
Maritim Modellklubb 
www.maritim-modellklubb.no 

Formann: Jan Wellén 
Skådalsveien 22F 
0781 Oslo 
Tel. 909 21 866 
E-post: wellenjan@gmail.com 

Sekretær: Martin Gulliksen 
Jongsstubben 19 
1337 Sandvika 
Tel. 412 51 177 
E-post gullmoe@online.no 

Til medlemmene 
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Kvelden deles opp i to bolker. 
 
Vi starter med årsmøte og går så over til vår 
kjære hobby. 
 
Som vanlig oppfordres medlemmene til å ta 
med seg modeller, ferdige som uferdige, samt 
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 21. FEBRUAR 2018 

Mange hadde nok funnet frem skiene og dratt 
på vinterferie, men 11 fullbefarne modellbyg-
gere benket seg tross alt rundt bordet og pra-
ten var i gang. 
 
To modeller sto på bordet denne gang. 
 
Peter Eriksen hadde med seg en flott nordsjø-
kutter, dessverre fikk jeg ikke notert nok til å 
beskrive denne så Peter har sendt meg noen 
ord: 
 
”Opprinnelig et byggesett av nordsjøkutteren 
«Mary Ann» fra Billing Boats – modellen som 
grunnla Billing Boats i 1958! Jeg bygget båten i 
1980 og modifiserte den slik at den skulle se  
«norsk» ut. Byttet ut hele plankingen av skroget 
med lyse furulister. Det opprinnelige hekkpar-
tiet besto av en balsakloss. Jeg lot bordkled-
ningen gå helt rundt hekken og lot skroget være 
trehvitt slik norske fiskefartøy er. Likeledes er 
skansekledningen malt hvit slik det tradisjonelt 
er på norske fiskefartøy. Registreringsnummeret 
er norsk: Ø 32 R. Jeg har også tilført modellen 
en del ekstra dekksutstyr som hører til på en 
norsk tråler. I 1998 hadde jeg båten på Maritim 
Modellklubbs modellkonkurranse og oppnådde 
en sølvmedalje.” 
 
Referenten skulle gjerne gitt deg gullmedal-
jen, meget pent utført. 
 
Terje Westergaard viste frem Gjøa som nå er 
klar for stabelavløpning. Tidligere fyldig be-
skrevet. Nok et smykke fra Terje. Se bilder 
fra klubbmøte 13. desember 2017. 
 
Det finnes mye rart av duppeditter som vi 
modellbyggere skaffer oss og som ofte blir 
medbrakt til møtene. Denne gang hadde 
Bjørn Hansen med seg et firkant bor! Det 
finns det også. Enkelt forklart et bor med et 
firkantjern, sylskarpt og tett til boret. Etter 

hvert som man borer så stanser man jernet 
forsiktig og vips så har man et firkant hull. 
 
Så gikk skravla som den pleier før vi mønstret 
av for kvelden og glade og fornøyde etter nok 
en hyggelig kveld satte seil med kursen hjem 
til hver vår havn. 
 
Jan Wellén 
referent 


