Trondhjem modelljernbanekubb

Modelljernbane og hobbymesse

TMJK ble stiftet i 1955 av tre ivrige jernbaneentusiaster
fra Trondheim og er landets eldste MJ-forening. Snart 55
år siden stiftelsen er klubben inne i en av sine mest aktive
perioder. Mange vil kjenne Glomfjordbanen fra tidligere
og en del har kanskje også besøkt TMJK innerst i kjelleren
på Nidarvoll skole. Klubben har faktisk holdt til her i
over 40 år nå. I løpet av denne tiden har tre anlegg blitt
påbegynt.

Dette er sjuende gang TMJK arrangerer messe
i Trondheim. Denne gangen har vi også med
oss litt annen modellhobby – IPMS stiller med
plastmodellbygging. Forhandlere av utstyr for
modellhobby kommer, fra hele Norge – og vi
håper du vil komme innom, også!

Den første Glomfjordbanen levde i 30 år. Storhetstiden
var på begynnelsen av 90-tallet, da aktiviteten var svært
stor. Dette anlegget ble bl.a beskrevet i Allt om Hobbys
årbok «Modelltåg 95». I 1995 bestemte vi oss for å rive
dette anlegget, som på flere måter var kommet til veis
ende. Etter en kort affære med amerikansk forbilde satte
vi i gang med et nytt a
 nlegg. Dette anlegget ble revet
i påsken i 2007, etter omlag ti år. Anlegget hadde så
mange begrensninger at det vil vært umulig å få til forbilderiktig kjøring uten omfattende ombygginger. Da var
det like greit å starte på nytt.
Vi ville ikke lenger prøve å flikke på det gamle anlegget. Istedet bestemte vi oss for at vi i all beskjedenhet vil
bygge Norges flotteste klubbanlegg. Intet mindre!
Dette vil vi gjerne dele med dere, og inviterer derfor til
nok en mj-messe. Vi er er godt i gang med byggingen av
det nye anlegget og vi vil ha egen stand på messa der vi
forteller om planene. Kom og se hva vi har gjort og tenkt
å gjøre videre. Det blir stort og spennende! Det skal bli en
forbildetro, realistisk modelljernbane med norsk forbilde.
Anlegget får rundt 180 meter linje, 11 stasjoner og går
over to plan.
Ta en titt på byggebloggen vår på nettet, blog.tmjk.
no, der kan du følge med på byggingen og innimellom
kommer det stoff om planer og ideer, også. Vi er på plass
minst hver tirsdag fra omtrent kl. 19 på Nidarvoll skole
i Trondheim. Du er velkommen, og vil du bli medlem er
ingen ting bedre enn dét! Både innsatsvillige nybegynnere og rutinerte modellbyggere er velkomne.
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Nidarvoll skole, Bratsbergveien 18.
Innkjøring fra Baard Iversens veg

Lørdag og søndag

Billettpriser: Voksne: 50,-, Barn: (opp til 15 år): 30,-.
Familiebillett: 100,-. Barn under 4 år gratis.
Arrangør: Trondhjem Modelljernbaneklubb.
Landets eldeste modelljernbaneklubb. Stiftet 31. januar 1955.
Klubblokalet vårt er på Nidarvoll skole og vi har møtekvelder
hver tirsdag fra kl. 19:00

Trondhjem
Modelljernbaneklubb
TMJK, Postboks 5512,
7037 Trondheim

www.tmjk.no

18. og 19.
april 2009
KL. 11 TIL 16

Utstilling og salg av HOBBYUTSTYR
i alle former og fasonger!
MODELLJERNBANE og
PLASTMODELLBYGGING

Forhandlere og produsenter

Utstillinger

Skala design · Skala design er en flott repre

TMJK klubbstand · Vi har egen stand, der vi presenterer
planene for det nye anlegget. Her kan du studere tegninger
og prate om planene våre. Vi har også med litt av hvert annet,
modeller, litteratur med mer. www.tmjk.no

sentant for underskogen av nye, spennenende
småprodusenter av MJ-materiell i Norge i
dag. De har tidligere kommet med skiftelok og
tømmervogner, bl.a. I 2008 kom de med norske
signaler (bildet), og mer er på gang i 2009.

Laar import · Laar import forhandler digital styring for

modelljernbanen fra det kjente merket Digitrax, og stiller med
bredde og dybdekunnskap om dette temaet. Kom og lær!
www.digitrax.com

Norske Modeller · Norske
Modeller tilbyr verktøy,
byggedeler og byggesett for
de som ønsker å gjenskape
norsk jernbane i modell.
Byggesettene er primært
laget av laserskåret treverk.

Ørgenvika stasjon, fra Norske Modeller.

Hobby Shop AS stiller
tradisjonen tro med fyldig salgsbord og gode messetilbud.
Hobbyshop kunne feire 50-årsjubileum i fjor, og drives fortsatt
av Kåre Windsheimer som var en av stifterne av TMJK. Han er
også æresmedlem i klubben. www.hobbyshop.no

Trønderfrim · Forhandler av alt fra frimerker via leker til teknisk
hobby – modelljernbane og alle former for modellbygging.
Stiller med smakebiter av sitt brede sortiment.
www.tronderfrim.no

TMJK: Vindheim st. oppe, Undredal st. nede

TMJKs klubbanlegg, H0-skala · «Trondhjem Modelljernbane
klubb» vil vise første byggetrinn i sitt ambisiøse klubbanlegg
som når det står ferdig vil fylle et areal på over
100m2. Under messa vil det blir kjøring av
flere togsett og mye interessant å se på
de ca 35 m spor som hittil er lagt. Selv
om det er lenge til anlegget er ferdig,
vil man kunne se konturene av et MJprosjekt som ubeskjedent må kunne
sies å være uten sidestykke i Norge.
Se vår byggeblog der byggingen
dokumenteres: blog.tmjk.no.

Granåsbanen · TMJKs lille Z-anlegg
er lite og enkelt og viser at man ikke
trenger stor plass for å drive med
modelljernbane.
O’Norway · «O´Norway» stiller med

moduler i O-skala med amerikansk
forbilde. Dette er for folk som mener
størrelsen teller, her går det i diesellok på over
halvmeteren og godsvogner som veier tett på
kiloen pr. stk. www.onorway.com

Utendørsbane · Torgrim Gjelsvik stiller med modeller i 1/8

skala, stort større blir ikke modelltogene om det fortsatt skal
kunne kalles modeller! Loket vil kjøre på en utendørs bane.
Dette er et imponerende stykke mekanikk!

MJF · «Modelljernbaneforeningen i Norge» har som formål å

samle personer og klubber med interesse for modelljernbane,
og spre kunnskap og forståelse for hobbyen. MJF har eksistert
siden 1982, og har vært en ledende drivkraft i hobbyen siden
den tid. MJF utgir MJ-bladet, Norges eneste rene MJ-blad.
www.mjf.no.

IPMS · «International Plastic

Modellers Society». IPMS er
en internasjonal organisasjon
for plastmodellbyggere, med
nasjonale IPMS foreninger
i en rekke land. I dag

finnes det IPMS foreninger
over hele kloden. IPMS
Norge ble startet i 1965.
Foreningen teller i dag et par
hundre medlemmer, og har
lokalforeninger og tilsluttede
foreninger rundt i landet.
www.ipmsnorge.no

FREMO modulanlegg · «Skaarerbanens venner»

stiller med et stort anlegg bygd opp av såkalte
FREMO-moduler. Med moduler kan man bygge
opp et temporært anlegg med forskjellig
form og størrelse, alt avhengig av plass
og tilgang på moduler. Modulanlegget
på messa vil inneholde noen av landets
fineste moduler, og dette er første
gangen et større FREMO-anlegg vises for
publikum i Trondheim.

Raumabanen · NJK Trøndelag stiller
med et stykke modelljernbanehistorie.
Raumabaneanlegget har helt sikkert
mange sett i løpet av de nærmere 40
årene det stod på jernbanemuseet på
Hamar. Anlegget ble bygget på 60-tallet
av medlemmer i TMJK. I 2005 ble det hentet
på Hamar og overtatt av NJK Trøndelag for
restaurering.
NJK er et møtested for alle jernbaneinteresserte, og
jobber for å utbre interesse for nåtidig og historisk jernbane
og jernbanedrift. NJK sørger for at
jernbanehistoriske fortidsminner
blir tatt vare på og om mulig
holdt i drift. NJK selger et stort
utvalg av jernbanelitteratur.
www.njk.no
Salgsbord: Har DU noe du vil

selge? Nytt eller brukt? Noe du vil
vise fram? Ta det gjerne med deg, vi har GRATIS bordplass!

Kafeteriavogn · Vår berømte kafeteriavogn stiller som vanlig

på våre arrangementer med nypressede vafler, varme pølser,
ferske kaker samt kaffe og brus for den som blir sulten og tørst
av å besøke oss.

T.v: Modell av en «Blackbird» bygget av Andre Kristoffersen. Over: G3, Modell
fra Steinar & Steinar. Øverst Fremo. Midt: Skisse av Olmliene på TMJKs anlegg

