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Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i bestyrelsen, ligesom alle andre medlemmer gerne vil 
se en masse nye ansigter i klubben. Byttemøderne en enestående lejlighed til at møde ligesindede, og 
få en god snak netop om vores fælles interesse. Men også for at få nye kontakter der kan hjælpe med 
at finde det man netop søger. Det er altid sjovere når man har mødt hinanden personligt. 

 

Når vi har indkaldt til møde, så er der nogen der går og tripper for at komme af sted, Vi starter ikke alt 
for tidligt, da mange kommer langvejs fra. København og Ålborg er ingenting, nej helt fra Sverige, 
Norge, Tyskland og Luxembourg kommer der ivrige samlere. Selv om nogle har en lang køretur forud, 
så begynder de aller ivrigste at møde op på pladsen en time før mødet. Der er spænding i luften, og 
længsel efter at hilse på de andre tilrejsende, og naturligvis at få brochurerne imellem hænderne. 

 

Inden mødet går i gang har de første gæster hjulpet med at stille 
borde op i salen. Der er beregnet et bord pr. person. Selvom man 
ikke har særligt meget byttemateriale med, er det med særskilte 
borde en sikkerhed for at der ikke er noget der bliver lagt tilbage i 
den forkerte bunke. Der er ikke noget der hedder faste pladser, så 
det er bare med at finde sig et bord og begynde at læsse kasserne 
op på bordet. 

 

Vores byttemøder starter altid med kaffe og rund- 
stykker, der er en ufravigelig tradition, og giver ro 
over feltet. Det er godt med lidt morgenkaffe og 
samtidig vi får lige udvekslet de sidste nyheder el- 
ler vittigheder, og jeg skal hilse og sige, at det er 
aldrig kedeligt. Et andet fast punkt, nemlig smørre- 
brød kl. 13.00 er også en populær tradition. Ikke 
mindst de udenlandske gæster holder af rigtig god 
gammeldags højt belagt smørrebrød, ja hvem kan 
stå for det. Det er dog ikke obligatorisk, og fore- 
trækker man at tage morgenkaffen derhjemme 
sammen med familien, eller tager man madpakken 
med, så er det helt ok. 

 

Nogle har store mængder byttemateriale med, ja en 
hel varevogn fuld, andre meget lidt eller stort set in- 
tet. Nogle har det sidste nye med, andre en masse 
gamle ting, så der er noget for enhver, og kan man 
ikke bytte – ja så er der altid den sidste udvej – nem- 
lig tegnebogen. Og her er det meget billigere end at 
byde på f.eks. E-bay. 

 
 
 
 
 
Når morgenkaffen er drukket har alle travlt med at 
gå fra bord til bord og se så meget materiale igen- 
nem som muligt, ( før de andre!) Det foregår dog i 
en meget rolig atmosfære, og endda med tid til at 
snakke, men formiddagen er den mest hektiske og 
eftermiddagen måske den mest spændende. 

 

Den måde man får byttet på er at når man finder en brochure man 
gerne vil have, så lægger man den ned på gulvet under bordet, og 
øverst lægger man så en lap papir med sit navn på.. For det meste 
resulterer det i en masse små bunker rundt omkring. For de flestes 
vedkommende foregår selve bytteriet eller handlen om eftermidda- 
gen, når man synes at man har set nok. Man finder en af sine stakke 
og kontakter bordets ejermand. Har 
han så fundet noget på dit bord kan  
byttehandlen gå i gang. 

 

Der er ingen tvang, og al handel og bytteri gennemføres kun når begge 
parter er enige. Det er ikke sikkert at man får alt det man har ønsket sig, 
men så er der jo en god grund til at komme igen til næste møde. Denne 
fremgangsmåde fungerer fortræffeligt, og er pære dansk og senere kopi- 
eret i flere andre lande 
Byttemøderne er absolut den bedste grund til at være medlem af ACD, 
og du er gået glip af noget hvis ikke du har prøvet det. Så kom allerede 
til næste byttemøde. Der er kun en risiko – du kunne blive bidt af det . 

 

Møderne afholdes altid en lørdag, og om foråret foregår det på Sjælland 
og om efteråret i Jylland. 


