150 ÅRS

GRATIS
TU R/R ET UR

JUBILÆUMSUDSTILLING
Lørdag fra kl. 10-17 og søndag fra kl. 10-16

Entré kr. 65,00 - Børn u/ 12 år gratis adgang ifølge voksne

Det er 150 år siden jernbanen kom til Skive, og det
fejrer vi med en stor modeludstilling!
5 modelforeninger samler en masse udstillere og
andre spændende oplevelser til en stor weekend
den 11. og 12. oktober for hele familien i Søby-Højslev
Arena på Stoholmvej 20 i Højslev.
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-

Prøv en tur med en gammel damplokomotiv og 3 trævogne. En uforglemmelig oplevelse. Kører kun lørdag.
Viborg, Skive , Struer (retur).

Mange forskellige stande, tog, fly, RC biler, RC trucks, minirace.
KÆMPESTOR lego udstilling, ikke set før med så mange modeller
og spændende legerum til de unge.
Æblets By Rødding kommer og moster, så kom bare med dine
æbler. Se en ægte Paris Dakar racer, og hør et spændende foredrag med Allan Henneberg. Søndag kl. 13.00.

Foredrag med togentusiasten Kristian Phil Lorentzen,
hvor han fortæller om sin nye bog. Lørdag kl. 13.00.

NOGET FOR ENHVER
Kom og mød de spændende foreninger med masser af modeller og udstillinger
MJBK drejeSKIVEn

MJBK drejeSKIVEn har et test- og udstillingsanlæg. Hvor det kan lade sig gøre, at køre 2- og
3-skinnedrift og analogt og digitalt på de samme skinner. Der køres med Faller carsystem.
Masser af flotte finesser. NB! Åben hus i Slotsgade 5, Skive Lørdag kl. 10-17.

Skive-Modelflyveklub
Har klubhus på den gamle Skive flyveplads, hvor de knap 40 medlemmer flyver med
både brændstof og el-flyver. Ud over fastvingede fly, flyver vi med helikoptere, multirotorfly, svævefly og droner. Klubben har åben alle ugens dage, dog minus mandag.

Jysk-RC-Truck

Vores store 700 kvm indendørs privatejede bane for radiostyrede lastbiler og entrepenørmaskiner i målestok fra 1:14 til 1:16 ligger i en stor hal nær byen Roslev. Banen byder
på et flot og spændende vejnet, udstyret med terminaler, grusgrave m.m.

RC Center Skive
Foreningen råder i dag over en 1:8 offroadbane, klubhus, stort overdæk
ket pit med strøm
og stort køretårn. Klubben er medlem af DMSU og afholder DM løb
hvert år. Offroad-banen ligger i Roslev.

Skive Minirace

kan komme rundt.
Kom til race på vores 25 m 4-sporet mobilbane og se hvor hurtigt du
Estvad-banen bliver
Vi afholder løb for interesserede og ”kendte” og egne faciliteter fra
”klasser”.
præsenteret sammen med et bredt udvalg af løbsbiler bygget til diverse

Se mere på mjbk-skive.dk
Arrangører: MJBK drejeSKIVEn / Jysk-RC-Truck / Skive Minirace / RC Center Skive / Skive Modelflyveklub

