BYTTEBANK
Av Lars Olav Kvamsdal, Steinklubben.
En ide til de klubbene der byttevirksomheten er liten eller mangler helt.
Steinklubben startet varen 1981 sin byttebank. Vi hadde lenge forsekt a fa i stand
mer bytting mellom medlemmene, men
forgjeves . Grunnene til at vi ikke klarte
det kan veere mange: Medlemmene glemte
a ta med prover pa metene , trodde ikke
de hadde noe som var fint nok , aile andre
har sikkert det jeg har , de andre har sikkert ikke med noe o.S.V.
For a gjere noe med dette , introduserte
jeg begrepet byttebank i klubben . Det
hele gar ut pa at medlemmene kan sette
inn prover i banken og ta ut et tilsvarende
antall som de setter inn.
Aile posteringer feres i et skjema. Her er
et for slag til et skjema som kan nyttes :
Dato Navn pa medlem Satt inn

1/11 Per Hansen
1/11 Ole Olsen
2/2 Kari Nilsen

Tatt ut

Smaragd
Granat
Topas
Topas

Ut fra dette eksemplet ser vi at Ole tok
smaragden Per satte inn samme dag. Kari
har ikke Iyst pa granaten som Ole satte
inn , og Per har hverken Iyst pa granat
eller topas . Sa bade Per og Kari har prover
til gode . De venter til det kommer noe i

banken som de er interessert i. Denne
banken inneholder na altsa granat og topas . Det kan det informeres om i innkallingen til neste klubbmote .
Banken kan veere bade for mineraler ,
fossiler og bergarter, eller man kan apne
forskjellige banker.
Banken er apen pa hvert klubbrnete .
Medlemmene kan da se hva som er i
banken og eventuelt bli fristet til a ta med
prover til banken pa neste mote . Med
hver prove rna det felge med en lapp med
navn pa proven, finnested og navn pa finner. Banken kan enten veere selvbetjent
eller betjent.
Et spersmal som straks meldte seg i Steinklubben var om hvem som skulle vurdere
om prevene var fine nok. Vi har forsekt
selvbetjening i banken , og kvaliteten pa
provene har lagt seg pa et naturlig niva,
Ellers kan man ta opp til diskusjon i
klubbene om det er nodvendig med flere
regler.
Det vi har oppnadd er at mye byttemateriale har sett dagens Iys pa metene . Hva
skal en vel med materiale i esker og kasser sam en aldri ser pa nar det kan byttes
for a utvide egen samling .
Jeg haper andre klubber kan benytte ideen . Det ville i sa fall vrere interessant a
here am erfaringene dere far.
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