
Så er sommeren ovre, og vi
kaster os over modelbanen igen
på fuld tid!
Sommeren er til havearbejde, ferie, badning og
andet unødigt tidsspilde. Så heldigvis er det igen
tid til ordenligt arbejde...

Grillaften d. 5. juli
Vi startede ellers sommeren med en dejlig grill-
aften, hvor Erik fabrikerede pølser, koteletter og
andre lækkerier på gasgrillen.

ModelbaneTræf
Den 3. september afholdt vi vort årlige Modelba-
neTræf - denne gang i Mødestedet i Bramming.
Da Erik havde udlejet det lokale, vi var i de fore-
gående år, måtte vi kigge os om efter egnede
lokaler. Mødestedet har vist sig at være helt per-
fekt. Et stort lokale til modulerne, bygninger,
videoforestilling mm, en stor sal, hvor sælgerne
havde god plads til deres mange gode tilbud,
samt et stort cafeteria.
Det blev en rigtig god oplevelse, men der var
selvfølgelig osse ting, der skal forbedres til næste
år. Der var kun ca 80 betalende gæster, hvilket
nok skyldes for dårlig information op til dagen. 
Desuden var der for få, der kom i cafeteriet, så
det kræver bedre skiltning næste år.
Videoen skal flyttes til et bedre sted og måske
skal der være plads til flere salgsborde.

Modulerne
Desværre fik vi ikke modulerne til at køre til træf-
fet. Vi var for sent ude og fik ikke afprøvet dem
inden. Til gengæld er vi blevet meget klogere på
opbygning af de enkelte moduler.
Et af problemerne var at skinnerne ikke var place-
ret nøjagtigt nok. Det vil blive løst nu, idet vi har
fået en præcis skinnelære, og Flemming har
lovet, at han vil montere samtlige skinner, så vi
er sikre på de passer. 
En af problemerne var de skumgummi-underlag,
vi brugte. De bevirkede, at skinnerne skred en
smule, når de blev skruet fast. De kommer helt
væk nu.
Så alle dem, der har ventet på at børnesygdom-
mene var overstået, kan snart komme igang!!!

Udflugt i næste måned
Se næste side...
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Flemmings flotte banegård

Der er gang i salgsboderne
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Udflugt til Modellbahn Zauber i Friedrichstadt
Årets udflugt til en modelbane går til Friedrich-
stadt ca. 75 km syd for grænsen.
Det bliver i oktober lørdag d. 8. eller søndag d. 9.
eller ugen efter lørdag d. 15. eller søndag d. 16.
(Den sidste weekend er begyndelsen på efterårs-
ferien).
Skriv jer på listen i klubben, hvad der passer jer
bedst, så får flertallet lov til at bestemme.
Vi starter kl. 8.00 med morgenmad i klubben
(måske med en lille én til dem, der kan tåle det).
Derefter tager vi med Arriva - afgang kl 9.33 fra
Bramming til Niebüll, hvor vi skifter til  NordOst-
seeBahn, ankomst i Friedrichstadt kl 12.38.
Undervejs har vi spist vore medbragte klemmer. 
Efter 10 minutters gang er vi ved Modellbahn
Zauber, hvor der er åbent til kl. 17.00.
Vi spiser aftensmad på f.eks. Pizzeria La Trattoria
på Torvet. Afgang fra Friedrichstad Bahnhof kl.
19.16 med ankomst i Bramming 22.25. På gensyn i BMBK!


