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Nyt medlem i DMJU: Modellerne (MKB) 

 
Klubben ’Modellerne’ fra Kalundborg området har netop meldt sig ind i DMJU. 
Klubben har p. t. 5 medlemmer, og mødes på skift hos hinanden, da klubben 
ikke har et fælles, fast anlæg.  
 
Ifølge formanden, Mikkel Elling, dækker medlemmernes interesse bredt; både 
’rigtige’ tog, modeltog, færger, og biler – og hvis man kigger på formandens 
hjemmeside (www.mikkel-elling.dk).  
 
Medlemmerne har hver især anlæg hjemme og disse bruges som basis for 
mødeaftner, hvor der køres med tog eller bygges. Der køres digitalt på alle 
anlæggene, fordelt på  ECos, Roco og Märklin digital. Vores interesser er 
primært epoke 4 og fremefter. Moderne godstrafik med både diesel og el-
lokomotiver har en stor plads på vores baner. På et af vores anlæg køres efter 
køreplan, og samtlige godsvogne styres af godssystemet ShipIt. 
 
’Vi glæder os til medlemskabet af DMJU’ siger formand Mikkel Elling, ’vi håber 
at vi kan etablere et godt samarbejde med de andre klubber, og eventuelt 
udstille på DMJU’s årlige udstillinger. Det er altid godt at være en del af et 
større sammenhold, så man kan styrke interessen for den fælles hobby, så vi 
ser frem til at mødes med alle Jer andre’. 
 
Modellerne kan træffes gennem formand Mikkel Elling på mail: mikkel-
elling@mail.dk eller tlf. 40 25 14 54   
 


