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Indbydelse til turen
Märklin-dage i Göppingen
16. – 19. september 2021
og

Efterlysning af sjove tognavne

Så er der nyt om busturen til Märklindage
17- 19. september 2021.
Turen vil blive gennemført såfremt corona restriktioner er ophævet, med afgang fra
Skive den 16. september kl. 05.00. Vi kører til Herning og samler op og evt. Vejle
banegård hvis der kommer deltagere fra andre steder i landet. Ankomst Herning ca. kl
06.00 og opsamling sker ved Opsamlingsplads Lundvej 2 Herning. Ankomst Vejle
banegård Ca. 7,30.
Da der er meget langt at køre vil pauserne blive få og korte. Der vil være kaffe og
rundstykke fra morgenstunden, samt 3 håndmadder til frokostpausen. Der kan købes
øl og vand i bussen på turen.
Jeg forventer ankomst til hotellet mellem kl. 19 og 20.
Overnatning vil være i dobbeltværelse alle 3 nætter.
Fredag morgen, efter morgenmaden, kører bussen til Göppingen og du vil blive sat af
ved Märklin museet der i dag ligger sammen med fabrikken. Jeg kan her anbefale at
se fabrikken som det første, da jeg ved der vil blive trængsel op ad formiddagen. Når
fabrikken og butikken er besøgt kører der pendlerbusser (de er gratis) mellem de
forskellige destinationer hvor der foregår noget.
Banegården hvor der vil være flere damplokomotiver samt andre lokomotiver. Her vil
der være mulighed for førerstandstur i EL lokomotiv samt damplokomotiv og der vil
også være mulighed for veterantogstur til Plockingen, dog mod ekstra betaling.
Derfra kan du igen tage pendlerbussen til EWS arena som er fyldt med LGB tog. Der
skal købes indgangsbillet til hallen som også er adgang til Stauferpark hvor næste stop
er med bussen. Stauferpark er der ca. 9000 m2 udstilling fra mange forskellige
modeltogsfabrikker og andre med tilbehør til modeltog. Der vil også være udstilling
samt demo hos Leonhart Weiss der laver skinnearbejde til dagligt. Sidste gang viste
de hvordan de svejsede skinner sammen. Der vil fra Leonhart Weiss køre skinnebus til
banegården mod en lille ekstra betaling eller man kan tage pendlerbussen. Hele
programmet kan du finde på www.märklin.de

Forplejning er for egen regning på hele turen. Der er masser af spisemuligheder i
byen som ligger lige uden for banegården. Det vil være en god ide at tage noget
spiseligt med til aften, da det ikke er muligt at spise på hotellet ved ankomst.
Bussen kører tilbage til hotellet igen kl. 18 fra EWS arena hvor pendlerbussen har
stoppested. Vil du tidligere hjem kan du tage bus 11 fra ZOB(busterminal) der
ligger 100 M til venstre for banegården. Køreplan finder du her.
www.filsland.de/fahrplan/kreisfahrplan
Lørdag vil der være transport ind til Göppingen hvor dagen er til fri disposition.
Retur kl. 18.

Søndag morgen kører vi mod Danmark igen efter morgenmaden.
Forventet hjemkomst til Skive vil være mellem kl 23 og 24.
Pris for turen er desværre lidt dyrere end oplyst fra start og er 2700,- pr. person.
Din plads er IKKE sikret før betalingen er modtaget.
Indbetaling skal ske til: 9312 0000697850 Med dit navn anført senest den 5.
August 2021. Når du har betalt skal du sende en mail til mig med navn, adresse
evt. tlfnr. så jeg kan lave en passager liste som er lovpligtig og gerne navne 2 og 2
som i vil bo på værelse. Dette vil lette indtjekningen på hotellet.
Tilmeldingen er bindende medmindre du finder en der kan overtage din plads.
Inkluderet i prisen er: Bus tur/retur, hotelværelse inkl. morgenmad 3 nætter, kaffe
og rundstykke i bussen på turen ned samt 3 håndmadder til frokost på turen.
Husk gyldigt pas samt det Blå sygesikringsbevis. Kan bestilles i god tid på
https://www.borger.dk/
Har du spørgsmål kan de stilles til undertegnede.
Jørgen Staal Erichsen.
Tlf: 60 15 41 28

Sjove navne på danske lokomotiver ?
Redaktøren efterlyser øgenavne på danske lokomotiver
og motorvogne.
Leif Becher har allerede døbt det nye el-tog :
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