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Klar for Maritim lørdag 20 mai? 
 

Tiden går fort. Det er bare en god uke til vårt faste vårinnslag: Maritim lørdag. 

Vi hadde et fellesmøte i senteret 22. mars. Der ble vi enige om følgende aktiviteter og fordeling ifølge 

mine notater: 

 

Åpningstid som vanlig kl. 11-16 

Alle aktiviteter bør være gratis. Som vanlig gis det utgiftsdekning ++ i ettertid til de som søker om 

dette. 

 

Langskipslaget HH: 

• Båtturer med vikingskipet 

• Muligens selge mat 

 

Sandviken Motorklubb: 

• Demokjøring av motorer 

 

Sandviken Kystlag: 

• Infostand 

• Utlån robåter 

• Tau/taubruk 

• Repslagning hvis det er nok folk til å bemanne 

• Demo veteranpåhengere 

• Seile nordlandsbåt 

• Bemanne motorbåt for turer på fjorden 

• Åpen smie 

 

Sandviken Veteranmotorbåtklubb: 

• Steaming av bord 

• «Gull»vasking 

• Muligens bruktsalg 

 

Vis Sjøvett: 

• Taubruk sammen med SK 

• Salg av pølser/vafler mm. 

• Redningsvester/sikkerhetsinfo, spesielt rettet mot barn. 

 

RS Ung: 

• Eliasbåten 

• Hjelpe til med kajakker 

• Info/rekrutteringsstand 
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• RS-båten 

 

Trappen: 

• Infostand 

• Hjelpe til div. 

 

Bergen Jeger & Fisk, havfiskegruppen 

• Låne ut fiskestenger 

• Fluebinding 

• Fluekasting 

• Infostand 

 

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap 

• Info, bøker mm. 

 

Motivasjon & Mestring, Arild 

• Sløying av fisk 

• Teiner 

• Muligens salg av fiskesuppe 

 

John Audun: 

• Bruktmarked 

• Start av Selma 

• Div. hvis kapasitet 

 

Terje/Sjøgutt: 

• Turer på fjorden 

 

BKL/Sandviken Maritime Arena: 

• Usikkert. Være med og forberede. 

 

Fiskerimuseet: 

• Barnekajakker hvis de har folk. Avklares. 

 

Annet: 

• Beffen går 11-16. 

• Fisk i akvariet 

• Håper å få på plass igjen salg av levende fisk fra vår faste leverandør. 

• Lottes lefsebakeri 

 

Senest i midten av neste uke bør vi ha tilbakemelding hvis det er endringer i dette. 

Vi ber også om at uteområdet ryddes penest mulig før 17, mai. 

 

Ellers minner vi om at folk noterer seg følgende kystkulturelle dager: 

• Torgdag 10. juni. 

• Sandviksdager 9. og 10. september. 

 

 

Mvh Egil Sunde, daglig leder. 
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