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Til medlemmene 
 
INVITASJON TIL KLUBBMØTE ONSDAG 23. OKTOBER 2019 KL. 19.00 

OBS! MERK DATOEN!  
 
Vi har flyttet møte fra onsdag 16. til den 23. 
da jeg ikke har anledning den sekstende.  
 
Som vanlig oppfordres medlemmene å ta med 
seg ferdige som uferdige modeller 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 18. SEPTEMBER 2019 

11 medlemmer møtte. 
 
Formann Jan Wellén ønsket velkommen. 
 
Fritz Johnsen hadde med byggejiggen til en 
storåttring han hadde lånt av Terje Wester-
gaard. Denne har han nå kopiert og skal gå i 
gang med klinkbygging.  
 
Arve Gudal spurte om noen hadde prøvd seg 
på det nye byggesettet av Hurtigruteskipet 
M/S Finnmarken fra Øgrey Hobby. Måle-
stokk 1:60, lengde 135 cm. Det hadde ingen av 
de tilstedeværende. Vi diskuterte litt frem og 
tilbake om slike byggesett. Det er et savn at 
det ikke medfølger «skikkelige» tegninger, 
bare illustrasjoner av bygging med de delene 
som følger med. 
 
Arve kunne også gi oss den triste meldingen 
om at medlem Bjarne Rud var død. Han har 
gjennom årene bidratt med mye av sin kunn-
skap. 
 
Arne G. Hagtvedt har igjen gått i gang med et 
marinefartøy! (Selv om  han etter å ha blitt 
ferdig med forrige sverget at dette skulle han 
aldri, aldri gjøre igjen...) En kar i Stavanger 
hadde tilbudt Marinemuseet i Horten diverse 
skrog og fittings til både destroyere og korvet-
ter og andre krigsskip, det dreier seg om så-
kalte ”semi-kits” i større skala fra det engelske 
firmaet Sirmar Models, altså skrog med godt 
tegningsunderlag og mulighet til å kjøpe mer 
eller mindre fittings etter behov om man ikke 
vil scratchbygge alt.  
 
Marinemuseet hadde ikke anledning, men 
formidlet det via klubben videre til Arne som 
så overtok dette. Han er nå i gang med en 
destroyer i Hunt-II klassen i 1:48  skala, 178 
cm lang og noe av en rugg, han hadde skroget 
med seg på møtet sammen med en voldsom 
mengde fittings i resinplast som han hadde 

fått med. Den Norske Marine hadde flere 
skip av denne typen under og etter siste krig, 
blant annet KNM Haugesund og KNM Aren-
dal. Arne skal bygge sistnevnte. Her skal det 
bygges med radiostyring, men den skal ikke 
prøvekjøres i bassenget på Maritimt Museum. 
Det bassenget er for lite! 
 
Jens Framnes fortalte at han hadde møtt Knut 
Granseter som fortalte at han hadde bygget 
modell av hjulbåten Sara. Noen vil kanskje 
minnes forespørselen vi videreformidlet for 
noen tid tilbake om byggingen av denne - 
«Sarabråtens venner» hadde spurt oss om vi 
visste om noen som på grunnlag av noen bil-
der kunne bygge denne. Det har altså Knut nå 
gjort. Reportasje kommer i neste nummer av 
Modell og Elektronikk. 
 
Alt i alt et hyggelig medlemsmøte! 
 
Referat: Martin Gulliksen 


