


15 skarpe spørgsmål 
til Store Frødag

 
Center Allé 6
DK 4683 Rønnede

1. Hvornår er Store Frødag?
 Den 19. juni. Vi åbner klokken 08.00. Sessionerne begynder klokken 09.00 og lukker 

klokken 16.00. Pladsen lukker klokken 17.00.

2. Hvor kan jeg læse om Store Frødag? 
www.ostdansk.dk

 
3. Hvor kan vi købe billet? 

Du kan købe din billet gennem vores hjemmeside til 325 kroner. Du kan også købe 
din billet på dagen. Pris 350 kroner. 

4. Vil der være maskindemonstration?
 Fokus vil være på forsøgene ude i marken. Du vil ikke opleve maskiner, der er i fuld 

vigør. Til gengæld kan du komme på udflugt til DLF. Vi kører fire ture i løbet af 
dagen. Afgangstider kan du læse om på hjemmesiden i begyndelsen af juni. Du kan 
ikke reservere en plads. Vi arbejder med først-til-mølle-princippet.

5. Kan man købe noget at spise?
 Dagen i gennem kan du få kaffe, te, øl, sodavand og pølser som er med i din entrébil-

let. Pølser serveres fra 11 - 15.  

6. Jeg vil gerne bestille en stadeplads, hvordan foregår det?
 Kontakt de ansvarlige på www.ostdansk.dk. Her kan du også finde priser. Du er 

velkommen til at medbringe maskiner & teknik. 

7. Er der adgang til strøm?
 Der er ikke adgang til strøm på pladsen 

8. Vi vil gerne fortælle om vores produkter, er der mulighed for det?
 Speakers Corner giver dig mulighed for at fortælle om dine produkter.   

Tilmelding sker til Niels Okking, kontaktoplysninger finder du på www.ostdansk.dk. 
Her kan også læse mere om Speakers Corner.

Hvad er Store Frødag?
Store Frødag er en faglig 
begivenhed for professio-
nelle frø- og planteavlere 
og andre interesserede 
landmænd. Begivenhe-
den blev med stor succes 
afholdt første gang i 2014, 
hvor omkring 800 besø-
gende blev gjort klogere 
på frøavl.

Læs mere på www.
ostdansk.dk/storefrodag
ellers læs programmet i 

Vi Gir Dig Råd.
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9. Hvordan foregår Store Frødag? 
Når du først er inde på pladsen, er alting gratis. Der er en stor og spændende udstil-
ling følg med på www.ostdansk.dk. Du kan gå direkte til Speakers Corner og høre 
spændende indlæg, eller du kan følge med en guide ud til sessionerne. Sidst, men 
ikke mindst, kan du tage på en tur til DLF. Ekskursionen varer cirka en time. 

10. Hvor mange regner I med kommer?
 Det er svært at forudsige. Tilbage i 2014 havde vi omkring 800 besøgende. Så der-

omkring.

11. Hvad gør I, hvis det står ned i stænger?
 Vi krydser fingre og håber på solskin, ellers må du huske praktisk tøj. 

12. Jeg har hørt om ledsagerturen, hvad er det?
 Ledsagerturen er en guide tur rundt på Stevns. Programmet kan du læse om på  

www.ostdansk.dk. Ledsagerturen er for din bedre halvdel, og varer cirka fire timer 
og kommer blandt andet forbi Stevns Klint og Højerup Gammel Kirke. Frokost er 
inkluderet i prisen.  

13. Hvordan bestiller man plads og billet til ledsagerturen?
 Ganske enkelt. Du køber en billet og bestiller plads hos vores sekretær  

Pernille Mantzius. Husk der er begrænset antal pladser, så køb og reservér i god tid. 
Man kan ikke bestille billet på dagen.  

14. Hvor kan jeg finde hjælp på dagen?
 Vi har et informationstelt på pladsen. Her kan du altid rette henvendelse, og vi har 

både førstehjælpskasse og brandslukningsmateriel.

15. Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har flere spørgsmål?
 Du er altid velkommen til at kontakte vores kommunikationsansvarlige Niels Okking 

på mobil 51 21 56 20 eller planteavlschef John Voss på mobil 29 42 73 59.

Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen

Østdansk Landboforening

Billetpris
Køb din billet 
online og spar penge.

Klik ind på 
www.ostdansk.dk og 
klik på Store Frødag. Her 
kan du købe din billet 
som koster 325 kroner.

Køber du din billet på 
dagen koster den 
350 kroner.

Hvor og hvornår?
Thinghøj – Tornebjergvej 
34, 4660 St. Heddinge

Kl. 08.00 – 17.00
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