Odsherred Detektorforening
Detektortræf 21., 22. og 23. April 2017
Det er 14. år jeg står for Detektortræf og det er 19. gang det afholdes i
Odsherred Detektorforenings regi. Program som følger:
21. April:
1800-

Ankomst Højbygård

1800-1830

Gennemgang af program

1830-1930

Varmt måltid

1930-2030

Fremvisning af fund. Tag 10 af dine bedste fund
med, så vi kan beundre dem. Hvis de allerede er
afleveret til museum, så tag fotos med, hvis du har
det.

2030-2230

Detektorsøgning i mørke, anvendelse af
møntkataloger, diverse opgaver

22. April:
0800-0900

Morgenmad, madpakkeproduktion, oprydning

0900-1000

Teori bl. a. lodsejertilladelser, lodsejer contra
forpagter

1000-1600

Detektorsøgning herunder diverse frokost, kaffepauser

1600-1800

Vask, registrering af fund

1800-1930

Middag

1930-2200

Fremvisning af egne medbragte fund,
møntbestemmelse v. h. a. møntleksikon

23. April:
0800-0900

Morgenmad og madpakkeproduktion

0900-0930

Hvad bliver præmieret med hvad

0930-1330

Detektorsøgning herunder frokost, kaffepauser

1330-1500

Vask, registrering og oprydning

1500-1600

Beundring af fund, præmieudlevering, evaluering

Praktiske bemærkninger:
- husk indendørs fodtøj og fornuftigt udendørs tøj
- alle kan deltage. Børn med eller uden forældre. Detektorer kan lånes for et
mindre beløb. Pandelygter kan lånes.
- Betaling for deltagelse sker til Sparekassen Sjælland på
registreringsnummer: 0517 og kontonummer: 0198443. HUSK NAVN!!
- Voksne over 25 år: kr 300. Kun lørdag: kr 200. Kun søndag: kr 150.
- Børn: kr 200. Kun lørdag : kr 150. Kun søndag: kr 100.
- Beløb for deltagelse skal betales inden 18. April 2017.
- For pengene får I 2 x morgenmad, 2 x frokost og 2 x middag plus
drikkevarer, kaffe/the.

- Alle tilmeldinger skal tilgå undertegnede pr mail!!
- Husk navn!!
- Mail adresse: perlars@christiansen.mail.dk
- Hvis nogle af deltagerne fra enten Jylland og/eller Sverige ønsker
indkvartering, så ret henvendelse til undertegnede snarest. Betaling for
overnatning sker på sædvanlige rimelige bestemmelser og ikke mere.
- De bedste søgeområder undertegnede har, vil blive stillet til rådighed.
- I finder foreningen på www.ellingelyng.dk og www.detekltorforeningen.dk
Med venlig hilsen
Per Lars Christiansen
Formand Odsherred Detektorforening

