
av Stig Larsen

Arets steintreff mi vrre det beste vi har hatt til ni.
Masse bessk kombinert med et "besoksvrer" giorde
at treffet ble vellykket. Etter dette 7 . treffet har vi n5

blitt vel innkjort og har fEtt en status som tradisjon
blant steinsamlere i Norge si vel som hos enkelte
svensker og russere. Treffet hadde 35 forhindspi-
meldte utstillere og sikkert 10 etteranmeldte. Dette
dannet den koselige rammen rundt treffet sammen
med barneaktivitetene og den geologiske utstillin-
gen. Eidsfosstreffet mA vel ni kunne sies 6 vrere det
beste vinduet utad for norske amatorgeologer.

Virt gratislotteri var en suksess i 5r igien. Svrert
mange skrev seg pi og var med i trekningen av den

60 cm. hoye ametystgeoden fra Brasil. Det var i ir en

stsrre "lekkasje" av mennesker som kom inn bak-
veien og ikke var med pi utloddingen. Den lykkelige
vinner var Maia Strande(12) fra Holmestrand. Det
var 2. gang hun hadde besskt treffet og var
overlykkelig over at hun stakk av med
godstuffen.

Det ble i ir avholdt en sommerkonkurranse
i Jarlsberg avis. Denne gikk ut pi i delta med
stein barn hadde funnet selv. Det var delt
inn i fire klasser: Den peneste stein, den ra-
reste stein, fineste krystall og fineste fossil.
Det var med totalt 13 deltagere opp til l5 6r.

Mnnerne i hver klasse ble premiert med en

flott ametyststuff. Det kom ikke inn noen bi-
drag i klassen for beste fossil. Dette var et

meget bra samarbeidsprosjekt med lokalpres-
sen og vi hiper p5 5 kunne gjenta dette til
neste Ar.

Informasjonsstanden som VGF og DG
hadde ved inngangen fikk mange henven-
delser fra interesserte mennesker og det ble

t6

en fin portal for verving av flere fortapte
steinsjeler. VGF fikk sitt fsrste medlem i
Danmark. Det ble delt ut mye informa-
sjon om foreningene som vi tror at pi
sikt vil gi frukter.

Anne Birkeland som er leder for
Geologiens dag hadde et eget infostand
inne i Hallen. Her fikk hun plass til og
presentere hva som skal skje rundt om i
Norge 3. september i ir. Vi hadde ogsi i
6r utstillere fra Russland, Kina og
Lennart fra Sverige. Ellers var det mange

av den trofaste garde av norske amatst-
geologer som var hovedtyngden av ut-
stillerne.

Det var en koselig sammenkomst pi fredag kveld
med grilling og uformelt sosialt samvrer. Lordags-
kvelden foregikk litt mer organisert med koldtbord-
servering inne i Hallen. Dette ble en stor suksess i ir
ogsi med 67 til bords og auksjon utp6 kvelden.

Sondag var en mer aktiv dag en tidligere. VGFs
geologiske utstilling inne i Hallen var ogsi tilgjen-
gelig denne dagen. Tidligere har Hallen vert stengt
for nedrigging pi sondager. Barneaktivitetene var
ogsi i gang denne dagen, som er en forandring fra
tidligere ir. Dette var stor suksess. Det har aldri vrert
si mange bam innom i treffets historie.

Treffet ser ut til 6 brere seg okonomisk i 6r ogsi.
Det er et hip om et lite bidrag til den enkelte forening
etter dette arrangementet ogsi.

Siden treffet har funnet sin plass blant alle Norges
steingale, si har planleggingen for neste 5r allerede
begynt. Treffet i 2006 vil gi av stabelen 2l . - 23 . jluJi.

Vi satser friskt videre!

HISTORISK TREFF: Morten Bilet holder et forsteinet
dinosauregg og en dinosaurfossil, mens Stig Larsen har
en meteoritt i hdnden. Foto: Jonas Bjarnstad Western
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