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Bland de ärenderr sorn denna gång st*d
på NFK- t 2:s dagordning, han näffrna.s
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i);:t l,';r:'å:ri* ?re::a de di:rska rrrÖtes&?'rang#*
::riFrlå se:n1 dr*g {r:rdeL av att satYå*rdna d"e

två rl*rdåska :vretecrol*g::röt*r;a i{trK åe

{l*lfte nordiska flygrneteerr*3"*giska kcn-
gr*ssen, 8- 10 juni) oeh NMto{ ? {sjunde
n*rdiska rneteor*logrrrötet, 9-" å Z ju:ri).
För rnånga deltagare f,rån rie övriga nsr-
diska länderna (Danrnark, Istr"and, Norge
och Sverige) kunde två resor kornbinerås
till en enda. Visserligen kund* d*ssa del-
tagare ej närvara vid NMIr{- ?:s *fter*
rniddagsrnöte den 9 juni *ch rr:*rg*r:rnöt*
den t 0 juni, rrren denna nackd"el rtrir:ska*
des genoffr att de finska rnötesarrangö*
rerna hade sett till att ai-la f*rel;åsningar
rned flygrneteorologisk anknytnång var
förlagda till tider d.å de ej kolliderade
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red*våsni"::g al' två arbetsgruppers rap-
p*:rte r, nä.rnligen den sorrr lärnnat förslag
1-åli nya verifåkationsregler för TAI' och
trend*prögn#$er sarnt den sorrr specifice-
rat kunskapskraven i rneteorologi för
*lika fåygcertifikat, för instrurnentbevis
sarrlt {ör flygklarerare. Under en annan
punkt på Cagordningen diskuterades ett
förslag från WMO:s Working Group on
C*de s orr-:, ändring av aeronautiska rne-
te *rq:!.*giska kader s arrrt de nordiska län-
dernas kornrnentarer till förslaget. Re-
**i"tatet av diskussionen rneddelades se-
riarr de nordiska deltagarna i CSM- V.

F iygkatastrof en vid Arlanda den 5 januari
t ??CI stod erckså på dagordningen. Det var
fr;{.rnst frågan orn rneteorologerna skulle
län:"na ut uppgifter orrt eventuellt före-
kcrnrnande kraftiga ffIarknära inver sio-
ner sor,rl diskuterades. Man konstaterade
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bl. a. frånvaron åv naggi'a,irni-i. -,ir:riir:r:iia r
av ternperaturen i d* iäl:ri'.i :i:ii:*il.iiit.:.i,
viLket gör det. svårt ati .r'l:i-:irr.i:.iä.r,i i,:";i i':,:.i
portera sådana. iriversi*ner "

Andra diskus sionsti.:ni:en \ii].:' : .i';r;'*:';t.,ii.i =.

ning av direkrkopior ar.i flyspj ;ii *Frcg:ir,*
ser rn.fiI., där dessa krty:ior"(i iii";cli s.lt;i li-
ingå i dokurrrentatit:rrelr ti11 iiy gpl :.it'sbe*
sättningar" Vidare dislc,.r"lera.de s * :"1;,i r{:ft *

heterna av nordiskt utbyte av CItrr råcles
prognoser för allrnänflyget *ci,r f r.åge--r
rörande ti.llärnpningen inorn Fior<ien av
be stärnmels e rna i PANS- h{ET orn reppri r-
teringen av turbulens, isbildnj.ng $ch v*::*
tikal vindskjuvning inorn flygplatsens in*
flygnings - o ch utfllgning s arnråder'" Er -
farenheterna vid svenska flygvapnet av
elektroni ska rnolnhöj dsm ätare, däri.bland
laser-rnoLnhöjdsrnätare, redovisades,

F"i,.'*ci"r:agerr vid t{iVIL{-7 uppgick täl ett
3,.,-.i..: i, rrv i'ii-ir-:i fyra frarnförCes av tjäns-
'tr.:rT iij ;i 'r: j ;j $h{F{I,

I,.;:c-r;rri 3:*::rgtsson redogjorde för dyna-
tl-i i ;:j j:i.' r ir';j d i''j ::t1 s p ro g no s e r, Roy B e r gg re n
L.::,;ki'er"i erl oi:ljektiv naetod att bedörna sta-
i.i*:isfiiihet. Ernest Hovrnöllers föredrag
iiarir: titeln: I'Otroligt rrlen sant: Några
i'$;].nnr:lika våderhändelser i statistisk be-
iysning". :{nders Peå's sön (VBV), slutli-
!{er}, r*e}clgj orde f ör hur rnan kan beräkna
ned*rh$rdsintensitet ur aerologiska vind-
och fuktigl:etsdata. Fiygvapenmeteorolo-
gen Gustav Blurne beskrev en ny typ av
m*lnhöj dsrnätare rrled halvledarlas er sorn
ij uskä1tra.

Men {inlandsvistels en bestod ej enbart av
öve rläggningar och föreläsningar. De
{in ska värdarna hade arrangerat flera
rn)'*ket lyckade visningar och utflykter.
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Ernest Hovrnöll"er föreläser i Forlhania" Vid hans sida professor
Gösta Liljequist sorn Ledde Niv{M-7:s tiseJ.ags-session
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; jikilt ri:.irrng .nrQJl'.d.e$ ängenä.1*a lunch-
;';.*rniggen i Helsingfors shärgård rcred
/:: .:UVETAP" och bus sfärden till låune-

t. :r gi,'ir,3 ;:1_i I; c r g å s arrrt, ;i en e'flce r f öli:aqde
'":pdn på Haiko går'i,. en syrycket vacker:t

.*1äBen herrgård utanför Eorgå ;:*eC anor
irån 1,3t0-talet, soi:r nyl.igen og3'sk'apats
iill ett se$sester- och kongresä'hotell,

I C ntCr:,-GANI SÄ TI CI\.[ AV i-r,;;i i,ilriAT' n Y F.AN

itlii:+atbyråns arbetsuppgifter har under
senare år korrrnrit att ändras på ett så-
Cant sätt att den nuvarand.e uppCelningen
av blrrån i en klii-:ratavdelning oqh en in*
strut-. rentavd.elning är oticsenlig. n*'ver-

{örandet av alLt {1er arbetsrr:tiiTer och
for str<ningsproj ekt till C.atan:.aeltin har
medfört eti ltrav på en la:.er utbyggd qnhet 

,

för databehandling. 'l-:en kontroll av ob-
servatioilernä soÅ alltiC har företagits
på }tlirnatavdelningen äntirar cckså karak- ''
tär i oc'l rr-red att.autdnaatisl(a ellbr sen:i* '

autornati eka rr:etode r konin-;ertill' använd'*

| ffi ä;-f ä" "äli:-ff i "# 
iii ä;'"0? 

" 
-"1;; ",nu erl rad uppdreg på olika orr:råden irrcr:r

i;iilj övårCen.

I i;r;äru; ;å1*g,ääå*äTäTH ä:;
1 oktob'er 3.97$ deias upp i följande-avdei-
ningar och i^neri- de necian angivna'arbets-
'-r-ppgift errla : .. 
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A}li::i årrna,kli nt atavd e lni % gI:-
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.t riftslecining aV r:reteorologi cltä
Allrn än ltlimattj änst
Cp e ci ella .lclir.n atunde r s öknitrg er
tånd-oi:iistölar i:n. fl. : :

lJndersöItningar röranCe $r'briges strål-
ning s f öri:ålland e r,
TJppirag sve rl<s ar=:het
J arnarbut*' rrr-*d"1,,-lt4C, s kornrni s sicne r
för kli::'.iatologi (CCli ocir för inctrurnent
och cbse rvationsmetoder {CI}liC, betr
s tr ålnin gs ino trur: ent )

i. ..

r,räd-ret var strålande und.er hela kongress-
veckan, och för os s sor:L f äredrog det
långsairrmare färdsättet ined finlandsbåt
ble'g resan särskilt angenä;rr.

Chris'te1 i^"'iorales. : :'
' i i';:'t' : '

(KFE, föreståndare

Löpancie *tati stik och eublikationer
$yste:nplane ring
Prograrnrr]"e ring
Stansieing
ljppc'!.ragsve rks ar:ihet ; i :

S'arnarbete lr:ed WjviO:s kcmi:riscion för r ';

hli.rnatologi ( C Ct)'

I{ontroLlavdelqingen (:lSX, föreståndare
ffi)

:.'.
,iiransitnirtg av ltlirtratdata ,;

fjublicerir:g av i.cke rutin*,iässig nalur
Unclers öltpingar rörancle Sveri ges lclir:rat
U-tarbetariCe av förslag till :T'aslcinkon-
iroll av data
{,Jppdragsverks am}ret 1

nLågc - äch Lanthruksrneteorologi
Sariiarbete r:red Wi.;lC:s korrrffirission för
ltli:natologi i CCt) och agriitulturrneteoso-
logi{Cagt',t}, 

, : ,.

å,4i1 i gvå::,C s a:'de h:i n ge n { ::"8 },:i, {ö r e s t ånda 1, ;' ;

le Tll:.'- etitgEry-_-
Uiretlningar inorn n:ilj övården , ' , ,

lizlikroLc.li.inatologi ska unåer c ölcningar :'

i-Tpp Cr" a g s ve rlt s aråh et
Såå:arbete r:':.ed 1'r: I.,{C: s kor:rrt:i s s ion för
klir:ratologi {CCl) och atrrrosfärvete3lsl"ap ' ,

(cAS)

Beträffanc{-e instrur:rentavde}ningen har 9n;;
*rotsvaranCe uppdelni"ng ej ägt rurn. Be-
hcv föreli.gger crnel-lertid att r:nera strikt
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