Sydbane-racer'n
Nr. 119 Mars 2017
ISSN: 0805-7753
Organ for Norsk Jernbaneklubb Lokalavdeling Østfoldbanen

Diesel under kjøretråd nord for Onsøy 9. mars 2005. (LHR)

Hold av helgen 18 - 19.03.2017!
Det er tid for MJ-messe på
Kråkstad igjen.
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«Sydbaneracer’n» utgis som
aktuelt nyhetsblad for Norsk
Jernbaneklubb lokalavdelingen Østfoldbanen.
Bladet kommer før årsmøtet
og andre medlemsarrangementer i lokalavdelingen, og
trykkes i et opplag på 205
eks.
Stoff til neste utgave av
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Husk å melde adresseendring til lokalavdelingen dersom du flytter og fortsatt vil
motta Sydbaneracer´n.

Hallo folkens og
vel overstått vinter!
Lokalavdelingen gjennomførte sitt
årsmøte 23. mars, og vi starter
med å ønske Gylmer Bach velkommen som nytt medlem av styret. Referatet er gjengitt i sin helhet et annet sted i bladet.
En driftig gjeng er i ferd med å rive
ned det gamle anlegget i Den Røde Baron slik at vi raskes mulig
kan komme i gang med å starte
opp på ny frisk i det innerste rommet. En av planene er å kunne
presentere et diorama på MJmessen i Kråkstad Samfunnshus
våren 2018.
Og apropos messe: Frivillige til
helgen 18. – 19. mars er stadig
velkomne til dyst! Som vanlig håper vi å kunne se tilbake på nok et
vel gjennomført arrangement med
mange besøkende.
Hilsen Leif-Harald

SKI-TRYGSTADBANEN, FLERE ERFARINGER
MED MODELLJERNBANEN UTENDØRS
Av Geir-Widar Langård

Foto: Jesper Lundsgaard Andersen

Lagring av vogner med last i vognhall
Denne modellen av en vognhall har stått ute siden 2011, altså i 5 år. Inne i hallen har det hele tiden stått lagret 8 vogner. Vognene er bygget i plast, men har
noen metalldeler, som hjul og kobbel. I tillegg har noen av vognene hele tiden
hatt last i form av biler i skala 1:18. Disse bilene er bygget i metall.
I en annen vognhall har det også stått lagret et Bachmann-lokomotiv i 2 år. Dette loket har en feil i drivverket, slik at hjulene ruller lett uten forbindelse med
motoren. Jeg bestemte meg for to år siden å la det være slik og benytte loket
som «ekstra forspannslokomotiv» sammen med livesteam-lok.
Hvordan har så tiden under enkelt blikktak påvirket modellene? Som bildet viser er det ingen synlige tegn til rust, eller annen form for skade på metallet.
Vognene ruller fortsatt like lett som for fem år siden, det samme gjør lokomotivet (etter to år i vognhallen). Det legger seg naturligvis litt støv på det hele,
men dette må regnes som naturlig smussing.
Det må legges til at når det ikke er kjøring på banen er vognhallene sikret og
tettet med porter i form av plater i forskalingsfiner som skrus fast slik at de
dekker portåpningene.

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NJK ØSTFOLDBANEN
TORSDAG 23. FEBRUAR 2017
Møtet ble avholdt på Waldemarhøy på Ski.
9 medlemmer var til stede.
1. Åpning/konstituering.
Lokalavdelingens leder åpnet møtet.
Alle møtedeltagere hadde mottatt innkalling i posten (Sydbaneracer’n), årsmøtet var dermed lovlig innkalt.
2. Valg av møteleder og referent.
Møteleder: Bjørn Næss.
Referent: Geir-Widar Langård.
3. Årsberetning.
Årsberetning for 2016 ble delt ut på møtet.
Det kom forslag fra Arne Augestad om å ta inn en omtale av lånet
som er regnskapsført. Styret mente dette var tilstrekkelig omtalt i
årsmøtereferatet fra 2016. Arnes forslag falt med 3 mot 6 stemmer.
Årsberetningen ble godkjent.

4. Regnskap.
Regnskapet og revisors rapport ble delt ut på møtet og lest opp
av kasserer og sekretær.
Årsmøtet godkjente regnskapet.
Kasserer leste opp forslag til budsjett for 2017.
Årsmøtet godkjente budsjettet.
5. Valg.
Valgkomiteens innstilling ble lest opp av Rune O. Strandaas.
Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:

Bjørn Næss.
Geir-Widar Langård.
Kjell Sand.
Lasse Nohr Johansen.
Gylmer Bach.

Revisor:
Valgkomité:

Hans Flågen Strømnes.
Jan Aasen.
Rune Olav Strandaas.

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Geir-Widar Langård, referent

Fra venstre med klokken: Torolf Jacobsen, Gylmer Bach, Kjell Sand,
Bjørn Næss, Geir-Widar Langård og Runde Strandaas. (LHR)

Husk å holde av helgen 18. – 19. mars! Det er igjen
tid for den årlige MJ-messen i Kråkstad Samfunnshus, og vi trenger frivillige til billettsalg, stand og
kjøkkenarbeid. Som vanlig frister vi med et lite
knippe bilder slik at du vet hva som venter deg disse
to dagene. Vel møtt!

Fra avdelingen for husbyggere i liten skala. (LHR)

Over: Munter passiar over salgsgjenstandene. (LHR)
Under: Realistisk røykutvikling. (LHR)

Returadresse:
NJK lokalavdelingen
Østfoldbanen
Postboks 2,
1581 Rygge.

Ved spor 4 på Kråkstad stasjon treffes vi stadig hver
mandag fra kl 18.30 samt den første lørdagen hver
måned fra kl 14.30. På nettsiden bringer vi informasjon i tilfelle forandringer!

Har du tenkt på å selge brukt
modelljernbaneutstyr?
Hva med en annonse i Sydbaneracer’n?
Ta kontakt med redaksjonen eller styret i
lokalavdelingen. Prisen blir vi nok enige om.

