
Tur til Åstjern for MAT1100-studenter.

Tradisjonen tro arrangerer Matematisk institutt og Matematisk Fagutvalg et faglig-sosialt 
helgeseminar for MAT1100-studenter i begynnelsen av oktober. I år vil turen gå til Åstjern Hyttetun 
på Hadeland lørdag 1. og søndag 2. september.

Nikolay Qviller vil være med som foreleser, i tillegg til noen gruppelærere. Det koster 200 kroner å 
delta, og det inkluderer transport, mat og overnatting på flermanns-/-kvinns-rom i hytter. NB! Vi 
anbefaler å ta med eget sengetøy (dvs. Laken, pute- og dynetrekk), evt sovepose, men det er også 
mulig å leie sengetøy på Åstjern for kr. 80,-

Programmet for turen vil bli som følger:

Lørdag 1. oktober:

07:40 Oppmøte Blindern (v/ Bunnpris)
08:00 Bussavgang
09:30 Ankomst Åstjern
10:15 Forelesning
12:00 Lunsj
13:15 Oppgaveregning
15:15 Forelesning
17:00 Middag
18:00 Fri
19:15 Oppgaveregning
21:00 Kveldsmat, sosialt samvær mm.

Søndag 2. oktober:

08:00 Frokost
09:15 Forelesning
11:00 Oppgaveregning
13:00 Lunsj
14:00 Rebusløp
15:30 Retur med buss
17:00 Ankomst Blindern

Huskeliste:

● Læreboka, kalkulator og skrivesaker
● Klesskift og fottøy (det kan bli gulvkaldt)
● Regntøy
● Toalettsaker og sengetøy/sovepose
● NB!!! Det er ikke mulig å kjøpe snacks o.l. på Åstjern, så hvis dere trenger påfyll av 

karbohydrater mellom forelesningene eller noe knask til kvelden, må dere ta med det selv.

Påmelding:

På grunn av begrenset plass på Åstjern er det kun plass til 50 studenter, så her er det første mann til 
mølla. Påmelding skjer i vestibylen i Sophus Lies auditorium i pausen og like etter forelesningene 
og plenumsregningen i uke 38. Påmelding skjer ved at du betaler 200 kr til oss og får kvittering. Så 
husk penger!

Kontakinformasjon:

Har du spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt med tur-ansvarlig Ivar Staurseth: ivarsta (ætt) 
student.uio.no. Dere kan også ta en titt på www.aastjern.no for å finne ut mer om Åstjern Hyttetun 

MATEMATISK FAGUTVALG 

http://www.aastjern.no/

