
Sommertid er (også) futtogstid!
Selvom sommeren er kommet, og ferien står for
døren, holder vi åbent alle de sædvanlige
åbningstider. Dog har vi besluttet, at der frem til
midten af august kun er åbent om lørdagen, hvis
der er interesse for det. Husk at melde ud til den
fra bestyrelsen, der har vagten, så vil en komme
og åbne.

Siden sidst har medlemmer fra klubben været på
et par udflugter: Først d. 21/5 til ”Røg og Damp” i
Sommersted - et sted hvor vi har været før.
Den 28/5 var i et par bilfulde afsted til Herning.
Herning Modelbaneklub har til huse i kælderen
under det gamle BaneDanmark værksted ved
Herning Station.
Udover en spændende bane havde nogle af med-
lemmerne gang i værkstederne, hvor vi fik man-
ge gode ideer.
Spændende var også nogle tog i 1:1. På baneter-
rænet lige udenfor klubben var DSB kommet med
et IC4 (om det var trukket derhen eller selv var
kommet kørende vides ikke), en Arriva LINT, hvor
vi fik rundvisning i førerhuset, en MX’er, en af de
go’e gamle Frichs rangertraktorer samt ikke
mindst en gammel ombygget Ford til skinnekør-
sel. Hvor alle ku’ få en tur.
En dejlig dag.

Grillaften d. 5. juli
Den første tirsdag i juli kl. 18.00 flytter vores
sædvanlige madaften udenfor, hvor vores udlejer
har opstillet grillen, så I bare selv skal tage med,
hvad I har lyst til af pølser, bøffer eller måske en
bette laks samt evt. flutes mm. Klubben er vært
ved en gang salat samt ketchup, remoulade og
sennep. Husk tilmelding til Kim inden.

Sommer - Grill aften -
Kørsel med loko-kort
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Hygge i Herning

Fra banen i Herning

”Tørfisken” MXer fra Midtjyske Jernbaner



Kørsel med Loko-kort
Fremover vil det kun blive tilladt at køre med
lokomotiv-kort på køreaftenerne.
Et loko-kort er en digital info, der indeholder alle
data vedr. det pågældende lokomotiv. For hvert
lokomotiv skal der laves et loko-kort. 
Når køreaftenen starter vil alle de medbragte
lokomotiver blive indlæst i Centralstationen, hvor-
efter hver tog har sit unikke nummer. 
Når aftenen er slut vil alle lokomotiver blive slet-
tet og Centralstationen nulstillet, således at det
kun er de lokomotiver, der er med den pågæl-
dende aften, der kan ses på kørelisten.
Kører du med mobilstation 2 derhjemme, kan
den også indlæse loko-kortenene.

Loko-kort kan købes i klubben for 15,- kr. pr. stk.

Modulbygning
Der er nu ved at komme godt gang i modulbyg-
ningen.
Erik har lavet den første stak moduler, som kan
afhentes i klubben. Prisen er sat til pr. modul: Sel-
ve kassen koster 100,- kr. Har du ikke skinner nok
kan de 7x2 lige skinner købes for 200,- og en god
ide er at montere en acrylplade foran modulet til
beskyttelse - den koster en halv hund, som de
siger i Stofa-reklamerne.
Har du ikke allerede tegnet dig for et eller flere
moduler, kan det gøres på sedlen på opslagstav-
len.
Første gang vore moduler skal stå sin prøve, bli-
ver til ModelbaneTræf d. 3. september, så dvs der
er ca 1/2 år til at bygge de første moduler.

Efterårsudflugt
Det er besluttet, at vi i lighed med sidste år vil
arrangere en fælles udflugt til en modelbane
udstiling. Men hvor og hvornår er stadigvæk
åbent. Så har I nogle ideer og ønsker - kom frem

med dem. Skal det være endagstur som
sidst eller ku’ det være med en overnat-
ning måske? Hvis vi ikke skal køre hjem
samme dag ku’ man måske afslutte
dagen med en bette øl (se ovenståpende
foto). Skal vi kun se modeltog eller ku’
det osse være noget i 1:1? Skal vi spise
pandekager som sidste år eller skal vi ha’
rigtig mad?
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