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Klubben 5 år 
Nu har klubben så i mandags eksisteret i 5 år, og er med de omkring 50 medlemmer stadig blandt 
de største, der er tilmeldt DMJU. 
Og klubben har i de 5 år flere gange markeret sig i de offentlige medier, så der burde snart ikke 
være nogen, der ikke kender til os, 
Da i hvertfald ikke blandt fans af modelhobby, og selvfølgelig særligt de, der har passion for tog. 
 

Besøg i klubben 
Vi har da også fået mange henvendelser om besøg i klubben, og det er der kommet mange positive 
oplevelser ud af. Der har efterhånden været en del hold hernede, som har fået et par gode timer på 
opleveren, hvad der også er givet udtryk for i gæstebogen. 
Og tak til jer, der har brugt tid på at hjælpe med til, at disse besøg har kunnet arrangeres. 
Jeg har selv deltaget et par gange, og har glædet mig hver gang, og med den sidegivinst, at jeg jo 
som regel så får lejlighed til at se mine egne tog i aktion. 
Det kan kun anbefales at melde sig, som hjælper ved kommende besøg, altså hvis man ellers er fri 
til det, idet det jo tit foregår om eftermiddagen. 
 

Klubben kendt i regionen. 
Disse besøg er også med til at gøre klubben kendt. 
Det har også kunne mærkes, at klubben var i TV i udsendelsen "Vild med... Tog" 
Jeg er efterhånden rigtig tit blevet spurgt, af personer, som enten har besøgt os eller har hørt om 
klubben, om "Vi stadig er på sporet i klubben", om der er "tog til tiden" eller om "det hele bare 
kører på skinner i klubben". Og det kan jeg jo så med stolthed svare "ja" til. 
 

Flotte anlæg ved at tage form 
Vi er jo stadig i fuld gang med at skabe det store anlæg med udgangspunkt i de to nu desværre 
nedlagte Salling-baner, som vi tidligt besluttede at lave, og det er der jo nogle udfordringer i. 

Men jeg synes der er opnået rigtig flotte løsninger  Og selv om vi ikke helt er færdig med 

Sallingbanerne med tilhørende landskaber og markante bygninger, skal vi nok til at lave en plan for, 
hvad de næste projekter vil gå ud på. 
Altså oplæg til et anlæg, hvor vi ikke er helt så bundet, som på det vi pt arbejder på. Men et anlæg 
hvor der er næsten frit spillerum for fantasien, og vide rammer for hvad der kan laves. 
 
Ungdoms Udstillings banen (UUSB) er påbegyndt og er ved at tage form, og det bliver sjovt, når vi 
på et tidspunkt kan begynde at tage den med ud på opgaver, og forhåbentlig kan bemande den med 
vores unge kollegaer. 
På vores "gamle" USB, som jo altid bliver godt besøgt og får mange positive kommentarer, når vi er 
ude med den, har vi haft og har stadig et par udfordringer mht. at få den til at fungere helt som vi 
ønsker. Af forbedringer er sporskifterne nu blevet udstyret med servo-motorer, da de originale drev 
havde for mange svigt, hvad der var meget irriterende, når der skulle vises frem. Og nye 
forbedringer vil selvfølgelig blive indført, hvis mulighederne opstår. 
 

Model og Hobby messen 
Model og Hobby messen i Søby-Højslev Arena sidste efterår var jo med til at sætte Skive og ikke 
mindst vores klub på landkortet. Vi fik rigtig mange, og får stadigvæk, positive tilkendegivelser fra 
private og firmaer. 
 
Der var rigtig mange mennesker, ikke kun fra vores klub, men også andre modelklubber fra 



området, der lagde et stort arbejde i, at det skulle blive en god oplevelse for de mange publikummer 
vi håbede på ville komme. 
En stor tak til alle de der havde mulighed for at møde op og give en hånd med, ellers havde det ikke 
været muligt at lavet et så stort arrangement, med så mange spændende ting at vise publikum. 
 
Og der kom jo mange, og de fik en god oplevelse, det hersker der ingen tvivl om. 
Vi ville selvfølgelig gerne, at der var kommet lidt flere om søndagen. Men set i bakspejlet, var der 
nok lige et par faktorer, vi i planlægningen ikke havde tillagt den store betydning. 
 
Vi fik også et pænt overskud til deling mellem de, af de arrangerende modelklubber, der ikke havde 
frasagt sig andel i evt overskud. 
 
Det var jo så første gang klubben gav sig i kast med så stort et event omkring vores hobby, og selv 
om det virkelig blev en flot debut, er der nok et par ting, som vi vil gøre anderledes ved en evt ny 
messe. 

 

Ny messe? 
Vi har jo også, efter at have spurgt jer, haft et par stykker til at arbejdet på, om der var grundlag for 
at lave en, måske lidt mindre omfattende, udstilling igen her til efteråret. Måske kun en endags 
messe. 
Men vi foreslår, pga. flere årsager, at det nok alligevel er mest hensigtsmæssigt at udskyde det. 
Det er især datoen vi har arbejdet med, der ligger lidt for tæt på nogle andre udstillinger, og som 
derfor gør, at vi ønsker at udsætte. 
 

Henning Ravn 
Desværre er der også sket noget trist. Vi husker alle, da vi fik at vide, at Henning Ravn var 
uhelbredeligt syg af canser, som jo altså var så fremskreden og af en type, så der ikke var noget håb. 
Jeg "ser" tit hvordan Henning trillede rundt hernede for at være med  i samtaler om det der 
var gang i. Det er trist og meget vedmodigt, at så glad og positivt et menneske ikke er her mere. 
 

Cykleturen 
Og så skal vores årlige "banecykling" da også nævnes. 
Der var pæn tilslutning til eventet, som afsluttedes med sædvanlig grilhygge, denne gang hos Bente 
og Lars i Spøttrup. Vi havde lige forregnet os mht vindretningen, som viste sig fra den værste 
retning nemlig vest. Og vestenvinden er altså træls, og ligegyldig hvad retning den end kommer fra. 
Det lader så også til, at strækningen mellem Skive og Spøttrup er lidt risikofyldt. I år måtte en 
deltager udgå med for meget mælkesyre i læggene, da vi nåede golfbanen. 
Og  Mikael og styrmand styrtede efter en 2-hjuls-udskridning i gruset 10 meter før mål. Heldigvis 
uden andre skader, end lidt sår på stoltheden. Næste tur på strækningen, bør nok foregå med en 
ledsagebil, som kan yde førstehjælp hvis nødvendigt. Der er jo faktisk tidligere set uheld på netop 
denne rute. 
Vi overvejer at tage turen fra Glyngøre til Skive i år, eller måske finder vi på en helt anden slags 
sommertur. Forslag modtages gerne. 
 
Hermed vil jeg sige tak til alle i medlemmer for et rigtig godt år i 
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