad var för de skandinaviska 
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gästerna en helt obligatorisk upplevelse i Finland, för de flesta dessutom 
en helt angenäm sådan. Vissa våghalsar vågade sig dessutom ut i det 
senhöstkalla vattnet i den närbelägna sjön. Också denna kväll drog det ut 

sent innan alla hade gått och lagt sig då tröttheten tog 

Nordisk Kost 

Torsdag 4.11 

Torsdag var den andra dagen med lite lugnare program. Programmet 
innehöll inga företagsbesök i Helsingfors, så vi behövde inte brådska med 
att stiga upp. Alla var också mycket trötta efter nordisk kost . 

Vi hade mycket ti d att laga mat, promenera rund på området och spela 
Kyykkä och Mölkky. Spelarna ropade ordet "Gädda" så ljudligt att alla i 
södra Finland visste vad som pågick i Sieria. Vi hade ocksa tillräckligt med 
tid att samlas kring ett bord fö r att diskutera aktuella frågor i 
lantmäteri branschen i Norden. Grupparbetet gick som planerat och 
deltagarna såg nöjda ut efter den programpunkten. 

Dagen gick så snabbt att solen hann 
gå ned innan de officiella tävlingarna 
började. Danskarna vann Irsk 
juleaften knappt. Banan var skickligt 
preparerad och man fick ljus med hjälp 
av en bi l. Team Norge vann 
spextävlingen med en adjektivsaga. 
Simtävlingen ordnades trots att det 
var mycket mörkt och vattnet var 
ganska kallt. Det danska sim laget 
(Kasper) visade hur man kämpar i 
hårda förhållanden och säkrade 
pokalen till Danmark. 

Fredag 5.11 

på fredag hämtade bussen oss klockan 7, vilket innebar att allt måste vara 
väl packat och städat före det. Dagens första exkursion var till Finnair, där 
vi fick veta hur flygsimulatorer fungerar. En grupp fick till och med vara 
med på flyget till Bangkok! på middagen anlände vi till Skanska Oy. Mister 

9 



NM 2004 Rapport· Dagbok 

Skanska, NM-veteranen Teemu Kärkas bjöd oss på mat och kaffe samt 
intressant information. 

Efter besöken hade vi tid att besöka Helsingfors en gång titl och köpa 
souvenirer. Man fick också vila lite innan den fina middagen började. Den 
finska delegationen fick väldigt fina gåvor och tackade för en riktigt roti2 
vecka med sina nordiska kolleger. Den sista kvällen fortsatte med fest, sa 
pass stillsamt att alla på lördagen hittade vägen till flygstationen. 

Den finska organisationen tackar och bockar ! 

I 

Den norska delegat ionen 

Delegat ionen "Öresund" = Danmark och Sverige 

Den finska delegationen 
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Generalförsamling 

1. Öppning av generalförsamling 

Tiina Kauppinen blev valt ut för ordförande och Tommi Seppänen för 
sekreterare. 

2 . Senaste NM 

Vi fick en fin NM2003 rapport. Rapporten blev godkänd. 

3 . Nästa NM 

Det finns inte ännu planer för nästa NM, men troligtvis ska den ordnas 
Skåne . 

4. Nästa OFM 

Nästa OFM ordnas i Norge i .8.s 11.2 - 13.2.2005. 

5 . NM 2004 

Längden för mötet var bra. 

Vi hade två långa dagar och två lätta dagar, programmet kunde ha varit 
jämnare delat ut under veckan. 

Grupparbeten var goda. 

Excursionerna var bra. 

Nordiskt Möte 2004 blev godkänt. 

, 

Tiina Kauppinen 

Ordföra nde 

, , 

Tommi Seppänen 

Sekreterare 
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Regler för ölhävningstävlingen Miss Foster 

Historia 

Syfte 

Sedan gammalt har det varit brukligt att, på Nordiskt Möte för 
lantmäteristuderende, mötas i ädel tävlan kring konsumerandet av det för 
en lantmätare så nödvändiga ölet. 

Kampen har haft formen aven lagtävling, som under vederbörligt 
cermoniel resulterar i att det vinnande laget mottager Miss Foster, som 
därefter skall förvaras i ett år till nästa tävling, 

Syftet med ölhävningstävlingen på Nordiskt Möte för lantmäteristuderande 
är att utse den av de deltagande nationerna, vilken är mest värdig att 
under det kommande året erb juda Miss Foster husrum och därvid visat 
okuvlig längtan till och smak för öl av god kvalitet. 

Utpekandet av den mest kvalificerande nationen ska ske under värdiga 
former och utgöra en länk i Nordiskt Mötes kedja av utbildnings- och 
nöjesarrangemang. Miss Foster-tävlingen ska på ett naturligt sätt glida i n 
i mötet och medverka till att stärka de vänskapliga förbindelserna 
deltagare och länder emellan. 

Deltagare och funktioner 

Varje land stä ller upp med ett 4-mannalag, utvalt bland de dugligaste, 
Bägge könen ska vara representerade. 

Ti ll domare utses en kommitte med en medlem från varje land. Dessa 
förbinder sig högtidligt att övervaka att de för tävlingen nedtecknade 
reglerna följes. 

Till tidtagare utses en stabil och nykter person från varje land. Var 
tidtagare tar tid på ett annat lands lag. 

Till överdomare väljs en av deltagande lag erkänt neutral och pålitlig 
person, Denne utövar den övergripande kontrollen över att tävlingen 
genomförs på tilbörligt sätt, Överdomaren skal I medla i, och har att 
avgöra, de tvister som uppstår under tävlingens gång. 

Vem vinner? 

Varje lag använder fyra öl av den sort som i övrigt drickes vid Mötet. 
Styrkan skall motsvara den hos normal pilsner och ölet skall vara lagom 
lagrat, tempererat och vara emballeratt i flaska. Dessa &oum 1;1 placeras i 
en rad framför varje lag. på en av överdomaren given signal, startar 
tidtagarna klockorna och det är nu tillåtet för lagen att påbörja 
inmundigandet av flaskornas innehåll, i det att en flask a tömmes åt 
gången aven, och bara en, deltagare från varje lag. När första flasken är 
tömd sätts den hårt i bordet, på det att en ljudlig signal förkunnat för 
lagets funtionärer, och för näste lagmedlem, att ölet är utdrucket. Näste 
deltagare påbörjar nu intagandet av öl nr. 2. på detta sätt fortsätter det 
till dess signalen från den fjärde ölen förkunna r för tidtagaren att den för 
samtliga fyra öl förbrukade tiden kan noteras. 

Varje lags tomflaskor insamlas av domarna och eventuellt resterande 
innehål mäts upp j mätglas angivande milliliter, så att varje lands totala 
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restkvantum kan bestämmas. Detta noteras av domarna. Varje centiliter 
vä tska resulterar i ett tidstillägg på 3 sek. (restkvantumtillägg). 

För att erinra om att ölet också skall vara källa till njutning och alltså skall 
intagas fullständigt, åligger det domaren att se efter att all öl kommer 
deltagarna tillgodo. Om han därvid uppfattar att & ouml;1 försvinner andra 
vägar än ned i svalget på tävlingsdeltagarna, har domaren att göra en 
bedömning av laget. Kan det inträffade anses ha medfört obillig tids
och/eller restkvantumfördel, tilldelas l aget, av det samlade 
domarkollegiet, ett straff i form av tidstillägg. 

Efter summering av tid + restkvantumtillägg + tidstillägg = totaltid, 
förklaras av överdomaren det lag som vinnare, vars totaltid är minst. 
Samtidigt offentli~görs såväl tider som deltider för samtliga fyra lag. Vid 
lika tid mellan tva lag sammanträder domarkollegiet och beslutar hurvida 
det krävs omtävling eller om det går att skilja lagen åt genom värdering 
av de i totaltiden ingående delarna. 

Miss Foster överräckes därefter till vinnariaget och laget och den nation 
det representerar, bliver skyldiga att medföra henne, orörd av främmande 
händer, till nästa års Nordiska Möte. 

(Dä Miss Foster med tiden blivit mycket skröplig f~r det p~ inga villkor utövas väld mot 
henne och hon är s~ledes totalfredad efter tävlingen). 

(pä uppdrag av generalförsamlingen i Lysekil 1989. Stockholm oktober 1989). 
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Deltagarna och kontaktinformation 

Norge: 

Siri-Linn Ektvedt 

Brår 

3175 Ramnes 

40894833 

sirilinnektvedt@hotmail.com 

Linn Helen Borge 

Brandsvei 1 

3122 T0nsberg 

90038680 

Iborge@student.nlh.no 

Helene Medhus 

Skjalgsgate 36 B 

4041 Hafvsfjord 

98833327 

hmedhu@student.nlh.no 

Marie Ervik Smette 

Storehaugen 37 

5304 Hetlevik 

97075880 

msmett@student.nlh.no 

Ann Kristin Raanaas 

0vre Sol berg 

1440 Drobak 

95990244 

araana@student.nlh.no 

Gunhild M0hum 

Orkideveien 10 

1339 Wlyenenga 

95840261 

gmehlu@student.nlh .no 

Erlend Moberg 

Stemmevegen 10 

5200 Os 

91187152 

erlend_moberg@hotmail.com 

Simen Grönvold 

Kirkevoldvegen 11 

2750 Gran 

41612171 

simeng@hotmail.com 

Gunhitd M0hum 

Orkideveien 10 

1339 V0yenenga 

95840261 

gmehlu@student.nlh.no 

Erlend Moberg 

Stemmevegen 10 

5200 Os 

91187152 

erlend_moberg@hotmail.com 

Simen Grönvold 

Kirkevoldvegen 11 

2750 Gran 

41612171 

simeng@hotmail.com 
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Danmark: 

Per Egebak Jensen 

Granlands Torv 116.Tv 

9210 Aalborg 50 

Kasper Hansen 

Vestergade 23 1.06 

9400 N0rresundby 

Carsten Flyger Jl1lrgensen 

Kollegievej 4, V.IS 

9000 Aalborg 

Sverige: 

Oskar Berglund 

Råbyvägen lSL:L13 

22457 Lund 

oskar_berglund@yahoo.se 

Emil Bergsten 

Dag Hammarskjölds Väg IF 

22467 Lund 

ciI02bel@I.lth.se 

Finland: 

Tiina Kauppinen 

Tiina.kauppinen@hut.fi 

Katja Käyhty 

kkayhty@cc.hut.fi 

Kirsi Koivula 

ki rsi. koivu la@hut.fi 

Tommi Seppänen 

tommi.seppanen@hut.fi 

Oll i Kantanen 

olli.kantanen@hut.fi 

Magnus Storsjö 

Lintukorventie 2 K 117 

02660 Espoo 

mstorsjo@cc.hut.fi 
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