
Nyhedsbrev
Maj 2016

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

Lidt mere om klubbens start på Skive Seminarium på følgende side.

Ovenfor måles og debatteres i 2010 den grundplan, som det nye 
anlæg skulle bygges efter. Her sikrer opmålingen, at selv klubbens 
mest trinde medlem kan komme ind i midten af anlægget!



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

”Husker du vor skoletid . . . ”
. . .  på Skive Seminarium 2010

I de første måneder af 2010 lånte vi en aften om ugen et klasselokale på Skive 
Seminarium, hvor vi stillede bordene op i rundkreds og satte skinner sammen, så vi 
måbende kunne se et tog køre rundt i ring. Det samme med el-biler fra Faller. 
Fascinerende og begyndelsen til en rigtig klub i rigtige lokaler få måneder senere. 
Foto: Martin Fisker, 2010.



Der var virkelig grund til  at glæde sig over de kørende tog.



- og tænk sig,

kort tid efter 
kunne vi starte 
opbygning af 
anlæg i egne 
lokaler i Slotsgade.

Vi skulle dog lige
igennem en stor
omgang oprydning,
maling, møblering
osv.

I dag (2016) glæder vi 
os konstant over det 
opnåede resultat.



Besøg hos Leif Becher, Holstebro

42 kvm modeljernbane opbygget på 10 år. 

Klubben var inviteret på besøg hos Leif den 13/4-16 for at se det 
store, flotte anlæg med avanceret styring med bl.a. Sound on Track
og Ecos koblet via en computer til de enkelte togs GPS-system.

Tog i lange baner !!

Allerede ved indgangen blev vi præsenteret for et modulsystem,
som Leif og nogle venner benytter ved udstillinger ude omkring i
landet. Flere lange moduler kan let transporteres og stykkes 
til et stort udstillingsanlæg.



Via sendere i loftet er der 
forbindelse til hver enkelt tog,
som har en lille, rund sender/
modtager indbygget. Derved
kan alle tog følges og styres
fra monitorer – et GPS-system.



Her fortæller Leif om arbejdet
med at opbygge anlægget.

Der var utallige fine detaljer.
Her drejeskiven og remissen
samt Drive-in bio.



Øverst et lille udsnit af samlingen. Derefter Lemvig banegård og et
Arriva togsæt på vej i remissen ved nattetide. 

Tre unavngivne 
medlemmer på 
vej hjem fra 
klubmøde.

Efter den store oplevelse var der hygge med 
kaffe og kage.



2016 Skinnecyklingen på jernbanen 
fra Herborg til Skjern den 28. maj. 
. 

Kæmpe konkurrence om at komme først –
Flere klager over den manglende 
overhalingsbaner !

Vi kører til Herborg, hvor vi får nøgler til skinnecyklerne udleveret. Herfra er der 13,5 km til enden af 
sporet hvor der er mulighed for at spise sin medbragte mad. 
Der er mulighed for at holde pause i Rækker Mølle, hvor vi kan komme til bryghuset. 

Program: 
09.00 Afgang fra MJBK drejeSKIVEn i private køretøjer. 
10.00 Ankomst til Herborg station. 
Udlevering af cykler. 
Der må spises og drikkes undervejs. 
Der er mulighed for stop undervejs. 
Der er bænke at sidde på langs turen. 
Og for enden af sporet, er der tre bænke. 
14.30 Besøg i Herborg Station og VSV&MJ. 
16.00 Besøg ved SMT-modeltog i Skjern, 
Jægervej 9, Skjern. 
17.00 Hjemtransport. 

Hold da helt op 
som de kører!



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

Glyngøre begynder
at tage form.
Stationsområdet
og gademiljøet
med de gamle 
gadelamper er flot 
arbejde.

Drejeskiven i
Glyngøre under
konstruktion.



Viktor giver staldfiduser videre - - - og her er der brug for små fingre !  

Andre hygger sig i kaffepausen.



Tak til vore sponsorer:

Redaktion: Finn Christiansen
Foto: Finn Christiansen, Martin Fisker 

og Henning Koefoed.

Redaktionen ønsker alle en god sommerferie.
Klubben er lukket i juli måned.


