MARKEDSBOGEN
NYHEDSBREV NR. 3 - JUNI 2018
Tilføjelser og rettelser til MARKEDSBOGEN 2018

Kahrius · Them-Centret 10 · 8653 Them · Tlf. 81 77 47 47 · markedsbogen@kahrius.dk

Hermed årets tredje nyhedsbrev fra MARKEDSBOGEN
Nyhedsbrevet udsendes til alle, der har købt MARKEDSBOGEN, og til markedsarrangører
og øvrige, der har annonceret i MARKEDSBOGEN 2018.
Vi forventer, at der udsendes yderligere
ét-to nyhedsbreve i år.

I dette nyhedsbrev finder du nogle markeder, der ikke kom med i bogen, og også
nogle rettelser.

Næste nyhedsbrev er planlagt til udsendelse i september måned.

Alle kommende nyheder og rettelser bringes straks på MARKEDSBOGENS Facebookside – klik ”like” på siden, og bliv orienteret
straks, når der er noget nyt.

Har du et nyt marked, der skal med, eller
evt. noget, du ønsker annonceret, så
kontakt os for oplysninger om, hvornår det
næste nyhedsbrev udkommer.

På grund af de nye regler for beskyttelse af
persondata er det nødvendigt at tilmelde
sig modtagelse af nyhedsbreve med tilføjelser og rettelser til Markedsbogen. Hvis
du har modtaget dette nyhedsbrev via
mail, skal du tilmelde dig i den mail, du lige
har modtaget. Det gøres ved bare ét klik.

Husk også at tjekke markedskalenderen.dk
for nye markeder.
Kender du nogen, som endnu ikke har
købt MARKEDSBOGEN 2018, så kan den
bestilles via markedsbogen.dk – det er
også muligt at bestille på telefon
81 77 47 47.

Har du modtaget nyhedsbrevet i et brev
med posten, og har du en e-mail, så kontakt os via mail eller telefon.

Indbetalingskort til bestilling af MARKEDSBOGEN for 2019 udsendes i slutningen af
november.

Mail til markedsbogen@kahrius.dk,
eller ring på tlf. 81 77 47 47.
Telefontid hverdage 9-14.30.
Her er Rikke klar til at tage telefonen.

Med venlig hilsen
Torben Kahr

MARKEDSBOGEN på Facebook
MARKEDSBOGEN er også på Facebook, hvor du
løbende kan følge med i opdateringer og nyheder.
www.facebook.com/markedsbogen/
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Markeder som ikke nåede at komme i
MARKEDSBOGEN 2018
Kræmmermarked Sønderborg Ringridning
Arrangør: Susanne og Laurids Henriksen
Markedets adresse: Ringriderpladsen, Ringridervej,
6400 Sønderborg
Kommune: 6400 Sønderborg
Startdato: 06-07-2018
Slutdato: 08-07-2018
Pris på stadeplads: 100 kr. pr. meter
Elpris: 50 kr.
Moms af stadepris og el: Nej

Badmulighed for kræmmere: Ja
Handicaptoilet: Ja
Stadernes dybde: 8 meter
Der må ikke handles med: Mad og drikkevarer, tivolivarer, balloner, duftposer og kopivarer
Tivoli: Kjærs Tivoli
Stadernes åbningstid: Fredag 12-?, lørdag 12-?, søndag
12- ca. 19
Hestehandel: Nej
Smådyrshandel: Nej
Antal besøgende sidste år: 30.000
Vagtordning: Ja, nattevagt med hund (Vagtgebyr på 100
kr.)
Hvor annonceres der: Alle aviser og radio og Facebook
Entrébetaling for besøgende: 30 kr.
Markedets placering på kortet på indersiden af bogens
omslag bagest: D 10

Pladsbestilling:
Susanne og Laurids Henriksen
Østermarken 23
6430 Nordborg
Tlf.: 28800396 / 21748817
Telefontid: Efter kl. 14
Email: laurids.sanne@gmail.com
Sidste frist for bestilling: 01-07-2018
Sendes der bekræftelse: Ja

Nye reolmarkeder
Café Loppen, Ramsing
Arrangør: Søren Sandberg Svendsen
Markedets adresse: Kirke Allé 2 7860 Spøttrup
Kommune: 7860 Spøttrup
Åbent hver dag
Pris på stadeplads: 80 kr. i ugen eller 299 kr. i måneden
+ 15% i kommission
Moms af stadepris og el: Nej

Stadernes åbningstid: Mandag-torsdag 10-18
Fredag 10-20
Weekend 8-20
Hestehandel: Nej
Smådyrshandel: Nej
Antal besøgende sidste år: 30.000
Antal kræmmere sidste år: 65 stadepladser
Vagtordning: Ja, kamera overvågning samt alarm
Hvor annonceres der: Facebook, lokal avis
Særlige arrangementer: Bagagerumsmarkeder, byfest
etc.
Entrébetaling for besøgende: Nej
Markedets placering på kortet på indersiden af bogens
omslag bagest: B 5

Pladsbestilling:
Café Loppen, Ramsing
Kirke Allé 2, Ramsing
7860 Spøttrup
Tlf.: 28886250
Telefontid: 9-22
Email: cafeloppenramsing@gmail.com
Hjemmeside: Find os på Facebook “Café Loppen, Ramsing”
Sendes der bekræftelse: Ja

Annoncepriser for NYHEDSBREV
udsendt pr. e-mail:
1/1 side: 1300 kr.
1/2 side: 800 kr.
1/4 side: 500 kr.
1/8 side: 300 kr.

Badmulighed for kræmmere: Nej
Handicaptoilet: Nej
Stadernes dybde: Reol med 5 hylder af ca. 90x60,
2 meter i højden
Der må ikke handles med: Anstødelige varer samt ulovlige varer og fødevarer
Tivoli: Ingen

Priserne er inkl. opsætning, men ekskl. moms.
Ring for oplysninger om næste nyhedsbrev.
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Nye reolmarkeder
Dit og Mit til Børn
Arrangør: Dit og Mit til Børn
Markedets adresse: Karlslunde Parkvej 13,
2690 Karlslunde
Kommune: Greve
Åbent alle dage
Pris på stadeplads: 299 kr. for 2 uger
Moms af stadepris og el: Ja

Hestehandel: Nej
Smådyrshandel: Nej
Antal besøgende sidste år: 200.000
Vagtordning: Ja, alarmsystem
Hvor annonceres der: Facebook, Instagram, hjemmeside, avis
Entrébetaling for besøgende: Nej
Markedets placering på kortet på indersiden af bogens
omslag bagest: H 8

Pladsbestilling:
Dit og Mit til Børn
Karlslunde Parkvej 13
2690 Karlslunde
Tlf.: 20306045
Telefontid: 10-17
Email: information@ditogmit.com
Hjemmeside: www.ditogmittilborn.dk
Sendes der bekræftelse: Ja

Loppebølgen
Arrangør: Henrik Byrdal
Markedets adresse: Over Bølgen 33A, 2670 Greve
Kommune: Greve
Åbent hver dag
Moms af stadepris og el: Nej
Pladsbestilling:
Loppebølgen
Over Bølgen 33A
2670 Greve
Tlf.: 30358757
Telefontid: 10-19
Email: kontakt@loppeboelgen.dk
Hjemmeside: www.loppeboelgen.dk
Sendes der bekræftelse: Ja

Badmulighed for kræmmere: Nej
Handicaptoilet: Nej
Stadernes dybde: 40 cm.
Stadernes åbningstid: Mandag-fredag 10-17.30
Lørdag-søndag & helligdage 10-14
Hestehandel: Nej
Smådyrshandel: Nej
Vagtordning: Nej
Entrébetaling for besøgende: Nej
Markedets placering på kortet på indersiden af bogens
omslag bagest: H 8

Badmulighed for kræmmere: Nej
Handicaptoilet: Ja
Stadernes åbningstid: Hverdage 10-19
Lørdag-søndag 10-17
Hestehandel: Nej
Smådyrshandel: Nej
Vagtordning: Ja, videoovervågning samt mulighed for
alarm
Entrébetaling for besøgende: Nej
Markedets placering på kortet på indersiden af bogens
omslag bagest: H 8

Superloppen
Arrangør: Superloppen
Markedets adresse: Støberivej 1A, 4600 Køge
Kommune: Køge
Åbent alle ugens dage
Pris på stadeplads: 150-200 kr.
Moms af stadepris og el: Ja
Pladsbestilling:
Superloppen
Støberivej 1A
4600 Køge
Tlf.: 28456757
Telefontid: 10-18
Email: info@superloppen.dk
Hjemmeside: superloppen.dk
Sendes der bekræftelse: Ja

Rettelse
(Kun for private)

2018

ESBJERG Den 1. SØNDAG i måneden. Åbent fra kl. 10.00-15.00

Bagagerumsmarked i Aalborg
lørdag den 1. september er på
HAVNEMØLLEN, Østre Havnegade 17
Veldtofte Idrætspark, ved EFI Hallerne, Sportsvej 15, DK-6705 Esbjerg Ø
6. maj
3. juni
1. juli
5. august
2. september

7. oktober

AALBORG Den 2. SØNDAG & SIDSTE SØNDAG i måneden. Åbent fra kl. 9.00-15.00
Dyrskuepladsen, Hobrovej 437, Skalborg, DK-9200 Aalborg SV
8. april
29. april
13. maj
27. maj
10. juni
24. juni
8. juli

Badmulighed for kræmmere: Nej
Handicaptoilet: Nej
Stadernes åbningstid: Mandag-fredag 10-18
Lørdag-søndag 10-16

29. juli

12. august

26. august

AGRI NORD IDRÆTSCENTER

9. september

30. september

14. oktober

HAVNEMØLLEN (Nyt parkeringshus)

SØNDAG. Åbent fra kl. 10.30-15.00 (Indendørs) LØRDAG. Åbent fra kl. 10.00-15.00
Hobrovej 435, Skalborg, DK-9200 Aalborg SV
Østre Havnegade 17, DK-9000 Aalborg
4. marts
1. september

(ikke Østre Havnevej, som tidligere annonceret)
EBELTOFT Den 3. SØNDAG i måneden. Åbent fra kl. 10.00-15.30

3

Ved Rådhuset, Lundbergsvej 2, DK-8400 Ebeltoft.
20. maj
17. juni

15. juli

19. august

HOLSTEBRO Den SIDSTE SØNDAG i måneden. Åbent fra kl. 10.00-15.00
Enghavens parkeringsplads, Enghaven 33, DK 7500 Holstebro.
29. april
27. maj
24. juni
29. juli
26. august

30. september

SØNDERVIG TIRSDAGE. Åbent fra kl. 10.00-15.00 / 12.00-17.00.
Ved Beach Bowl, Lodbergsvej 36, Søndervig, DK-6950 Ringkøbing
27. marts
26. juni
3. juli
10. juli
(Kl. 10-15) Påskeugen

(Kl. 12-17)

(Kl. 12-17)

(Kl. 12-17)

17. juli
(Kl. 12-17)

Tre spændende produkter fra forlaget Kahrius
– der spiller sammen

MARKEDSBOGEN

MARKEDSB

38. årgang

Kalenderbog
oplysninger med
markeder om
i Danmarkne

OGEN 2018
Kræmmerm
arke
Loppemarkedder
Bagagerumsm
er
arke
Hestemarkedder
er
Julem
Legetøjsm arkeder
arkeder
Dyrskuer

er en bog på 288 sider, der udkommer i et oplag på 3.000 eksemplarer, er for
kræmmere, arrangører, samlere og alle, der i øvrigt ønsker at være godt orienteret
om markederne i Danmark. En uundværlig bog for kræmmere.
MARKEDSBOGEN er det eneste medie, der i detaljer oplyser om de enkelte
markeder. Hvert marked har svaret på op til 27 spørgsmål, som har betydning
for kræmmerne, samlerne og alle øvrige, der besøger markederne i Danmark.
MARKEDSBOGEN er opdelt i følgende afsnit:
1. Tilbagevendende markeder
En oversigt over alle de markeder, der finder sted flere gange om året på samme adresse.
2. Reolmarkeder
En oversigt over de mange faste komissionsmarkeder, der udlejer reoler og borde. På reolmarkederne er det ikke kræmmerne, der selv sælger deres ting, men markedet sælger for folk og afregner for det solgte. Reolmarkederne har typisk åbent alle ugens dage.
3. Lopper og Genbrug
En oversigt med annoncer fra faste loppe- og genbrugsbutikker i Danmark.
4. Markeder i kalenderopdeling
En gennemgang af markeder i Danmark opsat i datoorden. Hvert marked beskrives, og tilmeldingsoplysninger findes sammen med mange andre vigtige oplysninger om markederne.
5. Liste over dyrskuer i Danmark
Her kan du se, hvor og hvornår der er dyrskuer rundt omkring i landet.
6. Kalender med lynoversigt over markederne
En kalender, hvor du hurtigt kan få overblik over, hvor og hvornår der er markeder.
Oversigten er med henvisning til sidetal i bogen.
Se i boge
hvor du
n,
best
og meget, iller stadeplads
meget mere

MARKEDSLISTEN

er et hæfte på 24 sider, der uddeles i et oplag på 100.000 eksemplarer. Hæftet er
beregnet for publikum, der gerne vil besøge markederne og holde sig orienteret
om, hvor og hvornår der er marked. MARKEDSLISTEN udleveres gratis på mange
markeder og på turistkontorer. MARKEDSLISTEN kan også rekvireres direkte hos
forlaget ved indsendelse af en kuvert med 15 kr. i ubrugte frimærker.
PB
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markedskalenderen.dk

er den altdominerende hjemmeside om markeder i Danmark. Hjemmesiden indeholder alle de markeder, der er i MARKEDSBOGEN og i MARKEDSLISTEN, samt en lang række spontane mindre og større
arrangementer. Hjemmesiden har flere end 100.000 besøgende om måneden og har godt ni millioner
sidevisninger om året. Siden er meget dynamisk med daglige nye markedsopslag. På siden kan der
søges på både markedstyper, datoer, postnumre og kommuner.
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