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Velkommen til maritimt bruktmarked 

lørdag 8. mai 2010 
 
Lørdag 8. mai blir det maritimt bruktmarked i Sandviksboder Kystkultursenter. Markedet er 
åpent for alle, lokale som tilreisende, som har maritime gjenstander de vil selge, bytte eller gi 
bort. 
 
Markedet er åpent fra kl. 10.00-16.00. 
Kl. 13.00 blir det auksjon. 
 
Vi håper det vil myldre med folk på jakt etter brukt 
båtutstyr som ekstra årer, tau, garn, kryssholt, 
skroggjennomføringer, motordeler, motorer, kompass, 
seil, båtovner, tauverk, båtsaum, lanterner, båtnips, hele 
båter, osv osv. Mangfold er stikkordet. 
 
Det er bare å begynne å sjekke i samlingen din av 
båtutstyr. Her er helt sikkert utstyr andre har mer bruk 
for enn deg.  
Gjenstander trenger ikke å være gamle. Også nyere 
dippedutter og utstyr som du ikke trenger lenger kan 
selges. 
 
Det blir også anledning til å selge brukte båter, store 
som små. For båter er det krav om at de er tradisjonelle 
typer. Moderne plastbåter må finne kjøpere andre 
steder. Antikvariske plastbåter kan derimot slippe 
gjennom nåløyet.  
For brukte båter må vi ha beskjed på forhånd om de 
skal stå på land/tilhenger, eller ligge på sjøen.  
 
Prinsippet er at hver enkelt deltaker melder seg på til 
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kystkultursenteret. Helst via epost: egil@kystkulturbergen.no  
 
Her skisserer en hvor mye plass en trenger, og en antydning om hvilke type ting en skal selge. 
Selger har ansvaret for å fjerne usolgte gjenstander når markedet stenger. 
 
Det blir auksjon kl. 13.00. Gjenstander som skal selges på denne, må meldes inn på forhånd 
via epost-adressen nevnt ovenfor, med beskrivelse av gjenstand, samt minimumspris. Også 
båter kan selges på auksjonen. Da må vi ha bilde av båten tilsendt på forhånd. 
 
Markedet vil foregå utendørs. Selgere må selv sørge for salgsbord osv. Vinteroverbyggene for 
båtene vil være tilgjengelige som salgsboder så langt det er plass. Hvis du kommer med båt, 
kan du gjerne selge fra dekk. 
Det er gratis for alle å delta. Arrangør tildeler plass. Kystlag og andre lag/organisasjoner i 
regionen er også velkomne til å delta. 
 
Frist for påmelding er onsdag 5. mai. 
 
Kontaktperson:  
Daglig leder Egil Sunde. Tlf. 971 69 903,  
egil@kystkulturbergen.no  
www.kystkulturbergen.no  
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