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

Den store baneudvidelse er i fuld gang
- Arealet fordobles i 2018

Den vedtagne plan for den store udvidelse er nu ved at blive realiseret. En stor del af de 
nødvendige materialer, træ og elektronik, er indkøbt. Medlemmerne er allerede i fuld gang 
med at bygge den store underdel, som kommer til at bære klubbens nye internationale bane.
Projektet forventes at vare flere år.



3D-printeren er allerede i fuld gang med at støbe 
vinduer til de nye bygninger

På den nye PC tegnes vinduer, 
døre mv, hvorefter udprintning
sker på klubbens nye 3D-printer.

Printeren støber en præcis kopi af 
det objekt, der er tegnet på PC’en.

Et par gode eksempler
på færdige vinduer.



Baneudvidelse kræver stor planlægning

Der er utallige store og mindre
detaljer, der skal drøftes og 
besluttes, før udbygningen kan
starte.

Det er bl.a. grundplanen, skinne-
planer, niveauplaceringer, 
stationer, overgang fra gammelt til
nyt anlæg, styring af elektronik og
tog, programmeringsspors 
placering og masser af andre ting.

Her er skinneplanlæg-
ningen I fuld gang. Der skal 
være fuld enighed om spor-
føring, før de mange 
skinner, skiftespor og 
signaler købes ind.

Der kræver ofte lange og seje forhandlinger, 
før en gruppe bliver enig om næste step.
Her er der formentlig brugt en tang for at få
afsluttet debatten.

Tak til Skive Kommunes byudviklingsudvalg og formanden, 
Ruth Kristensen, for støtte til udvidelsen.



Den nye ECOS styrepult skal programmeres
både til det gamle og det nye anlæg. Der
skal oprettes mange adresser til togstyring
og til styring af gade- og husbelysning

Mange medlemmer er
med i planlægningsgrupper
for det nye anlæg.

Det medfører megen
debat når så mange 
medlemmer skal have
indflydelse på det
færdige resultat.



Alle elektroniske komponenter laver
medlemmerne selv i teknikværkstedet.

Der bygges huse og laves skabeloner.

- og så skal der lige digitaliseres et lokomotiv.



Årets julefrokost i MJBK DrejeSKIVEn
1. december 2017 – dagen som alle
havde ventet på ! Se det meste på YouTube

Julefrokosten var som sædvanlig fyldt med højt humør og god mad. Juletoget kørte mange 
omgange efter refill af snapseglassene. Det udviklede sig også til en sang, som heldigvis ikke 
kan gengives her. Viktors julelotteri var som sædvanlig en succes med mange gaver fra sponsorerne.



De gamle Sallingbaner er næsten færdigbyggede. Utallige smukke bygninger og anlægs-
arbejder er udført af klubbens medlemmer. Det samme er de mange og mindre synlige 
elektroniske komponenter, der ofte er gemt under anlægget eller i skabe og skuffer.
Et gennemført og imponerende arbejde, der har stået på i ca. 7 år.

Vi har beundrere
i alle aldre – her 
en af de yngste.

Der er stor aktivitet
og nogle af de fine
resultater ses 
nedenfor og på de
følgende sider.



Hver klubaften
er der tid til kaffe-
pause og en 
masse togsnak.

Her 
arbejdes 
der på 
anlægget 
i Salling.



Der stilles store krav til hus- og anlægsbyggerne,
når det hele skal se naturligt ud og der skal 
være lys i hvert rum i husene. Der bliver også 
plads til de små detaljer som husmaleren og 
arbejdende
tømrere.



Der arbejdes på at færdiggøre
Salling stationerne og byerne. 
Der tænkes og arbejdes på skift.



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

Nogle af Skives flotte bygninger og anlæg, bl.a.
Krabbesholm, havnen, Skive Festival og Børnenes
Paradis.
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