Spor 1 Trekanten
Spor 1 Trekanten kører med modeltog i skala
1:32, også kaldet ”kongestørrelsen”. Klubben er
som navnet angiver baseret på medlemmer i og
omkring trekantområdet – men alle som har lyst
er velkomne. Klubben er medlem af Dansk
Model Jernbane Union (DMJU).
I 2009 fik klubben sin spæde start og i 2011
blev der afholdt egentlig generalforsamling – nu
kørte det på skinner! Klubben har desværre
ingen lokaler, men mødes til klubaften når der
er behov for det (1 – 2 gange månedligt). Du
kan læse mere om klubbens aktiviteter på:
www.spor1nyt.dk, her kan du også læse
klubbens vedtægter.

Når der er mulighed for det, deltager klubben
i/på udstillinger med et anlæg på ca.10 x 20
meter, hvis alle moduler stilles op (afhængig af
antal deltagende medlemmer).

Mange af klubbens medlemmer er habile
modelbyggere der selv laver huse, andet
materiel etc, byggeri i denne størrelse stiller
krav til detaljerne, hvilket også afspejler sig i de
enkelte modeller.

Klubbens anlæg er opbygget af moduler,
medlemmerne har lavet 16 cirkelmoduler, som
ejes af klubben. Nedenfor ses nogle af disse
moduler.

Her ses billeder fra DMJU´s udstilling i 2018,
hvor vi havde et stort flot anlæg opstillet.

De øvrige moduler ejes af de enkelte
medlemmer. Nogle af medlemmerne har også
et anlæg i deres have, hvor vi engang imellem
mødes og kører med vores medbragte materiel.

Uanset om det drejer sig om rullende materiel,
eller husbyggeri.

En stor del af det rullende materiel til spor 1 er
af fabrikatet Märklin, som de fleste nok kender
fra størrelsen i HO, men der findes mange
større og mindre leverandører i denne
skalastørrelse, hovedsageligt fra Tyskland.
Klubbens anlæg styres digitalt og vi anvender
Ecos fra ESU, der har mange trådløse styrings
muligheder.
Klubben har også deltaget flere gange på
Spor-1 Messen der hvert 2. år har været afholdt
i Rolfshallen, men fremover bliver i
Langeskovhallen på Fyn, nedenfor ses billeder
fra denne messe.

Hvis du er interesseret i at høre mere, er du
velkommen til at kontakte:
spor1trekanten@gmail.com, eller
pbn,1til32@gmail.com
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