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Til medlemmene 
 
INVITASJON TIL KLUBBMØTE ONSDAG 19. APRIL 2017 KL. 19.00 

Velkommen til nok en hyggelig klubbkveld 
med kaffe og julekake. 
 
Som vanlig oppfordres medlemmene til å ta 
med seg modeller, ferdige som uferdige, og 
annet av maritim interesse. 
 
Vel møtt. 
Jan Wellén 
formann 
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REFERAT FRA ÅRSMØTE/KLUBBMØTE ONSDAG 16. MARS 2016 

21 medlemmer møtte. 
 
Formannen Jan Wellén ønsket velkommen og 
leste årsberetningen. 
 
Årsberetningen godkjent. 
 
Kasserer Jens Framnes gjennomgikk først 
regnskapet. Revisor Per Henning Kittelsen 
leste deretter revisorberetningen. 
 
Regnskapet godkjent 
 
Valg: 
Det lot seg ikke gjøre ved forrige årsmøte å 
etablere en valgkomite, så forslag til nytt styre 
og komiteer ble at det sittende styre og med-
lemmene i komiteene tok gjenvalg. 
 
Styre 2017: 
Formann:  Jan Wellén 
Nestformann: Rolf Hansson 
Kasserer: Jens Framnes 
Sekretær: Martin Gulliksen 
Styremedlem: Ståle Sannerud 
 
Revisor: Per Henning Kittilsen 
 
Komiteene 2017: 
Festkomite: Jens Framnes og Jan Wellén 
Programkomiteen: Samlet styre 
Valgkomiteen:  Ikke i funksjon. 
 
Medlemskontingenten beholdes på kr. 175,- 
 
Årsmøtet hevet 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etter disse formelle begivenheter gikk vi over 
til vanlig klubbmøte. 
 
Først redegjorde Ståle for den nye Facebook-
siden til klubben. Flere hadde allerede vært 
inne på den, og den faller visst i god smak! 
Det er en lukket side som medlemmene kan 
melde seg inn i. 
 
Flere av medlemmene hadde med seg flotte 
modeller, både ferdige og under arbeid.  
 
Første mann ut var Per Henning som har gle-
de av å bygge modeller av virkelige båter han 
har hatt. Han bygget i sin tid en modell av en 
”Killing” han hadde. Han har nå tatt avstøp-
ning av skroget (brukt det som plugg) og laget 
en form i glassfiber som har blitt brukt å lage 
et nytt skrog i glassfiber og epoksy. Den opp-
gaven hadde han delegert til Morten Tønne-
sen som er en dreven støper av slike skrog. 
Morten gjennomgikk prosessen med slipp-
voks i formen, ”SIARA” voks som ikke inne-
holder silikon ,så et lag med gelcoat i formen, 
så ”Twillweb” glassfiberduk som ble bakt i 
epoksy og det hele herdet i en spesiell ovn. 
Meget fint resultat! 
 
Eivind Hauger Johannesen hadde med en mo-
dell under arbeid av Billing Boats-byggesettet 
av Norske Løve. Det er mange som har be-
gynt på dette byggesettet og gitt opp, men her 
var det klart for rigging! Det skal bli spennen-
de å se den ferdige modellen. Humoristisk sa 
han at en burde ha bygget to stykker av en 
slik modell før en bygger den første!  
 
Terje Westergaard hadde med en ”Oselver”, 
scratchbygget etter tegningene til Wisløff-
byggesettet. Målestokk 1:15. Et lite smykke av 
en ”Lofotjolle” i målestokk 1:20 hadde han 
også med, samt begge byggejiggene til båten. 
Han har også en metode for å illudere klinken 
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i disse klinkbygde båtene med dråper av lim 
og maling som beskrevet i et tidligere referat. 
 
Så hentet Per G. Klem en modell av en åpen 
damptaubåt. Dampmaskinen, en ensylindret 
sak, ble fyrt opp og til slutt putret og gikk det 
riktig så lystelig! 
 
Bjørn A. Hansen har stadig noe spennende å 
vise frem. Denne gangen var det en praktfull 
modell av D/S Norge fra 1881 i målestokk 
1:100, som han bygger på bestilling. Tegninger 
er skaffet fra Maritime Museum i Greenwich, 
London. Tegningen var visst helt ute av skala, 
men resultat er blitt flott allikevel. Han rede-
gjorde også for skipets historie som endte tra-
gisk i 1904 da den av alle ting traff Rockall, en 
enslig steinknaus midt ute i Nord-Atlanteren, 
på tur mot USA med emigranter. Av 780 pas-
sasjerer druknet 670. Blant de overlevende var 
Herman Wildenvey!  
 
Morten Tønnesen hadde med et påbegynt 
skrog av en jakt fra Vestlandet. Han viste 
hvordan han slipte og pusset skroget med ut-
styr kjøpt hos Biltema på Rud i Bærum. Like 
over veien for dette firma er det en forretning 
med båtutstyr som han handler glassfiberduk, 
epoksy og annet. 
 
Bjørnar Svendsby, som viste oss lodding på 
forrige møte, hadde med en spesialskrustikke 
til å feste ting som skal loddes, samt en «arm» 
med magnetisk fot til holde på det som skal 
loddes til. Kjøpt fra Chronos. Fikse saker! 
 
Stein Gulbrandsen hadde med et fruktfat, et 
stilisert vikingskip han bygde for 30år siden. 
Modellbyggere har også fantasi! 
 
Møtet avsluttet kl. 21.00 
 
Referent: Martin Gulliksen 
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