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Til medlemmene 
 
INVITASJON TIL KLUBBMØTE ONSDAG 17. FEBRUAR 2010 KL19:00 

Denne gangen skal vi få bruke museets kafé. 
Oppmøte utenfor kontorinngangen (samme 
nivå som hovedinngangen. ) 
  
Hovedtema er Airbrush - sprøytemaling av 
modeller. Denne delen vil foregå nede på 
verkstedet. Ståle og undertegnede vil stå for 
dette. Forøvrig så nøl ikke med å ta med deg 
ting/modeller du holder på med eller gjerne 
bilder av de samme.  
  
Nytt denne gang er at Per Henning vil auksjo-
nere bort Proxxon-utstyr med en lav inn-
gangsbillett". Hvis dette er vellykket og øns-
ket er det noe Per Henning kan tenke seg å 
fortsette med. 
  
Vel møtt. 
 
--  
Med vennlig hilsen 
 
Jan Wellén 
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REFERAT FRA KLUBBMØTE ONSDAG 20. JANUAR 

Det er hyggelig å se at stadig flere setter av tid 
og møter opp på klubbkveldene våre. 
 
Hovedtema denne januarkvelden var bygging-
en av 2 slepebåtmodeller fra Graupner. Disse 
bygges av undertegnede og skal fungere som 
demonstrasjonsbåter i museets basseng som er 
under bygging i den nye utstillingshallen. 
 
Parat har et Voith-Schneider anlegg som be-
står av 2 motorer med vertikale vingeformede 
blader (8 stk pr. enhet) som roterer rundt og 
får bestemt fremdrift/styringsretning av hvor-
dan bladene vinkles innen gitte intervaller. 
 
Dette systemet gir en unik styring og evne til 
hele tiden ha en perfekt posisjonering under 
vanskelige bukser- og slepeoperasjoner. Hver 
motor krever 2 stk servoer. I tillegg er det 
montert tre vannkanoner som styres av hver 
sin servo. Den ene av disse er også påmontert 
en heisanordning som hever den 25 cm opp. 
Med en kraftig vannpumpe er dette en skik-
kelig brannslukker. 
 
Tito Nehri har 2 stk svingbare hovedpropeller 
og med baugpropell får også denne en unik 
manøvreringsevne. I denne er det montert 2 
stk vannkanoner.  
 

Begge har innebygget lydanlegg hvor motorly-
den er koblet opp til fartsregulatoren. Gjett 
om undertegnede gleder seg til å få båtene på 
vannet!  
 
John Hestermann hadde med seg en modell 
under bygging av en 15-meter tegnet av den 
anerkjente konstruktør Johan Anker for en 
velstående grosserer i Bergen i 1931. Den ble 
aldri påbegynt da grossereren plutselig fikk 
annet å bruke pengene på.  
 
Per Henning hadde med seg en modell av en 
åttring han har laget etter en nedskalert teg-
ning fra Nordlandsbåten til Wisløff. Her kun-
ne jeg skrevet lenge og vakkert om mange 
nydelige og flotte detaljer, men etter å ha sett 
Ståles bilder med kommentarer fra møtet 
oppfordrer jeg medlemmene til å se de på 
hjemmesiden under bilder fra siste klubbmø-
te. Kjempeflott laget Ståle. 
 
Så var det kaffe, julekake og enda en hyggelig 
klubbkveld til var over.  
 
Jan Wellén 
 
Referent. 
 
(Bilder fra møtet ser du på vår hjemmeside) 


