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Besøg os på adressen Slotsgade 5, 7800 Skive
onsdag eller torsdag aften mellem 19 og 22.

Sallingbanerne genopstår

I mere end 4 år har klubbens 
medlemmer arbejdet på at 
bygge en model af de gamle 
Sallingbaner fra Skive til hen-
holdsvis Spøttrup og Glyngøre. 
Arbejdet skrider planmæssigt 
frem og flere, store anlægsar-
bejder er allerede afsluttet. 
Alt udføres i størrelsesforhold-
et 1:87 (i togkredse kaldet H0).

Skive Banegård med Føtex i baggrunden er eksempler på
Medlemmernes flotte bygningskunst.

Her ses flere, fine detaljer, bl.a. personerne i de oplyste vinduer
I Føtex og busserne på broen over jernbanen.



På generalforsamlingen i april 2015 blev følgende bestyrelse valgt:
Henning Koefoed, formand, Gert Pedersen, Erik Christensen, Peder Møller 
og Pauli Damgaard. 

Nogle udvalgte bygninger fra anlægget

Svend Åge Viftrup er her i gang med at bygge 
et hus på Brårupgade (Dukkehuset)

Alt i elektroniske printplader og udstyr 
til banen fremstilles af medlemmerne. 
Med et godt hoved og ganske små 
printplader og modstande, gøres de 
mange hundrede elementer klar til 
digital fjernstyring.

Skive Havn 

– genskabt helt som i 30’erne

Der er tænkt på enhver detalje. Der 
ligger mange arbejdstimer bag kon-
struktionen, der er lavet af simple 
materialer.



Klubbens 60 medlemmer på arbejde

Montering

Hvad nu?

Et af aftenens højdepunkter er pausen, hvor der drikkes kaffe og diskuteres 
– næsten altid noget med modeltog, naturligvis.

Klublivet udfolder sig i pausen

I løbet af året er der mange aktiviteter – kurser i modelbygning og elektronik, udflugt på
cykel ad de gamle banestrækninger, besøg hos andre klubber, julefrokost med ”kørende”
snapseleverandør, udstillinger med klubbens flotte minianlæg mv.



Redaktion: Finn Christiansen

Formanden, Henning Kofoed, 
underviser i mikro-lodning.

Skive Radiostation 
med lysmast er klar 
til montering på 
anlægget.

Medlemmer af anlægsgruppen drøfter de 
små, fine detaljer. Her er nogle eksempler.
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