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

Godt nytår 
2017

Husk kontingent for 2017 
seneste 15. januar !

3D-print-teknologien 
er taget i brug 

– se følgende sider.
- helt foran med den nye teknologi !

Husk kontingent senest 15/1-17.

Reg.nr.: 8500   Kontonr.: 000 594 1539
Husk: NAVN og medlemsnummer



Klubbens bestyrelse 2016-17:
Henning Koefoed, formand, Erik Christensen, Peder Møller, Finn Christiansen , kasserer 
og Pauli Damgaard., sekretær.

Brogården genopføres –
3D-printeren sikrer alle detaljer 



Tårnet og vinduerne har mange, fine
detaljer, der skal efterlignes i modellen.

Leif Becher scanner 
omhyggeligt original-
tegningerne ind i PC’en, 
som bagefter styrer 
3D-printeren.



3D-printeren gøres 
Klar til print af de 
små vinduer med 
alle detaljer i korrekt 
størrelsesforhold.

3D-printeren er i gang
med at støbe de små
vinduer til Brogården.



Så er første produktion
færdig. Printeren har
leveret en helt utrolig
mængde flotte vinduer
til byggeriet. Sprodser
og kanter er fuld i
overensstemmelse med
tegningerne.



Banen udvides med  stort areal i 2017.

Udvalget har nu efter en høringsrunde besluttet, at banearealet
Udvides med den viste model. Dermed bliver flere ønsker opfyldt: 
Man kan går hele vejen rundt, der kan laves lange kørestrækninger 
og der bliver mulighed for at bygge mange forskellige typer 
landskaber og byer. Der imødeses en betydelig nyinvestering i
spor, bygninger og elektronik.



Skive havn har fået flere bygninger

De gamle gas-
beholdere er opført 
ved kulhavnen.



Kornsiloer, BP-anlæg,
siloer og pakhuse er
opført præcis som 
de så ud i 1950-
erne.



Flot eksempel 
på printplader, som 
elektronikafdelingen selv
fremstiller.  
Alle print på hele 
anlægget er 
lavet af 
klubbens
medlemmer.



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

Medlemmerne hygger sig i kaffepausen.
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