Odsherred Detektorforening
Begynderkursus den 30. september og den 1.
oktober 2017
Begynderkursus afholdes på Højbygård. Alle kan deltage, men der bliver
forskellige søgeområder for begyndere og øvede.
Programmet er som følger:
30. september:
0800-0900 Ankomst, fælles morgenmad, madpakkeproduktion
0900-1030 Oprydning, dagens program, teori og praktik
1030-1500 Detektorsøgning i terræn, diverse pauser
1500-1800 Hjemkørsel, vask, registrering, bedømmelse af fund
1800-1900 Fælles spisning
01. oktober:
0800-0900 Ankomst, fælles morgenmad, madpakkeproduktion
0900-1000 Gennemgang af dagens program, teori og praktik
1000-1400 Detektorsøgning i terræn, diverse pauser
1400-1600 Hjemkørsel, vask, registrering, bedømmelse af fund,
præmier for bedste fund, oprydning, evaluering
Vore hjemmesider finder du på www.detektorforeningen.dk eller
www.ellingelyng.dk

Praktiske bemærkninger:
Medbring et par indesko (der er forholdsvis nyt gulv på Højbygård) samt fornuftigt
udendørs tøj og fodtøj.
Beløbet for deltagelse er for voksne kr 300. Kun lørdag kr 200 og for søndag kr
150.
For børn under 25 år betales kr 200 for begge dage. Kun lørdag eller søndag
kr 100.
Beløbet bedes indbetalt til Sparekassen Sjælland på registreringsnummer: 0517 og
kontonummer: 0198 443. HUSK NAVN.
Betaling skal ske senest 25. september. Tilmelding pr mail til undertegnede på
perlars@christiansen.mail.dk. Tak!
For beløbet får I morgenmad, frokost med øl/vand, aftensmad lørdag,
frokostpakke begge dage, kaffe og kage samt en fyraftensøl/-vand - og hvis I er
heldige - en eller flere af de rigtig gode udsatte præmier.
Deltagerne opdeles i begynderhold og hold for øvede og der er udsat præmier til
begge hold.
Udover præmier for de bedste fund i forskellige kategorier (vil blive afsløret på
kursets første dag) er der en særdeles flot præmie for kursets bedste fund.
På sidste forårs tilsvarende kursus lykkedes det at finde:
9 middelaldermønter (en hulpennig) alle danefæ
4 bronzespænder, 46 knapper, 10 blyplomber og
26 andre mønter (bl. a. 3 svenske)
Med venlig hilsen
Per Lars Christiansen perlars@christiansen.mail.dk

2041 4370

