
DOVREGUBBEN 

ÅRSRAPPORT 2010: LANDSKAPET 
PÅBEGYNT, SPOR OG ELEKTRO I FOKUS

Byggingen på anlegget har stått i fokus i 2010, og en 
kjerne på rundt 10 personer møtte ganske fast på 

byggekveldene.

Elektro jobbet jevnt og trutt med sine 
«underjordiske» prosjekter. Mye utviklingsarbeid ble 

gjort, blant annet testing av RC-servoer som 
vekselmotorer. Dette ble gjort i nært samarbeid med 

sporleggingsgruppa. Det ser ut til at man har funnet et 
billigere og mer kompakt alternativ til Tortoisene som 
som tidligere har vært anvendt.  Elektrogruppa har vist 

stor utholdenhet, og de har gjort en kjempeinnsats med 
å legge grunnlaget for kjøring på anlegget. 

Sporleggingen er i rute, vi har nå hovedsporet ferdig 
på hele hovedbanen mellom oppstillingsstasjonene. 
Disse er nå montert på veggen langs klubblokalet. Alle 

himlinger ferdig, og alle lysarmaturer på øvre nivå er på 
plass. 

Bakgrunner er sparklet og grunnet, og flesteparten 
av dem har blitt malt med en gradert himmel. 

Vårens store arrangement er messa 9. og 10. april.
Før messa har vi byggemøter hver tirsdag og torsdag.
Etter messa er det byggemøter hver tirsdag fram til 
utgangen av juni. Oppstart etter sommeren annonseres, 
sannsynligvis blir det aktivitet også i hele sommer.

I tillegg har vi  (hatt) jobbehelger disse helgene:
22./23. jan 2011
19./20. feb 2011
19./20. mar 2011
02./03. apr 2011 (Messeinnspurt)

Messe: 09./10. april 2011

Noen torsdager skal vi ha byggeseminar, der vi går inn 
på bestemte ting. Disse annonseres spesielt på vårt 
internforum, og hvis de er åpne for alle, også her og på 
åpne fora.
Interesserte er velkommen på byggemøtene, og vi vil 
svært gjerne at nettopp DU blir med på byggingen! Vi 
trenger enda flere interesserte og innsatsfylte medlemmer 
fremover. Programmet annonseres fast på forsiden av 
bloggen vår: blog.tmjk.no

Møteplan våren 2011

Våren 2011

ORGAN FOR TRONDHJEM MODELLJERNBANEKLUBB  
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Det har vært snekret mye også i året som gikk. 
Seksjoner og frontbrett, men nå er denne fasen i all 

hovedsak ferdig. 

På tampen av året kom husbyggingen så smått i 
gang. Av nyproduksjoner kan nevnes holdeplasser, en 

banevokterbolig fra Nordlandsbanen og en veibro fra 
Oppdalstraktene. Tidligere på året har det vært bygget en 

del «Mock-ups», blant annet av A/S Ødsledal Stenexport.

Siden 2010 var et «mellomår» i messesammenheng 
tok vi på oss å være vertsskap for MJFs årsmøte helga 

20 og 21 mars. Samme helg arrangerte vi også et 
«vårslepp» hvor høydepunktet var et landskapsseminar 

med Jon Einar Vistad. Dette ble en hektisk og lærerik 
seanse for alle involverte! I tillegg bidro O’Norways US-
moduler i 0-skala, Arild Tangerud hadde med 

smalsporsmateriell i 1:22,5, inkludert en modell av 
Thamshavnbanenes Westinghouselok. Et trivelig 

arrangement hvor man fikk truffet mange MJ-ere fra hele 
landet. 

Handlingsplan 2011
Det er vel ingen overraskelse at for vårsesongen er 

hovedmålet for jobbingen på anlegget å komme så langt 
som mulig til messa 9 & 10 april. Det er allerede blitt lagt 

ned en stor innsats på anlegget i 2011, blant annet med 
to jobbhelger. Det er nå klubbkvelder både tirsdag og 
torsdag, og dette hjelper også på fremdriften.

Landskapsbyggingen kommet i gang for alvor. 
Flettverk er på plass flere steder, og arbeidet med selve 

landsskapsskallet har startet for alvor. 

En større ombygging ved Undredal Sør er gjort. Den 
lille «titteskapsscenen» rett foran heliksen er slått 

sammen med Undredal. Dette gir en mye bedre løsning 
rundt tettstedet som skal modelleres i dette området.

Målet er at til messa skal grovlandskap være ferdig 
på følgende steder: 

• Ødsle 

• Utstikkeren mellom Ødsle og Vindheim 

• Hele utstikkeren på første nivå inkludert Undredal.

• I tillegg skal anlegget være kjørbart fra Øvre til 
Nedre Fiklagard.

Ingen liten ambisjon, og vi kunne trengt noen flere 

aktive for å få realisert den. Nå er vi definitivt ferdig med 
«ørkenvandringen», det er modelljernbane det handler 

om nå. For å si det sånn, artigere blir det ikke om man er 
interessert i modelljernbanebygging! 

Som vi kanskje har nevnt et par ganger så er det 

messe helga 9 og 10 april. Denne er beskrevet i detalj i 
egen sak. Men det er bare å krysse av i kalenderen!

Vi har fått en forespørsel fra Statsarkivet om bidrag til 
en utstilling i arkivsenteret på Dora 7 til 13 mai. Denne 
skal være et ledd i arbeidet med å gjøre arkivtjenestene 

bedre kjent blant vanlige folk. Siden Statsarkivet forvalter 
deler av NSB sitt arkivmateriale mener de at det kunne 

passe bra med et bidrag fra TMJK. Vanskelig å være 
uenig i dette, flere av klubbens medlemmer har lett fram 
tegningsmateriale fra forskjellige arkiv. Alle selvbygde 

bygninger på anlegget er planlagt bygd etter fullskala 
forbilder, og vi har allerede flere bygninger vi kan stille ut. 

Men om noen har ideer til hvordan vi kan markere oss 
ved en slik anledning er det bare å komme med dem!  
Denne utstilligna kommer litt tett på messa, men vi mener 

dette er en fin måte å eksponere klubben på.

I september er det modelljernbanemesse på 

Jernbanemuseet i Hamar. Dette er den første store MJ-
messa på årevis i Østlandsområdet, og det hadde 
kanskje ikke vært så dumt med en TMJK-stand der. 

Kanskje kan det kombineres med en ekskursjon langs 
Dovrebanen og Rørosbanen?

I år er det TMJK sin tur til å arrangere julemøte for de 
tre skinnefikserte foreningene i midt-Norge. Selv om vi 
har noen navn på blokka kan vi godt tenke oss forslag til 

foredragsholdere eller annen underholdning.
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Det skulle være godt kjent at TMJK arrangerer messe på 
Nidarvoll skole helga 9. og 10. april. Det blir åpent begge 

dager fra 11-16.

Selv om ikke så mye har blitt skrevet på forumet om 
messeplanleggingen er det gjort ganske mye. Og nesten 

viktigst av alt, vi har fått bekreftet at vi får låne 
lokaler, inkludert SFO. Uten skolens velvilje 

hadde det ikke blitt noen messe!

Noe er fortsatt usikkert, men dette er det vi 
har på gang: 

Tor Jørgen Moskaug, Norges kanskje 
gladeste gladbygger kommer, og med alle 

hans prosjekter i Z og H0e er det ikke godt 
å vite hva han stiller med. Øystein Wiik 
kommer også, og vi vet i alle fall at disse to tar 

med seg rundt 10 «Frimo»-moduler, smalspor i H0e.

Vi har jobbet med utgangspunkt i at dette skal være 

en skalamodellmesse. Derfor kommer også i år et uvalg 
skalamodellbyggere med sine prosjekter. Nytt av året er 
at vi har fått en skipsmodellbygger på laget. Odd H 

Sørgård stiller med «Shetlands Larsens» kutter «Arthur» i 
skala 1:25, redningsskøyta «Skomvær II» og 

hurtigruteskipet «Richard With» i skala 1:100.

Trondheim Plastmodellklubb er en populær utstiller 
på våre messer, og de vil stille også i år. Som vanlig vil 

de bli forsøkt omvendt til modelljernbanebygging. 

Også på årets messe blir det storskala på 

skolegården. Dette innslaget var mektig populært i fjor, 
og det blir nok ikke mindre populært i år med  over 
doblet sporlengde og nytt rullende materiell. 

Brikkelauget stiller med Lego-tog og andre 
legomodeller. Deres avanserte klosse-bygg viser  til fulle 

at lego ikke er noe man trenger å vokse ifra, om noen 
skulle være i tvil om det!

Det går også rykter om et US-prosjekt i 0-skala i regi 

av noen av klubbens medlemmer … 

Modelljernbaneforeningen På Sporet av Den Tapte 

tid vil også lufte sine evighetsprosjekter. Det går ikke fort, 
men synlige framskritt er gjort siden forrige 
messeopptreden!

Vår egen Øystein Blomsøy vil representere den andre 
enden av skalaen og stiller med nybygde seksjoner i N-

skala.

Et nytt påfunn er et bruktmarked i regi av klubben. 
Tanken er at det skal smekkes mange fluer med et slag. 

Klubben har en forbløffende mengde MJ-utstyr vi 
overhodet ikke har buk for, og dette tenkes 

omsatt i hard valuta. Vi oppfordrer alle til å ta 
en opprydding i kjeller og på loft for å se 
om det finnes noe MJ-relatert å donere til 

dette bruktmarkedet. Dette er et 
eksperiment vi er svært spente på, det 

kan bli en kjærkommen tilleggsinntekt!

Men vi satser hardt på at klubbanlegget skal 
bli hovedattraksjonen på messa. Målet er at 

anlegget skal fremstå som vesentlig mer komplett 
enn ved messa for to år siden Det er derfor essensielt at 

vi setter alle kluter til for å få ting på plass. Her kan du 
som medlem være med, som aktivt byggende, eller som 
hjelpelok!

Det hevdes ofte at mora di ikke jobber her, men 
enkelte medlemmers mødre vil gjøre den påstanden til 

skamme under messa. Team Åge tar et velfortjent 
hvileskjær fra kaffekoking og vaffelsteking under årets 
messe, så kyndige stedfortredere med til dels tung 

erfaring fra krevende vaffelsteking er mobilisert. Men vi 
trenger flere frivillige til kafeen og oppfordrer alle 

medlemmer til å mobilisere den nærmeste familie til 
innsats.

Det er vanskelig å overvurdere messas betydning for 

klubben. Den er vårt økonomiske fundament for de neste 
to årene, og det er også en glimrende anledning til å 

markedsføre klubben. Et av våre mest aktive medlemmer 
(Hei, Torstein!) hadde nok ikke funnet veien ned i 
kjelleren på Nidarvoll om det ikke hadde vært for messa i 

2007.

Messa er et stort løft, men om vi er mange nok til å 

dele på oppgavene blir det overkommelig. Så meld deg 
til tjeneste i dag! Send mail til styre@tmjk.no, skriv et 
innlegg på forumet i tråden «arrangement» eller ring 

Håvard på 402 19 068.

MESSE 2011

Hold av 
9. og 10 april 

2011!

mailto:styre@tmjk.no
mailto:styre@tmjk.no
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TMJK har flere nettsider som du som medlem har tilgang 
til. Hvis du ikke har det kan du sende en mail til 
styre@tmjk.no og be om hjelp til å registreres.

Vi har tre ulike tilbud:

Forum: Her er det viktig at du er medlem, og følger med, 
for det er her alt skjer. Selv om vi innimellom sender ut 
epost, skjer det aller meste på forumet. Skaff deg adgang!
Gå til http://www.tmjk.no/forum/ eller send mail til styret.

Blogg: Her trenger kun de som skal skrive noe å logge 
seg inn, og det er for tiden først og fremst styret og de 
som har nøkler. Du som vanlig medlem kan lese alt uten å 
registreres, men engasjer deg aktivt i driften og du kan få 
æren av å bidra også på bloggen! http://blog.tmjk.no/

WIki: Dette er vårt nettleksikon, der alt av metoder, 
teknikker og systemer skal beskrives. Det er en databank 
og et oppslagsverk. Alle kan registreres her, og alle kan 
skrive. Vi trenger flere aktive her. http://wiki.tmjk.no/
Send en mail til styre@tmjk.no og be om registrering.

TMJKs nett-tilbud
Vi satser stort på bruktsalg på årets messe, så nå er tiden 
inne for å tømme loft og kjellere for alt MJ-relatert man 
ikke har bruk for selv. 

I utgangspunktet er alt av interesse, men det kan 
være en idé å reflektere en smule over hva som faktisk har 
kommersiell verdi …

Håpet er at et skikkelig bruktmarked vil være en 
attraksjon i seg selv, samtidig som det kan bli en viktig 
inntektskilde.

Ta gjerne en prat med venner og kjente, det kan jo 
være at de har noen avlagte M-skinner å avse!

Post gjerne en skryteliste på forumet vårt over alt det 
flotte du tenker å donere.

Bruktsalg på messa - Donér!

Formann: Håvard Houen, 402 19 068
Sekretær: Kristian Røgeberg
Kasserer: Torstein Leikvold, 977 80 674
Styremedlem: Jan-Rune Sørheim, 920 89 196
Styremedlem: Henning Larsen, 95 14 69 19
epost til styret: styre@tmjk.no
Vår postadresse: 
TMJK, Postboks 5512, 7480 TRONDHEIM
Vi holder til på Nidarvoll skole, som ligger i Bratsbergveien 
18, helt innerst i kjelleren i det L-formede bygget nærmest 
Shell-stasjonen og rundkjøringen i Bratsbergveien. 
Inngangen er inne i det indre hjørnet av L-en. 

Styret 2010-11
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