
 

 

 

 

 

INVITASJON TIL FAGDAG TINGLYSING OG MARKERING AV 40 ÅRSJUBILEUM 
GEOFORUM TROMS / TROMS KARTTEKNISKE FORENING 

 

GeoForum Troms inviterer til fagdag tinglysing og markering av 40 årsjubileum samtidig 

Målsetningen med fagdagen er å få faglig påfyll og erfaringsutveksling med tinglysingen. 
Fagdagen er myntet på både kommuner, advokater eiendomsmeglere og andre som sender 
dokumenter til tinglysing. 

Praktiske opplysninger: 

Tid markering 40 årsjubileum:  Mandag 29.08.16 (kl. 14.00-21.00) 
Tid fagdag tinglysing:       Tirsdag 30.08.16 (kl. 09.00-15.00) 
Sted: Vallhall kurs og opplevelsessenter Krøttøy utenfor Bjarkøy 
Påmeldingsfrist: 18.08. 2016. Påmelding ved å klikke på linken  

 
Pris 2 dager: 3000 kr for medlemmer i GeoForum eller ansatte hos bedriftsmedlemmer. Et  
tillegg på kr 200,- for andre. Prisen inkl. overnatting, 2 lunsjer, frokost og festmiddag samt kaffe/te. 
Opplysninger kontakt Tommy Jenssen, tlf: 77026768, tommy.jenssen@harstad.kommune.no 
 

Transport mandag 28.08: 
Fra Harstad går det hurtigbåt til Krøttøy morgen og ettermiddag, GeoForum Troms har imidlertid fått 
bestilt egen transport utover til Krøttøy: turistskipet Stønstad: GeoForum dekker denne transporten: 
Link til beskrivelse av båten:  https://www.visitnorway.no/listings/ms-str%C3%B8nstad/26512/ 
 
Oppmøte mandag 29.08 kl 1000 ved hurtigbåtkaia Harstad 
Turistskipet Strønstad transporterer oss ut til Krøttøy kl 1030 ankomst ca kl 1330. 
Videre program: Mandag 29.08: 
Kl 1400: Lunsj. 
Kl 1500: Historisk tilbakeblikk på Troms kartekniske forening og Geoforum Troms. 
Kl 1630: Guiding Meløyvær fort (utflukt) 
Kl 2000: Festmiddag 
 
Program: Tirsdag 30.08 fagdag tinglysing: 
Foredragsholder: Hugo Torgersen, Kartverket tinglysingen. 
 0730 – 0900  Frokost 
0900-0945      Hvordan få tinglyst på 1. forsøk  
0945              Pause 
1000              Seksjonering, tinglysnings-messig utfordringer knyttet til dette.  
1100              Tinglysing og sletting av servitutter. 
1200              Lunsj  
1300              Tinglysing av dokumenter ved arveoppgjør  
1400  Avslutning og RIB transport tilbake til Harstad ( dekkes av arrangør). 
Beregnet for de som må rekke hurtigbåt fra Harstad kl. 1615. 
1430-1600: Utflukt til høyeste punkt på Krøttøy ca 100 m.o.h. observasjon fra utsiktspunkt med 
kikkert – hval observering utover Andfjorden.Ca 10 min gangtur. 
1645: Transport til Hurtigbåt kai på Krøttøy. 
1715: Hurtigbåt til Harstad - ankomst  kl 1800.Dekkes  av  hver enkelt deltaker. 



 

 

 

 
 
 
Alternativ deltakelse bare tirsdag 30.08: 
Hurtigbåt fra Harstad kl 0800 ankomst kl 0950. 
Deltakelse på alle foredrag fra kl 1000 – 1400. 
 
 
 
 
Deltakerpris kr 1000, billett hurtigbåt til/fra Krøttøy betales  av den enkelte deltaker, øvrig  transport 
med  RIB dekkes av arrangør. 
 

Velkommen til vakre Vallhall kurs og opplevelsessenter på vakre Krøttøy! 
 

https://www.visitnorway.no/listings/valhall/171764/ 

 

Påmeldingslink finner du her: 

http://geoforum.pameldingssystem.no/geoforumtroms-fagdag-jubileum 

 

 

 

 


