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Formanden 

S ommeren er forbi igen, og 
som I alle kan mærke og se, 

er efteråret godt på vej. 
De fleste af os har holdt ferie enten 
på rejse eller hjemme. 
Der har været masser af sejlads 
ved søen om onsdagen og sønda-
gen. 
Der er også begyndt at komme lidt 
flere medlemmer om søndagen, og 
folk bliver også længere tid ved 
søen, det er super. 
 
Vi har fået mange nye medlem-
mer, som jeg håber vil få mange 
gode timer sammen med os andre. 
 
Nu hvor Greve RC Center har åb-
net sine døre, er jeg meget spændt 
på, om nogle af vores medlemmer 
vælger at skifte klub, eller om det-
te nye tiltag vil have en synergi-
effekt så der kommer flere med-
lemmer til os? Hvem ved - det er 
nok kun de kommende år, som kan 
give svar på dette. 
VMK deltog ved åbningsarrange-
mentet. Der hersker ingen tvivl 
om, at det er et kanon anlæg som 
de har fået af kommunen. Vi i 
VMK ønsker ikke at bekæmpe 
denne klub, det hverken kan eller 
vil vi. 
 
Der er lidt snak om at telestyrelsen 
har ændret nogle frekvenser - Jeg 

har skrevet til telestyrelsen, og 
svaret får I, når det kommer – men 
forhåbentlig til det næste blad. 
 
VMK har været til mange stævner 
og mesterskaber, og det er super, 
nogle af artiklerne kan I læse i det-
te blad. 
 
Jeg mangler nogle, som vil holde 
en temaaften til vinter og til for-
året, ideer til sådanne temaaftner 
efterlyses. 
 
Angående vores nye havn har jeg 
ikke noget nyt, men jeg vil tage det 
op med Borgmesteren næste gang, 
jeg har møde med ham. Jeg har en 
følelse af, at det måske vil være 
bedst efter kommunalvalget. Der 
kommer desværre hele tiden noget 
i vejen for etableringen af vores 
nye havn. 
 
Vi har besluttet at styrke vores 
medlemskartotek ved at registrere 
medlemmernes skibe eventuelt 
suppleret med billeder, dette arbej-
de vil Georg Norup og Fritz An-
dersen stå for. 
 
Vi har fået mange tegninger for-
æret til vores samling, den glade 
giver er Gert Gray Andersen – Jeg 
vil gerne på klubbens medlemmers 
vegne takke for denne flotte gave. 

(Fortsættes på side 5) 
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Standerhejsning 2005 

 
Til vinter vil vi også arbejde på at 
få mere styr på vores kataloger, 
bøger og tidsskrifter. 
 
Den første gang i svømmesalen vil 
Peter ”skipper” Lassen tage et un-
dervandskamera med, så det vil 
være muligt at få et billede af dit 
skib nede fra vandet eller af din 
ubåd neddykket. Så det er en god 
lejlighed til at se hvad dine skruer 
gør og du kan måske købe et bille-
de af dit skib nede fra for en lille 
sum penge . Hvis ikke I har be-
mærket det, er der gået lidt u-både 
i os, det er de små fra Graupner, 
jeg tror vi nu er 5 som har købt 
sådanne. 
Kom og vær med i svømmesalen, 
her kan du også få testet dine ski-
be. 

 
Ørestadsmesterskab står som det 
næste på programmet, så jeg håber 
der er mange som vil deltage. 
 
Nu hvor DM er forbi, og alle er 
kommet hjem, kan I se resultaterne 
i bladet. Til Lizette og Rene Win-
ther skal der lyde en særlig tak for 
den super indsats som brodomme-
re ved dette DM. 
 
Der er desværre noget, som er gået 
helt skævt i kommunen, så vi vil 
ikke kunne holde vores generalfor-
samling mandag d. 5. december 
men må flytte den til onsdag d. 7. 
december kl. 19.30 på Korsager-
gård. For dem, der vil deltage i 
spisningen, er det kl. 18.00, mere 
herom i næste blad. 
 
Hilsen 

(Fortsat fra side 4) 
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Nye medlemmer 

 

Nye medlemmer 
 

Vi byder velkommen til: 
 

Steffen Laursen (304) 
Leif Pfeiffer (305) 
Kenn Ekdal (306) 

Jørgen Syders (307) 
Henrik Jensen (308) 

 

Vel mødt, vi håber I får mange gode timer med os andre 
 
  
 
 

Efterlysning 
 

VMK søger ny Redaktør 
 

Efter 13 årgange med                                                                                                         
VMK Bladet  

ønsker den nuværende redaktør at blive afløst 
 

Har du lyst til at tage bolden op  
kontakt redaktøren eller formanden 
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Det blev ikke til et verdensmesterskab denne gang til Bent Roden, men han sør-
gede for at Danmark endnu en gang blev repræsenteret på værdig vis ved VM 
2005. 
Bent opnåede nogle flotte resultater i konkurrence med verdens bedste. 
 
Bents resultater blev som følger: 
F4a 96 Point og en placering som nr. 16 ud af 23 deltagere 
F4c 78 byggepoint og 99 sejlpoint, henholdsvis 22 & 4 ud af 23 deltagere. 
 
FWN 

VM 2005 

Danmark ved indmarchen 
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VMK på Egeskov slot 

VMK på Egeskov Slot 
 
Af: Thomas Reichert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den 25.-26. juni blev vi inviteret til Egeskov Slot for at fejre Midt Fyns 
Modelskibsklub 10 års jubilæum. 
Vi kunne campere lige bag ved labyrinten (lige som i gamle dage hvor vi 
afholdt DM). 
VMK tog af sted med i alt 16 medlemmer, selv om der havde være 22 til-
meldt. 
Vi havde super solskinsvejret i disse dage og der var deltagere fra Vejle, 
Kolding og andre fra Fyn. 
En super weekend hvor der blev sejlet en masse, om aftenen havde Midt 
Fyns klubben stillet en grill op, så der var mulighed for at grille sin af-
tensmad, mens hyggen bredte sig over pladsen. 
Tak for invitationen til Midt Fyns Modelskibsklub, det var en rigtig god 
weekend. 
Der skete en masse ved dette arrangement bl.a. gik et skib ned, heldigvis 
blev det også reddet op igen af skipperen. Jeg kan anbefale at tage med 
næste gang for selv at opleve alt det, der sker ved et sådant arrangement 
(så ingen historie her, men I kan spørge Ole Knudsen om det). 
 



9 

 

VMK på egeskov slot 
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Et portræt af 
Bo Morten 

Af: Ole Knudsen og Thomas Reichert 
 
På besøg hos Bo Morten Skov medlem nr. 44. 
Betalte kontingent første gang den 22.02.1988. 
 
Til orientering for dem som ikke har set Bo Morten, er det ham, der byg-
ger store flotte krigsskibe indtil 2,5 m længde. Bo Morten har ikke været 
ret meget ved søen sidste år, men det kommer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvilken uddannelse har du? 
Jeg er uddannet bygningskonstruktør, og har igennem mange år arbejdet 
med at lave modeller af kraftvarmeværker. 
 
Hvordan kom du i gang med at byggemodelskibe? 
Efter at have sat det gamle hus i stand som vi bor i, fik jeg lidt tid i over-
skud og var egentlig lidt fascineret af at bygge modelfly. Det gjorde min 
nabo hele vinteren, og da foråret kom, gik han ud for at flyve med disse 
modeller, og næsten hver gang kom han hjem med et fly under armen, to-
talt smadret. Derfor valgte jeg at bygge modelskibe, de falder jo ikke ned. 
Jeg så i avisen, at der skulle sejles med modelskibe i Det Kongelige Bibli-
oteks have og besøgte stedet. Her løb jeg ind i Jørgen Skovsende 
(formand for VMK fra 1984 til 1992), vi fik snakket en del sammen. Jeg 
startede dog først i de klubber som lå tættest på hvor jeg bor, men kom 

(Fortsættes på side 11) 

Hobbyhjørnet 
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senere til VMK, da der sket lidt mere der, og de havde tjek på det. I VMK 
mødet jeg Torben Plesberg, der havde den samme interesse som jeg om-
kring krigsskibe, og han havde været i klubben siden 1987. 
 Min interesse og inspiration i denne periode var meget stor, og det lykke-
des næsten at bygge et modelskib om året. 
Jeg har næsten kun bygget krigsskibe, men da disse skibe ikke kan få ad-
gang til vores stuer, måtte jeg i gang med at bygge noget andet, hvis jeg 
ville have noget maritimt ind i stuerne. Jeg byggede derfor Lilla Dan og 
en lodsbåd. Min interesse for modelskibe har nok været der hele tiden, for 
som dreng byggede jeg Fregatten Jylland og Bankert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvorfor krigsskibe? 
Min interesse for krigsskibe er nok blevet vakt på grund af de mange de-
taljer, der er på disse modeller, og da jeg sætter en ære i at lave alle disse 
detaljer selv, er det i sig selv en spændende udfordring. 
 

(Fortsat fra side 10) 

(Fortsættes på side 12) 

Hobbyhjørnet 
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Hvor mange skibe har du bygget? 
I grove træk er det blevet til 13 flotte skibe, og nogle som ikke er blevet så 
flotte. 
Blandt de 13 modeller kan jeg nævne følgende:  
Willemoes, Audace, Osmotrytelny, Alaska, Vice-admiral Drost, Tally Ho 
(U-båd), Rota (U-båd),M-40, Lützow etc. 
 
Hvordan kom du i gang med at byggede skibe efter tegning? 
Jeg faldt over nogle skibe, som så spændende ud, så undersøgte jeg, om 
det var muligt at skaffe ordentlige tegninger (da dette nok er det vigtigste). 
Det lykkedes at finde nogle tegninger i den rigtige målestoksforhold, så 
modellen blev i en tilpas størrelse. For nogle af mine skibe er det min bils 
størrelse, som har været afgørende for målestoksforholdet, de skal jo kun-
ne transporteres.  
 
Hvad var dit første fjernstyrede skib? 
Det var et engelsk slagskib fra den 1. verdenskrig som fik sin jomfrusej-
lads på Farum Sø den 29. maj 1983. 
 
Hvad bygger du på i øjeblikket? 
Jeg arbejder for tiden på to modeller, Alaska, som dog for tiden står lidt 
på hylden, mens det er Vice-admiral Drost, som er nede på arbejdsbordet 
 (se også billederne her på siden).  
Det er helt utroligt, hvad Bo Morten selv laver, og hvordan han fabrikerer 
disse meget små ting, som radar og missilaffyringsramper. Man bliver 
helt benovet over, hvad der kan lade sig gøre.  
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fortsat fra side 11) 

(Fortsættes på side 13) 

Hobbyhjørnet 
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Hobbyhjørnet 

Bo Mortens sidste køb er en lille bitte u-båd som kan fjernstyres, den har 
han købt via internettet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

(Fortsat fra side 12) 

(Fortsættes på side 14) 

I skulle se hans hobby-
rum, indeholder alt hvad 
hjertet begær og lidt til. 
 

 
På grund af sine flotte byg-
gerier  lykkedes det for Bo 
Morten at gøre sin hobby til 
sit levebrød, da han for nog-
le år siden blev ansat som 
modelbygger på Maritimt 
Institut i Lyngby, som i dag 
ejes af Force Technolgi. 



14 

 
Sidste Spørgsmål, har du en drømmeskib du kunne tænke dig at bygge? 
Det har jeg ikke, som sagt hvis jeg falder over noget spændende så bygger 
jeg det. Men Drømmeskibet nej.  
 
Efter nogle timer med snak og morgenmad takkede vi Bo Morten for hans 
gæstfrihed og fordi vi måtte få indblik i hans værksted. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

(Fortsat fra side 13) 

Hobbyhjørne 

Bo Morten har vundet mange man-
ge præmier med sine skibe både i 
ind- og ud-landet. De kan ikke alle 
stå fremme så fylder det for meget 
og man skal støve dem af hele ti-
den, dog hænger medaljerne frem-
me, vi kunne se DM, NM, nogle 
fra Hamborg, Orlogsmuseet og 
Verdensmesterskabet i Tjekkiet 
samt en masse andre. 

Hvad er det du har 
bygget? 
Dette er et landgangs-
hjælpeskibet som jeg 
lavede som et forsøg 
men det kom dog al-
drig videre. 
Dette ligner ellers ikke 
dig ikke at færdiggøre 
projekterne Bo Morten 
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Messe 
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VMK kalender 2005 

 

17. september Gentofte Sø rundt Torben Plesberg 

24. september Gentofte Sø rundt reserve Torben Plesberg 

24. september 
Ørestadsmesterskab i Vallensbæk 

Tilmelding hos formanden pris kr. 50,- 
Søen 

28. september Onsdagaften sejlads slutter ved søen kl. 
18.00 

Søen 

02. oktober Standerstrygning : Vi mødes kl.10.00, 
selve standerstrygningen er kl. 12.00 

Søen 

03. oktober Temaaften: ingen tema endnu Pilehaveskolen 

08. oktober 
Svømmesalen: Kom og prøv dit skib  

under andre forhold 
Egholmskolen 

29. oktober 
SD´s Generalforsamling  

Tilmelding til Ole Knudsen 
Vejle 

31. oktober Temaaften: ingen tema endnu Pilehaveskolen 

05. november Svømmesalen Egholmskolen 

28. november Temaaften: ingen tema endnu Pilehaveskolen 

07. december 

NY DATO 

Generalforsamling  
på Korsagergård kl. 19.30  

for de tilmeldte med spisning 
kl. 18.00 

Korsagergård 

12. december 
Julehyggemøde  

på Korsagergård kl. 19.30 
Banko igen 

Korsagergård 
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VMK kalender 2005 
 

Hvor & hvornår 
 
 
Sted: 
Søen er regnvandsbassinet ved Vallensbækvej og Vallensbæk Torvevej. 
Klublokalet er i kælderen under Studiestræde på Pilehaveskolen. 
Svømmesalen er på Egholmskolen ved Vallensbæk Station. 
 
 
Tider: 
Lige uger afholdes klub-/temaaftner i 
klublokalet mandag fra:     kl. 19.30 – 22.00 
Ulige uger hyggeaftner mandag fra:   kl. 19.30 – 22.00 
 
Sejladsen i svømmesalen vil foregå i tidsrummet: kl. 14.00 – 16.00 
Kontaktpersoner Kurt Elleby / Thomas Reichert 
 
Sejlads i søen er i tidsrummet Onsdag:   kl. 10.00 – ca. 12.00 
Kontaktperson Hans Jørgen Blitz 
 
Sejlads i søen er i tidsrummet Søndag:   kl. 10.00 – ca. 14.00 
Kontakt Bestyrelsen 
(nogle gange kl. 9.00 med morgenkaffe) 
 
Sejlads i søen er i tidsrummet Onsdag aften  
(kun sommermånederne) 
Se i kalenderen. Kontakt Thomas Reichert  kl. 18.00 – ca. 21.00 
(med fælles aftensmad) 
 
Arbejdsholdet Onsdag aften (kun for- og efterår) 
I 2005 ugerne 41,43,45,47     kl. 18.00 – ca. 21.00 
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Dm 2005 

DM 2005 
 
Af: Frode W. Nielsen 
 
Skalabåde Danmark havde i år valgt at lægge det danske mesterskab på 
Bornholm, solskinsøen, hvad den også levede helt op til i år. 
Jeg må sige, at dette års mesterskab blev et rigtigt flot stævne i nogle rig-
tig gode omgivelser med masser af spændende og positive mennesker.  
Bornholmerklubben er en lille klub, som meget gerne vil gøre en stor ind-
sats for vores hobby, og samtidig har de ét ønske om at få nye medlem-
mer. Jeg kan oplyse, at ønsket om nye medlemmer er gået i opfyldelse 
som et resultat af DM. Nu håber vi det holder ved, så vi fremover vil høre 
mere fra Bornholmerklubben.  
 
Her i bladet vil I kunne danne jer en fornemmelse af stemningerne via bil-
lederne, resultaterne følger på de næste sider.. 

De stolte deltagere i årets mesterskab 
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Dm 2005 

Stævnepladsen 

Raske 
sømænd  
som kla-

rede 
vores 
bane 

Der var også mulighed for 
fortæring i løbet af dagen. 

Her ser I den dejlige mad, der blev serve-
ret på kasserne i Rønne til sammenkosten 

lørdag aften. Det var en super aften. 
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dm2005 

  Danske Mesterskaber 2005  

   Klasse     F4A-1        

Nr 
Start 

nr  Deltager  Klub  Model  Point  
Bygge-
point  Total  

1 4 Bendt Roden  VMK Kadet  94,00 0,00 94,00 

2 1 
Jan Rasmus-
sen  OMK Waveshopper  75,75 0,00 75,75 

3 2 
Kim Rasmus-
sen  VMK Herkules  75,25 0,00 75,25 

4 3 Claus Fassel  VMK Werner Kuntze  58,00 0,00 58,00 

                

   Klasse     F4A-2        

Nr 
Start 

nr  Deltager  Klub  Model  Point  
Bygge-
point  Total  

1 9 Brian Rishøj  FMK Nordkap II  98,00 0,00 98,00 

2 15 Bendt Roden  VMk 
US Coast 
Guard  97,25 0,00 97,25 

3 12 
Michael Iver-
sen  OMK Coast Guard  91,00 0,00 91,00 

4 6 
Michael Iver-
sen  OMK Karl  90,00 0,00 90,00 

5 7 
Frode W. Niel-
sen  VMK Neptun  87,25 0,00 87,25 

6 11 Tonny Iversen  OMK Søhesten  85,00 0,00 85,00 

7 14 Lars Giese  VMK Neptun  70,50 0,00 70,50 

8 10 
Jan Rasmus-
sen  OMK Bremen 9  66,50 0,00 66,50 

9 5 
Flemming Ha-
gen  KMK  Wotan  64,50 0,00 64,50 

10 8 
Harald Søren-
sen  VMK Polar  58,50 0,00 58,50 

11 13 Kurt Elleby  VMK Rüdesheim  32,50 0,00 32,50 
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dm2005 

   Klasse     F4A-3        

Nr 
Start 

nr  Deltager  Klub  Model  Point  
Bygge-
point  Total  

1 23 Allan Rishøj  FMK Zwarte Zee  86,50 0,00 86,50 

2 18 Casper Knudsen  SB 
Nordkap 
"Alberta"  85,25 0,00 85,25 

3 17 Carsten V. Jensen  VMK Christina  85,25 0,00 85,25 

4 16 Rene Winther  VMK Henny  85,25 0,00 85,25 

5 20 Tonny Iversen  OMK 
Thor Coast 
Guard  78,25 0,00 78,25 

6 25 Rene Winther  VMK Hanne  77,50 0,00 77,50 

7 21 Georg Norup  VMK Rau IX 77,25 0,00 77,25 

8 22 Jan Rasmussen  OMK Nimbus  71,00 0,00 71,00 

9 24 Kurt Elleby  VMK Ittuk  13,50 0,00 13,50 

                

   Klasse     F4B        

Nr 
Start 

nr  Deltager  Klub  Model  Point  
Bygge-
point  Total  

1 28 Bendt Roden  VMK Snowberry  96,50 74,00 170,50 

2 26 Carsten V. Jensen  VMK MHV 803 Aries  92,25 76,50 168,75 

3 29 Thomas Reichert  VMK Hellen  84,50 76,00 160,50 

                

   Klasse  C2 

Byggebe-
dømmelse        

  
Start 

nr  Deltager  Klub  Modelnavn  Point      

Guld  101 Thomas Reichert  VMK Hellen  91,00     
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DM 2005 

  Vandrepokalen      

  Største opnåede sejlresultat    

Klasse  Startnr.  Navn  Klub  Model  

          

F4A-2 15 Bendt Roden  VMk US Coast Guard  

F4A-2 9 Brian Rishøj  FMK Nordkap II  

F4B 28 Bendt Roden  VMK Snowberry  

F4B 26 Carsten V. Jensen  VMK MHV 803 Aries  

F4A-1 4 Bendt Roden  VMK Kadet  

F4A-2 12 Michael Iversen  OMK Coast Guard  

F4A-2 6 Michael Iversen  OMK Karl  

F4A-3 23 Allan Rishøj  FMK Zwarte Zee  

F4A-2 7 Frode W. Nielsen  VMK Neptun  

F4A-3 17 Carsten V. Jensen  VMK Christina  

F4A-3 18 Casper Knudsen  SB Nordkap "Alberta"  

F4B 29 Thomas Reichert  VMK Hellen  

F4A-2 11 Tonny Iversen  OMK Søhesten  

F4A-3 16 Rene Winther  VMK Henny  

F4A-3 20 Tonny Iversen  OMK Thor Coast Guard  

F4A-3 25 Rene Winther  VMK Hanne  

F4A-3 21 Georg Norup  VMK Rau IX 

F4A-1 2 Kim Rasmussen  VMK Herkules  

F4A-1 1 Jan Rasmussen  OMK Waveshopper  

F4A-2 14 Lars Giese  VMK Neptun  

F4A-3 22 Jan Rasmussen  OMK Nimbus  

F4A-2 10 Jan Rasmussen  OMK Bremen 9  

F4A-2 5 Flemming Hagen  KMK  Wotan  

F4A-1 3 Claus Fassel  VMK Werner Kuntze  

F4A-2 8 Harald Sørensen  VMK Polar  

F4A-2 13 Kurt Elleby  VMK Rüdesheim  

F4A-3 24 Kurt Elleby  VMK Ittuk  
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Dm 2005 

              

              

Sejlads        

1 2 3 4 5 Total  Plac  

94,00 100,00 100,00 93,00 95,00 482,00 1 

89,00 94,00 100,00 100,00 98,00 481,00 2 

98,00 100,00 94,00 94,00 92,00 478,00 3 

87,00 87,00 90,00 97,00 95,00 456,00 4 

100,00 100,00 98,00 72,00 78,00 448,00 5 

75,00 88,00 91,00 85,00 100,00 439,00 6 

91,00 98,00 77,00 94,00 74,00 434,00 7 

88,00 86,00 86,00 86,00 83,00 429,00 8 

87,00 82,00 80,00 78,00 100,00 427,00 9 

91,00 78,00 91,00 80,00 79,00 419,00 10 

86,00 89,00 77,00 89,00 76,00 417,00 11 

91,00 85,00 77,00 83,00 79,00 415,00 12 

74,00 84,00 81,00 83,00 92,00 414,00 13 

83,00 89,00 90,00 73,00 79,00 414,00 14 

79,00 78,00 76,00 80,00 65,00 378,00 15 

69,00 78,00 68,00 81,00 82,00 378,00 16 

68,00 84,00 70,00 87,00 64,00 373,00 17 

82,00 71,00 77,00 71,00 62,00 363,00 18 

63,00 51,00 78,00 89,00 73,00 354,00 19 

70,00 67,00 66,00 56,00 79,00 338,00 20 

73,00 67,00 79,00 65,00 44,00 328,00 21 

60,00 76,00 66,00 63,00 61,00 326,00 22 

56,00 64,00 69,00 65,00 60,00 314,00 23 

50,00 50,00 60,00 48,00 72,00 280,00 24 

59,00 63,00 39,00 48,00 64,00 273,00 25 

0,00 30,00 31,00 69,00 0,00 130,00 26 

34,00 19,00 1,00 0,00 0,00 54,00 27 
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Malmøturen den 28. juni 2005 
 

Af: Carsten Vittrup Jensen 
Foto: Jørgen Engelbrecht 

 
Det er nu næsten blevet en tradition, at nogle klubmedlemmer fra 
VMK  en gang om året tager den ”lange” rejse fra Vallensbæk til 
Malmø for at besøge vores gode modelskibs venner og sejle på 
deres dejlige sø. Også i år mødte en lille skare op i Tårnby, og efter 
at have samlet os i 4 biler gik turen videre til Malmøklubbens mo-
delskibssø. 
Lidt efter lidt dukkede der også 10 medlemmer fra Malmø op. Der 
blev som sædvanlig, når ligesindede mødes, snakket modeller og 
sejlet på søen. 
I år overraskede Malmøklubben os med, at der blev serveret pølser 
med brød samt øl eller vand, meget flot. 
Der var siden sidste år blevet udlagt nogle faste bøjer i søen, det er 
altid lidt sjovere, når der er lidt forhindringer på vandet at sejle uden 
om. 
Jeg vil foreslå, at VMK fremover lægger sig fast på en dag sidst i 
juni måned til denne udflugt. På denne tid af året er det jo længe 
lyst. 
Jeg vil igen opfordre nogle flere VMKére til at slutte op om denne 
tur, den er rigtig hyggelig.  
Se også de mange gode billeder på Malmøklubbens hjemmeside.  
www.mmbk.se  
 

malmøturen 
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malmøturen 

Flot sø 

Fin forplejning i Guds 
frie natur 

Der blev også plads 
til en udstilling 
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VMK i Kolding  
Af: Thomas Reichert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den 18. juni tog Ole, Bendt, Kurt og jeg af sted til indvielse af Koldings 
nye sø, hvor de måske får  lov at afholde DM til næste år, hvis Generalfor-
samlingen (SD) stemmer for det. 
Vi mødtes kl. 6.45 hos mig og kørte i to biler derover. 
Første stop var tankstationen Kildebjerg (dette er næsten standard for os 
når vi tager til Jylland) for at spise lidt morgenmad, derefter gik turen vi-
dere til Kolding. Ole, som har en GPS i bilen, førte an, men jeg tror ikke 
helt, man kan stole på de GPS’er endnu, spørg bare Ole. 
Da vi ankom, var Flemming og Kaj ( fra Kolding klubben) godt i gang 
med at forberede det hele. 
Efter et stykke tid kom der flere fra Odense og fra Esbjerg så det blev en 
hyggelig og meget solrig, super dag ved deres ny sø. Der er ikke nogen 
bro endnu, men det kommer der, ellers er søen super til DM, hvor man 
måske kan overnatte lige i nærheden af søen. 
Efter mange timers sejlads tog vi hjem igen og lagde en lille spisepause 
ind ved Storebælt, så vi kom til Vallensbæk ved kl. 18.00 meget trætte. 
Tak for en hyggelig dag. 
 

VMK i kolding 
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VMK i kolding 
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Helsingeturen 

Helsinge den 27. august 
 

Af: Carsten Vittrup Jensen 
 
Modelklubben Nordkysten (MKN) havde inviteret til sejlads på det 
nyrenoverede gadekær i Helsinge lørdag den 27. august. 
Det var første gang, men ikke sidste, jeg har taget turen til Helsin-
ge. Klubben har nogle rigtige gode forhold i og omkring gadekæret. 
Der er en lun krog med bænke, hvor man kan sidde og få sig en 
hyggesnak, og klubben havde stillet nogle borde op til alle model-
lerne. Der er også fine forhold til at søsætte skibene, idet trapperne 
går helt ned til vandet, der er fri for alger og andre urenheder. 
Da gadekæret ligger midt i byen og lige op af handelsstrøget, kom-
mer der også en del gæster for at se, hvad der sker. 
 



29 

Helsingeturen 
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Eftersommer 2005 
 
 
Så kom tiden til et nyt blad, og jeg 
skal love for, der er sket meget si-
den sidst.  
Der har været en masse ture og be-
søg hos klubber rundt om i såvel 
indland såvel som udlandet. 

 
Jeg er meget glad 
for alle de indlæg, 
som medlemmerne 
har sendt ind. 
 
 

Vi har også for første gang afholdt 
DM på Bornholm hvilket forløb 
fantastisk godt. Dette er til dels 
takket være den flotte indsats en 
del medlemmer fra VMK lavede, 
her tænker jeg særdeles meget på 
vores formand Thomas, som gjor-
de et fantastisk arbejde (som han 
plejer). 
 
Det er også fan-
tastisk, at der er 
kommet så man-
ge nye medlem-
mer, samtidig 
med at der er så 
lidt afgang fra 
klubben, det er klart bestyrelsens 
fortjeneste og et bevis på, at det 

store arbejde de lægger i det, bærer 
frugt. 
 
 
Som I kan se i bladet, ønsker jeg at 
blive afløst på redaktørposten. 
Jeg har valgt at stoppe mens legen 
er god, og som jeg lovede mig selv 
da jeg startede, så ville jeg stoppe 
når jeg ikke mere synes det er 
sjovt, og når resultatet ikke længe-
re svare til mine 
egne forvent-
ning. Jeg har nu 
redigeret VMK 
bladet i 13 år 
med 4 –6 blade 
per årgang, hvil-
ket bliver til en 
del blade. Jeg føler ikke mere jeg 
har gnisten, og vil derfor vige 
pladsen til én med friske ideer og 
nyt gå-på-mod. 
Jeg håber, der er en af jer som vil 
tage bolden op, og jeg skal gerne 
hjælpe til med den erfaring, jeg 
igennem årene har indsamlet. 
 
 

Redaktøren 

FWN 
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