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Til medlemmene 
 
INVITASJON TIL KLUBBMØTE ONSDAG 13. DESEMBER 2017 KL. 19.00 

Merk datoen! Dette er en uke tidligere enn 
normal kjøreplan skulle tilsi, grunnet julen. 
 
Desember er kommet og årets siste klubbmø-
te stå for tur.  Som tidligere år lager vi til et 
hyggelig julebord.  
 
For å beregne nok mat og drikke  er det viktig 
at jeg får tilbakemelding i rimelig tid om du 
kommer samt om du ønsker pils, Munkholm 
eller mineralvann til maten. Vi beregner en 
egenandel for bevertning stor kr. 125,- som 
tidligere år, husk kontanter til dette. Den sed-
vanlige møtekaffen er inkludert i dette belø-
pet. 
 
Som vanlig oppfordres medlemmene til å ta 
med seg modeller, ferdige som uferdige, eller 
annet av maritim interesse. 
 
Vel møtt! 
 
Jan Wellén, 
Formann 

Klubbens fotoside: www.pbase.com/maritimmodellklubb - passordet er maritim 
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REFERAT FRA KLUBBMØTE ONSDAG 15. NOVEMBER 2017 

16 medlemmer møtte. 
 
Det er hyggelig  mange kommer på møtene, 
og at  mange bidrar med modeller og annet av 
interesse. 
 
Mens vi ventet på kaffen, som vi syntes vi 
burde ha før møtet ble satt, gikk praten om 
både det ene og annet. 
 
Praten kom innom Hurtigrute-skip av for-
skjellige årganger, og et av medlemmene 
(referenten glemte dessverre å notere navnet), 
kunne fortelle om forvunnede tegninger av 
det gamle hurtigruteskipet D/S Richard With.  
Etter mange år dukket tegningene opp igjen, 
av alle steder på Hurtigrutemuseet i Stok-
marknes! 
 
Det er stor interesse for hurtigrutene, og un-
dertegnede kunne fortelle at i hans arbeide 
med registrering av skips- og båttegninger på 
Maritimt Museum nettopp hadde registrert 
kopier av tegninger til «Italiabåtene» fra 1949, 
blant annet linjetegningene og fordelingen av 
platene i skroget. Dessverre fant jeg ikke ge-
neralarrangementet, men de kan vel skaffes 
annet sted. 
 
Erik Nordheim hadde med linjetegninger av 
en av våre fregatter av Osloklassen 
(flåteplanen av 1965) og ønsket tips til opp-
bygging av skroget ved hjelp av tegningene. 
Jeg tror han fikk mange tips om hvordan han 
burde gripe dette an. 
   
Magne Bell hadde med seg en påbegynt mo-
dell av S/S United States, et kjent passasjer-
skip fra tidlig femtitall som hadde utmerkel-
sen ”det blå bånd” for raskeste overfart i 
mange år. Han hadde påbegynt modellen som 
ungdom. Men som i likhet med så mange av 
oss, ble dette et slikt prosjekt som ble stående 
stille i årevis inntil det dukket opp fra glemse-

len. Nå er den under arbeid igjen og vi gleder 
oss til å følge utviklingen. Han ville ha innspill 
om flere ting, plassering  av ballast osv. for 
modellen skal på vannet!  
 
Morten Tønnesen hadde med seg  diverse 
verktøy, blant annet en liten vakker høvel 
som attpåtil var billig og brukbar! Kjøpt på 
Biltema. 
 
Praten gikk etter hvert over i legging av 
dekksbord med nater. Dette er et tema som 
det finnes mange løsninger på og har blitt tatt 
opp mange ganger. Det er nesten en for hver 
modellbygger! Referenten foreslår at alle me-
todene beskrives i detalj og blir publisert i 
vårt fantastiske Medlemsservice, klubbens 
«Bibel» og lærebok i den edle modellbygger-
kunst. 
 
Neste møte er Julemøtet med litt mat og 
drikke  onsdag 13/12 2017. 
 
Referat: Martin Gulliksen 
 
  


