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Til medlemmene 
 
INVITASJON TIL KLUBBMØTE ONSDAG 17. JANUAR 2018 KL. 19.00 

Riktig godt nytt år alle sammen og velkom-
men til første klubbmøte i det nye året. 
 
Som vanlig oppfordres medlemmene til å ta 
med seg modeller, ferdige som uferdige samt 
annet av maritim interesse. Vi har opp gjen-
nom årene hatt mange forskjellige temaer for 
kveldene. Har du/dere et tema som kan være 
interessant så gi meg beskjed. 
 
Tidligere temaer kan og sikkert gjentas. 
 
Vel møtt 
Jan Wellén 
formann 

Klubbens fotoside: www.pbase.com/maritimmodellklubb - passordet er maritim 
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REFERAT FRA KLUBBMØTE/JULEMØTE ONSDAG 13. DESEMBER 2017 

10 medlemmer møtte. 
 
Så kom årets siste møte. Møtet var lagt til en 
onsdag i måneden som ikke var for nær jule-
stria. 
 
Formannen hadde kjøpt inn mat og drikke for 
anledningen, så det ble både en kulinarisk og 
«faglig» opplevelse! 
 
Praten gikk lystig rundt bordet, og da den ver-
ste sulten hadde lagt seg, startet den faglige 
delen med informasjon om de forskjellige ar-
beidene medlemmene hadde tatt med seg 
denne gangen. 
 
Nytt medlem: 
Inger Helene Hastum fortalte litt om seg selv 
og hva hun tidligere hadde bygget av model-
ler. Det hun nå holdt på med er Nordlandsbå-
ten, åttringen. Byggesettet fra Wisløff. Denne 
båten vil hun ta med på et senere møte. Det 
er hyggelig at vi har fått et aktivt kvinnelig 
medlem i klubben. Bygging av båtmodeller 
behøver jo ikke være bare en «mannehobby». 
Kvinner er ofte vel så netthendte som menn!  
 
Per Henning Kittelsen, vår «PROXXON»-
leverandør, mente det kom til å bli prisøk-
ninger ut på nyåret og «jule-tilbød» derfor 
10% på katalogprisene! 
 
Fritz Johnsen hadde med seg en modell av en 
slepebåt, «BAMSE» i målestokk 1:30. Han var 
ikke helt sikker på denne målestokken, men 
med utgangspunkt i at en sjømann er ca. 
180cm høy, og skulle kunne gå inn gjennom 
døra fra brovingen og inn på brua ble dette 
regnet ut! Det er en fin modell, og Fritz kjø-
per fittings kun i de tilfellene det er umulig å 
lage det selv. 
 
Bjørnar Svendsby hadde med seg to tannhjul 
som han redegjorde for. 

 
Terje Westegaard hadde med «GJØA» mo-
dellen sin , målestokk 1:50 etter tegningene til 
Knut Granseter. Meget pent arbeid! «GJØA» 
er en populær modell. 
 
Arne Lund Kvernheim hadde igjen med 
«TITANIC» (m.:1:200 byggesett fra 
MANTUA). Nå begynner det å nærme seg 
fullførelse! Radiostyring og det hele! Dette 
blir flotte greier! Han hadde også skaffet seg 
et bor 2mm og 20cm langt! Fra Kina! Det 
kommer stadig tips om det ene og det andre, 
og det er viktig. 
 
Erik Nordheim holder på med tegningene til 
KNM «OSLO» F300, som egentlig skal bli 
F302 KNM «STAVANGER». Den har han 
tjenestegjort ombord i. Det blir spennende å 
følge prosjektet. 
 
Til slutt ble det ønsket «god jul og godt nytt 
år»! 
 
Referat: Martin Gulliksen 


