Årsberetning NJK Sekretariatet 2021
NJK-Sekretariatet ble opprettet av Representantskapet våren 2010 som en
paraplyorganisasjon over NJK Salg, NJK Reiser, Medlemsservice, NJK MJ og
arkivfunksjonen på Bryn.
Det utpekes én representant fra NJK Sekretariatet til Representantskapet.
Leder av NJK Sekretariatet i 2021 har vært Jan-Erik Bruun.

Arkivet
Leder for NJKs arkiv har i 2021 vært Christian Fjeldheim Evje.
I året som gikk ble dessverre arbeidet med arkivet vanskeliggjort igjen pga den uforutsigbare
pandemien. Lyspunktet er at jeg på slutten av året fikk befart arealet på Bryn som tidligere ble
brukt av Salgsavdelingen. Konklusjon min er at det absolutt er egnet til å ominnredes til
arkivformål, men det vil kreve en god del dugnadsarbeid. Mye lå igjen fra salgsavdelingen i
rommet og som må fraktes vekk.
I skrivende stund tror jeg at vi i år vil komme langt i planlegging og utføring av ominnredning
og omdisponering av tilgjengelige arealer i første etasje på Bryn. Registrering av arkivets
innhold vil også bli mye lettere når vi har mye mer ledig plass. En nær forestående forbedring
er som kjent anskaffelse av nye arkivskap, som vil sterkt heve dokumentsikkerheten ved
arkivet.
På sikt vil jeg også vurdere hvordan vi kan få plass til en eller flere studieplasser i arkivet.
Christian Fjeldheim Evje

MJ-gruppen
Leder for MJ-gruppen har i 2021 vært Steinar Snøtun.
Aktiviteten i gruppen har ikke vært all verden på grunn av corona restriksjoner, men vi fikk
etterhvert tatt i bruk lokalet i Bryn stasjonsbygning. Det ble rengjort, vinduer foliert for å
hindre innsyn, moduler flyttet over. Dette skjedde før sommeren.
Det ble litt oppgradering av moduler før treffet i Letohallen, som ble en etterlengtet suksess
for de rundt 30 deltakerne som var der. Anlegget besto av ca 130 meter med moduler og 9
stasjoner. Det har vært lite aktivitet i løpet av høsten grunnet restriksjoner. Gruppen består nå
av 13 betalende medlemmer og er økonomisk uavhengig av NJK.

NJK Medlemsservice 2021
NJK Medlemsservice har i 2021 hatt tilhold i Trondheim og blitt drevet av NJK Trøndelag.
Medlemsstatistikk pr 31.12.2021
2127 medlemmer (mot 2110 pr 31.12.2020)
Østfoldbanen: 186 (181) medlemmer
Oslo: 739 (724) medlemmer
Mjøsbyene: 143 (147) medlemmer
Vestfold: 132 (130) medlemmer
Telemark/Numedal: 81 (83) medlemmer
Rogaland: 102 (102) medlemmer
Bergen: 234 (227) medlemmer
Raumabanen: 38 (38) medlemmer
Trøndelag: 166 (175) medlemmer
Uten lokalavdeling: 177 (182) medlemmer
Utlandet: 129 (121) medlemmer
68 familiemedlemmer (mot 61 31.12.2020)
87 nyinnmeldte medlemmer i 2021 (mot 76 i 2021)
NJK har fremdeles et problem med at mange medlemmer betaler medlemskontingenten for
sent. Selv medlemmer som innehar tillitsverv har tidvis hatt problemer med å betale
kontingenten innen 31. januar. 315 medlemmer hadde ikke betalt årets kontigent pr 28.
februar. Mot 374 året før. Medlemsregisteret bruker unødvendig mye tid og penger på å
purre medlemmer. Dette er ressurser som NJK kunne brukt bedre andre steder.
Medlemservice har også ansvar for å følge opp adresseendringer, returnerte På Sporet,
utsending av velkomstpakker til nye medlemmer, purringer av kontingent på papir for de som
ikke har epost, samt utsending av årsberetninger. I 2021 ble det totalt sendt ut 357
forsendelser med en samlet vekt på ca 155 kg. Det ble utført 400 dugnadstimer.
Utviklingen i medlemstallet fra år 2000. Denne grafen viser kun hovedmedlemmer,
familiemedlemmer er ikke regnet med.
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Årsberetning NJK Reiser
NJK Reiser arrangerte to turer 2021
Veterantog til Grindvoll
Dato:
4. september
Antall deltakere: 34
I forbindelse med Kulturminnedagene 2021 ble det kjørt veterantog med El.13 2142
og teakvognene til NMT.
Kulturminnedagene er Norges største historie- og kulturarvsfestival med 300
arrangement og 50.000 besøkende rundt om i landet hvert år. Den offisielle åpningen
av Kulturminnedagene 2021 skjedde på Oslo S lørdag 4. september kl 12, hvor NMT
stilte med historisk tog med El.13 2142 og trevogner, og Jernbanens musikkorps
stilte med live-musikk.
Åpningen ble live-streamet til "Kulturarvkonferansen 2021", arrangert av Norges
kulturvernforbund og Riksantikvaren, og NJK’s nestleder Andreas Baalsrud ble
intervjuet sammen med Riksantikvar Jørn Holme.
Etter det offisielle åpningsarrangementet reiste vi med det historiske toget på
strekningen Oslo S - Grindvoll - Grorud.
Grindvoll stasjon var åpen, og toget ble tatt imot av Grindvoll velforening som sørget
for både servering og informasjon om stasjonen.

«Liv og røre» på Grindvoll stasjon når toget ankom.
Foto: Åge Lybekbråten

Jubileumstur på Dovrebanen
Dato:
19. september
Antall deltakere: 50
Dovrebanen fylte 100 år i 2021. I den anledning arrangerte BaneNor feiring for
inviterte gjester med damptog til Trondheim 17. og 18. september. Vi fikk muligheten
til å arrangere medlemstur dagen derpå da toget skulle returnere til Oslo.
Turen var opprinnelig planlagt med to damplok som trekkraft. De nyreviderte
lokene 30a 271 og 26c 411 skulle trekke toget fra Trondheim til Dombås og et
elektrisk lokomotiv skulle overta videre mot Oslo.
På grunn av diverse utfordringer, blant annet at lok 26c 411 havarerte underveis fra
driftsbasen på Hønefoss, ble turen til slutt kjørt med kun ett damplokomotiv, 30a 271,
og damperen ble med fra Oppdal.

Toget klart til avgang fra Oppdal.
Foto: Åge Lybekbråten

Turen over Dovre var både majestetisk og magisk, og da vi kom til Dombås åpnet det
seg en mulighet for å fortsette med damp videre ned Gudbrandsdalen, så skifte av
lok ble til slutt gjort på Ringebu. Damperen gikk så etterhengt i toget fram til Hamar.
Øvrige strekninger ble kjørt med elektrisk veteranlokomotiv El.13 2142.
Medlemsturen ble utsolgt bare kort tid etter at salget hadde åpnet. Det var veldig
mange søk på Ticketmaster fra medlemmer som ønsket å kjøpe billetter, noe som

tidvis førte til at nettsiden ble utilgjengelig. Det var dessverre få plasser grunnet
smittevern, noe vi selvsagt beklager.
Toget var solgt både som medlemstur for NJK, og som en gastronomisk opplevelse
gjennom restaurant Sult. Vi disponerte derfor ikke hele toget, men bare vognene Ao
950, BEo 18143 og CFo 213. Vi solgte plasser Trondheim - Oslo i 950 og 18143 og
Trondheim - Dombås i 213.
På grunn av koronarestriksjoner kunne vi bare selge litt over halvparten av
tilgjengelige plasser i disse vognene. Overnatting i Trondheim var ikke inkludert i
prisen, men vi hadde avtaler med noen utvalgte hoteller som kunne tilby rimelige
priser den helgen.
Vi serverte baguetter, brus og kaffe mellom Trondheim og Oppdal, og lapskaus,
kake, brus og kaffe mellom Oppdal og Oslo. Tilbakemeldinger fra de reisende har
vært utelukkende positive.
Til slutt må det nevnes at vi har lagt ned endel arbeid i planlegging av turer som har
måttet utgå pga. pandemien. Denne planleggingen håper vi å kunne benytte til
fremtidige turer. Vi vil også rette en takk til alle våre samarbeidspartnere for vel
gjennomførte arrangementer i 2021.

Årsmelding fra Norsk Jernbaneklubb
salgstjenesten (Salg)
Salg ledes av Nils Håkon Sandersen og leier lokaler i Nethusveien 1, 1640 Råde.
Lokalene er valgt fordi de er lyse, varme, hensiktsmessige, rett ved pakkeinnlevering og der
Sandersen er bosatt.. Lokalene på Bryn derimot var kalde og mørke, og ikke ved et
innleveringssted for pakker.
Salgstjenesten selger hovedsakelig bøker og DVD om jernbane. Man operere i et synkende
marked, og aktiviteten bæres helt og holdent av NJKs egne kvalitetsutgivelser. Så dersom
disse uteblir vil det bety en umiddelbar nedlegging av virksomheten. De siste 2 år er det “Tog
til alle tider bind 2” som har vært bærebjelken.
Hovedstyret kan ikke påregne Salg som noen sikker kilde for inntekt, og man må være
forberedt på år uten tilskudd til Hovedkassen.
Årets overskudd (2021) er på 77 829 kroner etter et tilskudd på kroner 50 000 til
hovedkassen. Grunnen til at ikke hele overskuddet er donert bort er at Salg må bygge seg
opp likviditet til å kunne betale trykking av nye prosjekter.
Regnskapet er ført av Nils Håkon Sandersen og revidert av klubbens revisorer.
Bestselger i kroner er Tog til Alle tider 2, deretter Tog til alle tider 1 ogderetter Kalenderen.

