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

Klubmedlemmerne på årets ”Tour d‘bane”

I sved og damp trampede en 
del af klubmedlemmerne af 
sted på den gamle 
banestrækning mellem 
Glyngøre og Skive. 

De klarede ikke hele 
strækningen, men billederne 
viser hvor dejligt det var.

Pause i Jebjerg lige overfor 
købmanden, så der kunne 
provianteres.



Senere spiste man 
lækker grillmad 
hos Jørgen Staal
Erichsen. 

Der var også ophold ved DURUP 
jernbanemuseum i den gamle 
stationsbygning.



Klubbens bestyrelse:
Henning Koefoed, formand, Gert Pedersen, Erik Christensen, Peder Møller 
og Pauli Damgaard. 

Styring af den store bane

Vort system på den store bane strømforsynes fra 6 boostere, der hver kan afgive 5 amp. Og 

som naturligvis er kortslutningssikrede.

Fra IT2 (intellibox) kan man. styre 2 tog ad gangen plus lys i huse og sporskifter. Det kræver 

dog at togene, man vil styre, er lagt ind i boxen evt. med funktionstasterne, hvis togene er med 

lyd.

Intelliboxen kan ”snakke” 3 sprog bl. a. motorola og DCC som er de to vi anvender. Den kan 

dog IKKE modtage signaler fra MFX, så Märklins tog er man mødt til at lægge ind manuelt.

Den er forbundet til en Computer, som har programmet GT Command installeret. Med dette

program kan man kommunikere med togene trådløst fra mobiltelefonen eller tablet. Man skal

manuelt lægge tog og evt. funktioner ind i programmet.

I øjeblikket udbygges det store anlæg med hjemmelavede styrepulte ved stationerne med

trykknapper og dioder, så man herfra kan styre sporskifterne, signaler og lys i husene og

gadelamper

Nogle af styrepultene. Anlægget forsynes med
lokale styrepulte ud for væsentlige punkter,
f.eks. Skive H Gammel, der er den gamle Skive
Banegård og ved Skive Havn, hvor bl.a. kul- og
gasterminalen styres. Pultene er bygget ind i
skuffer, der efter behov trækkes ud.



Klublokalet med Sallingbanerne

Godsområdet
ved Skive ny
banegård

Indkørslen
til Skive
gamle
banegård

Arbejdsgruppen
drøfter detaljer
omkring 
opbygningen
af strækningen
til Glyngøre.



Klubben afholder I løbet af året flere kurser i bl.a. modelbygning og elektronik. Vi ser alle-
rede nu frem til den herlige julefrokost i december, hvor toget kører rundt på bordet med 
drammer efter behov. Vi deltager også i mange udstillinger med klubbens flotte minianlæg.

Klubbens medlemmer fremstiller selv alle elektroniske komponenter

Her arbejdes med produktion af vigtige
elektroniske kredsløb og printplader
til montering forskellige steder på 
anlægget og i styrepulte.

Her ses et resultat af anstrengelserne.

Skives kulterminal udbygges med 2 gasbeholdere

Ved havnen opføres de 
gamle gasbeholdere ved 
siden af kulterminalen.
En del af de importerede 
kul blev anvendt til frem-
stilling af gas til den kom-
munale gasforsyning af 
byen. Holstebrovejen og
midtbyen tager også form
efterhånden



Apotekerens hus er nu på plads på hjørnet ved Thinggade/Adelgade

Det gamle apotek mens 
det var under opførelse. 

Marinus Nielsens gamle 
herrekonfektionsforretning i 
Thinggade ser snart dagens lys. 
Desuden bygges videre på 
husene i Thinggade.

Balling Station og Skive Nord klar til 
montering.

Torvet og Thinggade
- genopførelsen snart afsluttet



En af klubbens nyeste indkøb og  installationer. Ambulance og 
motorcykelbetjent med blinkende lygter.

Politi og ambulance hurtig til stede. Stort opløb af nysgerrige.

Bil forulykker i høj hastighed på Sdr. Boulevard

Både Spøttrup Borg og station 
afventer nærmere placering.

Der foregår 
mere  under 
bordet end 
man aner.



Tak til vore sponsorer:

Redaktion: Finn Christiansen

- og snakken den går hver onsdag og torsdag aften. 

Kom og vær med!

Klubben har nu genanskaffet en MT efter at 
den gamle kørte af sporet og forsvandt under 
mystiske omstændigheder.

Torvet med de gamle toiletter (POTTEN) i baggrunden og Ladefogeds isenkram.

Alt studeres i 
mindste detalje.

Der rulles kilometervis 
af kabler ud under 
bordet.


