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Årsberetning 2013
Meteorsektion - Årsberetning 2013
I vinteren 2013 blev Ildkugle og meteorsektionen delt op i to
sektioner. Efter aftale med Anton Norup Sørensen og Michael
Quaade overtog jeg ansvaret for Meteorsektionen.
Målet for mit arbejde med meteorsektionen var og er at få flere
visuelle observatører ud under stjernerne og tælle stjerneskud.
Observationerne bliver efterfølgende indberettet til IMO.
Sektionen vil primært fungere som et forum til oplæring af nye
observatører og udveksling af erfaringer. I første omgang består
sektionsarbejdet dog mere i at forøge antallet af danske
observatører der indberetter til IMO. I skreven stund er der
desværre kun en observatør af denne hyggelige, men nyttige
form for dataindsamling.
Det forløbne år gik dog slet ikke som forventet.
Stjerneskudssværmen Lyriderne i april 2013 blev observeret af
undertegnet og det magre resultat på to lyrider og to sporadiske
stjerneskud blev indberettet til IMO.
Efter april tog livet en af sine kedelige drejninger, med et
dødsfald i den nærmeste familie og nogle måneder senere min
kærestes stressnedbrud. Så det med sektionsarbejde og tælling
af stjerneskud blev sat på standby.
Derfor er der da heller ikke meget at berette om i resten af det
forløbne år.
Min forventning til det kommende år, er at arbejdet med at få
flere danske observatører til at deltage i IMO's arbejde, vil blive
intensiveret.
Med venlig hilsen
Tom Axelsen
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