Banebørstedag
Lørdag den 11. juni 2022
kl. 11.00 til 16.00
Der åbnes for opstilling fra kl. 09.30

Næstved Modeljernbaneklub
Kobberbakkeskolen afd. Uglebro,
Nygårdsvej 110, 4700 Næstved
www.nmjk.dk

Næstved Modeljernbaneklub har netop fejret sit 40års jubilæum og ønsker alle modeljernbaneinteresserede
velkommen til klubbens Banebørstedag. Vi slår efter nedlukninger og Corona epidemi, atter dørene op for
den traditionsrige dag. Der er mulighed for at udveksle erfaringer med andre ligesindede og forhåbentlig få
nye ideer. Du kan også opstille og fremvise dine hjemmebyggede modeller. Vi beder jer stadig udvise
respekt og holde passende afstand til hinanden.
Der vil i år være fokus på ”Køretøjer der fulgte banen”. Materiellet på anlægget og i udstillinger vil naturligvis
bære præg af dette. Klubbens anlæg udbygges til stadighed med detaljer, bygninger og smånips, så der er til
stadighed nyt at se på. Vi glæder os også til at fremvise vores nye 3D printere og vores laserskærer.

Årets tema er "Køretøjer der fulgte
banen"
Temaet vil naturligvis præge arrangementet
med udstilling, kørende modeller, osv.
NMJK`s brugtbod er åben og alle modelbane forhandlere, fabrikanter og private er velkomne, blot med et
begrænset sortiment. Salget skal kunne foregå fra dit campingbord eller direkte fra den medbragte kuffert.
De overdækkede cykelstativer og græsarealet foran klublokalet, benyttes til salgsaktiviteter. I tilfælde af
dårligt vejr, kan vi være inden døre. Det er helt gratis at deltage og det må derfor ikke forventes, at NMJK
stiller borde til rådighed, ligesom der heller ikke kan forventes adgang til el. NMJK hjælper ikke med opstilling
/ nedtagning af boder.
Da skolen ved klubben I øjeblikket benyttes til test- og vaccinecenter, kan der være ændrede
parkeringsforhold og lokalefaciliteter i forbindelse med Banebørstedagen. NMJK vil omkring 1. juni
lægge oplysninger om parkerings- og lokaleforhold på hjemmesiden.
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Gratis adgang for alle
Børnene kan lege med vores
LGB tog
Bus lige til døren fra Næstved
station – rute 602 mod
Nygårdsvej

