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Sammen for et tryggere samfunn

Programmet fortsetter neste side

Informasjon om messeturen finner du på neste 
side. Turen har avreise tirsdag 21. juni med retur 

torsdag 23. juni.

Faglig innhold:
- 2,5 dag på messa  
- En spennende 

minikonferanse med fokus 
på nyheter og trender 

innen elektroniske 
sikkerhetsløsninger.

Link til IFSEC 2016 

http://www.ifsec.co.uk/
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Norsk Sikkerhetsforening

Sammen for et tryggere samfunn

Informasjon om IFSEC turen – tirsdag 21. til torsdag 23. juni

Tirsdag morgen flyr vi direkte til London. Ved ankomst, egen transport direkte til IFSEC Excel. Vi tar hånd om 
din bagasje. Denne blir tilgjengelig på hotellet, The Strand Palace. Retur fra IFSEC Excel til The Strand Hotel skjer 
individuelt, ingen felles transport. Anbefaler bruk av undergrunnsbane.  

Tirsdag ettermiddag/kveld  - ingen program i regi av Norsk Sikkerhetsforening. 

Onsdag morgen  - Tidlig onsdag morgen (09:00 – 11:00) arrangeres et mini sikkerhetsseminar på hotellet The 
Strand Palace i regi av Norsk Sikkerhetsforening.  Vi jobber med flere interessante emner og foredragsholdere. 
Programmet  oppdateres så fort dette er på plass. Etter miniseminaret er det tid for messebesøk på IFSEC Excel  
London. Individuell transport tur/retur med anbefaling om å bruke Londons undergrunnsbane.  

Onsdag ettermiddag  - sosialt arrangement i regi av Norsk Sikkerhetsforening. Her blir det felles avgang fra 
hotellet. Vi kommer tilbake til tidspunkt.

Torsdag morgen  - mulighet for messebesøk. Individuell transport tur/retur med anbefaling om å bruke 
Londons undergrunnsbane. Felles hjemreise/avreise fra hotellet The Strand Palace ca kl. 14:00 til flyplassen. 
Vi kommer tilbake til nøyaktig tidspunkt.

Noen som ønsker å forlenge oppholdet, evt. tilbringe helgen i London?
For de som ønsker, er det selvsagt en mulighet til å forlenge oppholdet. Her kan du selvsagt bo på samme hotell 
som benyttes fra tirsdag til torsdag. Kontakt Pål Linnerud hos Berg Hansen så hjelper de til med flybilletter og 
hotellbestilling tilpasset ditt behov.

Hvordan melder jeg meg på?
Påmelding skjer direkte via linken under. Spørsmål ifm. påmelding kan rettes til Pål Linnerud, 
Berg-Hansen Arrangement i Vestfold på Tlf: 33 30 05 70 - mobil: 982 16 942 - e-post:  
gruppeopplevelser.vestfold@berg-hansen.no

Priser 

NOK 10 895, - inkl. mva (tirsdag – torsdag) Link til påmelding 
(prisen gjelder avreise / ankomst Gardermoen. Du kan selvsagt reise fra andre 
destinasjoner. Husk å krysse av i påmeldingsskjema at du reiser fra annen destinasjon)

NB!  Påmeldingsfrist for ovennevnte pris er 6. mai 2016. Siste påmeldingsfrist for deltakelse er 20. mai.
Fra 6. mai øker prisen med kr  1 500,- per deltaker.  Innen 6. mai har vi fått en spesialpris  på fly og hotell. Vi har holdt samme pris
som i 2015 tross svakere norsk krone og et sterke pund. Øvrig betingelser for turen finner du på påmeldingssiden.

Hva er inkludert i prisen?
Turprisen inkluderer fly tur/retur med alle avgifter (fra Gardermoen), busstransport, bagasje inntil 20 kg, enkeltrom m/frokost, sosialt 
arrangement med middag på onsdag, avbestillingsforsikring og reiseledelse. Bindende påmelding. Alle priser er inkludert mva. 

Vi ser frem til å ha deg med i vårt reisefølge! 
Eventuelle spørsmål om transport og logistikk rettes til Pål Linnerud, se kontaktinformasjon over.
Spørsmål relatert til faglig innhold og messa kan rettes til:  Øyvind Halnes.  Mobil:  0047 908 60 434 
mail: oyvind@nosif.no

mailto:gruppeopplevelser.vestfold@berg-hansen.no
https://www.berg-hansen.no/eventportal/?E=1689&A=58704&Att=0&WebNo=1&Sec=cdaudaZckTzlElpy
mailto:oyvind.halnes@nosif.no
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Velkommen til faglig miniseminar 
Onsdag 22. juni. Tidspunkt:  09:00  – 11:00

Sammen for et tryggere samfunn

Miniseminaret arrangeres på samme hotell som vi bor, The Strand Palace Hotel.
Lokalet finner du i konferanseavdelingen i underetasjen. 

Agenda:

09:00  - 09:05 Velkommen ved Norsk Sikkerhetsforening

09:05 – 09:40 Hvordan sikre virksomheten mot droner brukt som nyttig 
verktøy for kriminelle og terrorister? v/ Knut Torbjørn Moe, 
Squarehead Technologi

Knut Torbjørn Moe har ledet en rekke større sikkerhetsrelaterte drone-prosjekter i Canada, 
Sør-Afrika, Oman, Holland, USA og Norden for kunder som ulike lands luftforsvar, diverse 
nasjonale politienheter, samt norsk politi og Statoil. Prosjektene har involvert quadcopter og 
fixedwing plattfomer, 3G/4G kryptert datasamband, og system for sanntids etterretning og 
analyse. Han har jobbet for flere RPAS produsenter i Europa, og fra 2015 i Squarehead
Technology i Oslo. Squarehead jobber med sikring av installasjoner mot uønsket RPAS-
trafikk. Knut sitter også i styret for UAS Norway, bransjeorganisasjonen for kommersiell bruk 
av droner i Norge, med særlig ansvar for operasjonssikkerhet.

09:40 – 09:50 Kort benstrekk

09:50 – 10:35 CCTV in a modern society v/ Guy P Collyer. Guy Collyer is the Director 

General of a non-for-profit Non Governmental Organisation called the International 
Office for Innovation in Reducing Crime Ltd. Previous he worked at INTERPOL as a 
Program Manager (Grade 3) but also performs the role of Acting Assistant Director. 

Since the early 1990’s, the use of CCTV in public places has rapidly expanded in the UK. At 
first it was thought that the use of surveillance cameras would reduce crime, or at the very 
least, provide critical evidence in the tracing, apprehension and conviction of offenders. 
Over 20 years later, some would argue that more footage is used from CCTV to feed our 
fascination in criminal behaviour, by it being aired on various cop shows on mainstream 
television programs. This presentation will introduce participants to the use of CCTV, its 
considerable benefits, the pitfalls that still exist and the many misconceptions some people 
may have about its use and value.

10:35 – 10:50 Nyheter og trender på IFSEC 2016
v/ Avventer tilbakemelding fra foredragsholder

10:50 – 11:00 Aktiviteter i regi av Norsk Sikkerhetsforning / oppsummering
v/ Øyvind Halnes, president Norsk Sikkerhetsforening 


