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Til medlemmene 
 
INVITASJON TIL KLUBBMØTE ONSDAG 20. MARS 2019 KL. 19.00 

 
Kvelden deles opp i to bolker. Vi starter med 
årsmøte for deretter å gå over til det ordinære 
møte. 
 
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 27. FEBRUAR 2019 

14 ivrige modellbyggere møttes denne kvel-
den. Etter den vanlige  og hyggelige passiaren 
med kaffe og denne gangen vafler på bordet 
var møte i gang. 
 
Først ut var Tomm Lund med sin ferdig byg-
de modell av KNM Blink i skala 1:30. Model-
len har en maks skalafart rundt 5,5 knop og 
veier 7-10 kg avhengig av byggematerialer, 
batterier og motorer. Blink var opprinnelig en 
kanonbåt i Stormklassen. Hun var den første 
av 20 serieproduserte båter og ble sjøsatt i 
1965. I 1995 ble kommando strøket og båten 
overført til Marinemuseet i Horten hvor hun 
fortsatt ligger. Opprinnelig hadde Storm-
klasssen en 76 mm automatkanon i tårn forut 
og en 40mm Boforskanon mot luftmål akter-
ut.  I 1970 ble båtene også utstyrt med Ping-
vinraketter. Tomm fortalte om de forskjellige 
materialer han har brukt som messing, balsa, 
plast og mye annet.  Det er utrolig hva man 
kan bruke av duppeditter fra ”rotekassa”. Vel 
utført arbeid Tomm! 
 
Terje Westergaard hadde med seg en oselver i 
skala 1:15 bygget i Bjørnafjorden, en liten bygd 
sør for Bergen. Oselveren kjennetegnes med 
at den har 3 bordganger og bygges fra små til 
store eksemplarer.  Terjes har en spririgg som 
gjorde den raskere og bedre kryssende enn 
med en råseilrigg.  Den er utstyrt med 6 par 
årer og som sedvanlig det som kommer fra 
Terjes hånd er briljant utført. 
 
Morten Tønnesen viste frem sin modell av en 
jakt med det klingende navnet Hildur. Model-
len begynner å ta form, skansekledning etc. er 
ferdig.  Hun skal på fjorden og seile med full 
radiostyring. 
 
Se for øvrig Ståles flotte fotos fra kvelden. 
 
Så var det på tide å mønstre av for kvelden 
med enda mer om kunsten å bygge en modell, 

så glade og fornøyde satte vi seil og kursen 
hjem til hver vår havn. 
 
Jan Wellén – referent. 
 
 
 


