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Så er vi klar til den helt store udvidelse af anlægget. Omkring en fordobling 
venter forude. Vi afventer en afklaring af hvad det nye område kommer til 
at indeholde. 

Mange ønsker er allerede fremsat: grænsestation, Himmelbjerget, Esbjerg 
havn, den jyske højderyg,  Brunkulslejerne i Søby og 100 andre ting. 
Formandsgruppens udspil afventes med spænding. Der er også lagt op til at 
der kan køres skiftevis med 3-skinne og 2-skinnedrift på samme spor indtil
det senere forventes at de 2 systemer kan afvikles samtidig. Teknikken er 
afprøvet og virker men der skal mange nye dimser til, før det kan realiseres.

Den vedtagne
plan for udbygning
af anlægget i
2017-18. Det bliver 
Et omvendt E, hvor der
bliver masser af muligheder
for lange strækninger og
kuperet terræn.



Klubbens bestyrelse 2017-18:
Gert Pedersen, formand, Erik Christensen, Peder Møller, Finn Christiansen , kasserer 
og Pauli Damgaard., sekretær.

Klublivet

Klubbens 54 medlemmer mødes onsdag og/
eller torsdag aften og hygger sig samtidig med
at de i forskellige arbejdsgrupper yder en stor
indsats for at anlæggets mange detaljer bliver
perfekte.

Klubben modtager mange gæster, unge 
som ældre. De får altid en fin præsentation
og god service af medlemmerne.



Teknologiske udfordringer

I forbindelse med udbygningen af
anlægget skal styringssystemet også
udbygges meget. Der er indkøbt 2
modeller styrebokse, Ecos og Märklin
for at kunne håndtere alle nye udfordringer
på det nye anlæg.

Programmeringen af Ecos er godt
i gang. Alle tog, skiftespor, lys etc.
skal tastes ind i systemet. Ecos er
under programmering og de
mange printplader til styring af
anlægget er sat i produktion af
medlemmerne. Alt laves af klubbens
tekniske eksperter.



Byggedivisionen har travlt

Spøttrup Borg er et af de større
byggeprojekter, der ligesom de 
øvrige bygninger på anlægget er
skabt efter originale tegninger. 
En del af bygningen, bl.a. det lidt 
skæve tårn med spiret i gården,
er lavet på en 3-D printer.
Borgen er nu løftet på plads og
pryder Sallingområdet flot.



Det Røde Klubhus 

Udgangspunktet er altid tegninger kombineret med opmåling og fotografering 
på stedet. Her bygges og placeres en af Skives historiske bygninger, det gamle
klubhus, som blev flyttet til Havnevej, og nu findes i en præcis kopi på anlægget.
Alle detaljer er med, hængsler, årstal med romertal, skodder osv.



Flere nybygninger

Husene i Thinggade er efterhånden
kommet på plads og danner et helt
realistisk bybillede med de gamle huse.

Mølgaard-
Andersens hus
ved Resenvej
er et karakteristisk
bindingsværkshus,
og havnefogedens
hus er et typisk 
30-er hus.

Skive Nord er blevet genopført i en perfekt udgave og placeret i de rigtige omgivelser.



Jagt og natur

Anlægget er spækket med fine detaljer fra 
livet på landet med landbrug, fiskeri og jagt.



Krabbesholm Højskole – et mesterstykke

Leif har brugt mange timer på opmåling, design 
og fremstilling af den gamle bygning. En del er 
lavet med 3-D printteknologi, som han behersker 
i mindste detalje. Vinduer i fuldstændig korrekt 
udførelse, stilladset samt tårnets spir er 
eksempler derpå.



Sallingbyerne tager form – her Roslev

Der mangler ikke
detaljer i butikken.
Kaffemøllen er en
flot kopi af den
ægte mølle hos
købmanden. Flere
huse er under
opførelse.



Havnemiljøet og Skive Festival

Skive havn
og de mange
bygninger er
næsten færdige.
Der mangler kun
de store siloer.

Skive Festival
er under opbyg-
ning. Et berømt
orkester er på vej
sammen med
mange flere 
tilskuere, øltelte
og toiletvogne.
Der kommer 
naturligvis rigtig
musik og blinkende
lamper fra scenen.



Tungen lige i munden når der arbejdes.



Klubben afholder I løbet af året flere kurser i bl.a. modelbygning og elektronik. 
Vi deltager også i mange udstillinger med klubbens flotte minianlæg. 

Opslagstavlen og klubhygge
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Redaktøren ønsker alle en god sæson 17-18


