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Til medlemmene 
 
INVITASJON TIL KLUBBMØTE ONSDAG 18. MARS 2020 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 Wéllen 
Formann 
 
Klubbtur til England i september 
 
Medlem Iver Iversen  driver og snekrer sammen 
et utkast til program for en slik tur—vi får anta 
at virusbølgen har lagt seg til da! Vær snille å 
ta en titt på nedenstående og gi tilbakemelding 
til formannen om du kunne være interessert å 
være med slik at vi får en viss anelse om 
interessenivået! 
 
Forslag til museumstur til London/Ports-
mouth 11-13. september 2020 
 
Avreise morgenen 11/9 fra Gardermoen.  Det 
er flere avganger med både SAS og British 
Airways i tiden 07-09 til London Heathrow, 
ca. 2,5 timer flytid.. 
 
Ta London Underground til Waterloo, ca én 
time, hvor vi finner et egnet hotell. Etter å ha 
sjekket inn, spasere ned langs Themsen til 
Golden Hind og museumsskipet HMS Belfast 
(drøye 30 min gangtid), stoppe på veien for 
lunch. Etter å ha returnert til hotellet finne en 
hyggelig pub/resturant for middag. 

Morgenen 12/9 ta Thames Clippers (hurtig-
båt) fra London Eye til Greenwich, ca en halv 
time. I Greenwich har vi museumsskipet 
Cutty Sark og the National Maritime 
Museum med en modellsamling. I tillegg kan 
også Greenwich Observatory med null-
meridianen være et interessant sted å besøke. 
 
Etter at vi har kommet tilbake til hotellet, 
plukke opp bagasjen og ta toget fra Waterloo 
Station i 17-18 tiden til Portsmouth, togturen 
tar ca. to timer. Ta inn på et hotell i nærheten 
av av museumshavnen og finne et hyggelig 
sted for et måltid. 
 
Morgenen 13/9, besøke museumsskipene 
HMS Victory, Mary Rose og HMS Warrior. 
Etter besøket, ta en sen lunch og deretter ta 
toget ca. kl. 17 fra Portsmouth til Gatwick 
Airport ca en og en halv time for å fly til 
Gardermoen med Norwegian kl. 20:40 
ankomst ca kl 23:45.  
 
Flybilletter vil være mellom nok 1.000,- og 
2.000,- tur/retur. 
Hotell vil være mellom nok 1.000,- og 2.000,- 
per natt for et greit budsjett hotell. 
Tog/hurtigbåt ca nok 1.000,-  
Inngangsbilletter nok 5-600,-  
 
Både hotell og fly priser endrer seg hele tiden, 
men å bestille tidlig er som regel gunstig.  
 
Mvh. 
Iver Iversen 
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REFERAT FRA KLUBBMØTE ONSDAG 26. FEBRUAR 2020 

11 medlemmer møtte. 
 
Formann Jan Wellén ønsket velkommen. 
 
Jan Wellén fortalte litt om fremdriften på 
modellen han holder på med 
D/S Børøysund. 
| 
Ståle Sannerud var den eneste som hadde 
modeller med seg denne gangen. Det dreier 
seg om et 1/700 skala byggesett i resinplast av 
den britiske luftverkrysseren HMS Coventry, 
ca 1941. Modellen presenteres i et lite 
diorama som vil vise krysseren liggende ved 
bøye i havnen i Alexandria omgitt av en 
arabisk dhow og en slepebåt, en lekter eller to 
og diverse skipsbåter. Modellen var knapt 
halvferdig som vist på møtet, mye arbeide 
gjenstår ennå. 
 
Alt i alt et hyggelig medlemsmøte! 
Referat: Martin Gulliksen 


