Information avseende MMM körning på Skansen 1-2 oktober
Deltagande moduler:
Vi kommer att kontakta de modulägare som kommer att delta med moduler gällande
samordning av transport av moduler. Ersättning för släpvagnshyra samt milersättning kommer
Skansen att stå för. Modulerna ska vara tillgänglig för uppmontering torsdagen den 29
september. Vi kommer att ha tillgång till lokalen från kl 12:00, vi vill att modulägare ska vara
på plats så snart som möjligt efter kl 12.
Under fredagen fortsätter arbetet med modulerna och eventuella pressvisningar kommer att
ske under fredagen varför åtminstone delar av banan måste vara funktionsduglig.
Delta som lokförare:
För de som vill delta som lokförare 1-2 augusti krävs att man är medlem i MMM samt att
man anmäler sitt deltagande till MMM. Medlemskap i MMM kostar 300 kr/år vilket ofta
motsvarar deltagaravgift för en träff.
Anmälan för lokförare görs till info@malarmodulmote.se markera anmälan med; ”Skansen
lokförare” i ämnesraden.
I anmälan ska framgå namn och telefonnummer till de som ska delta, vilka dagar man ämnar
delta (lördag/söndag) och om man bara ska delta del av dag är det bra om man anger
ungefärlig tid (till exempel fm/em).
Listan på anmälda personer kommer att lämnas till Skansen.
Orsaken till att det krävs att man är medlem i MMM samt att man finns anmäld till Skansen är
för att Skansens försäkringar ska gälla.
Körschema:
Vi kommer att ordna schema för lokförare och för avlösning på stationerna. Man kommer att
få skriva upp sig på en timmes körning i taget alt på avlösning för de som hanterar
stationerna. Vi vill ge alla möjlighet att delta vilket gör att vi kommer att se till att inte någon
tar samtliga tider.
Detta system är också till för att alla ska få möjlighet att vila/fika/äta lunch/titta på övriga
evenemang. Under den tid Skansen är öppen ska det rulla tåg på banan hela tiden.
Om man har skrivit upp sig på en tid och inte vill utnyttja den kommer man att behöva
meddela detta till den som är ansvarig över schemat.

Banplan:
Banplanen kommer att vara en rundbana med ett antal stationer. Vi kommer att köra trafik åt
bägge hållen och vi räknar med att man kan ha 8-9 tåg rullande samtidigt. Vi kommer att ha
med magasin och vändslinga för att få ett bra flöde. Publiken kommer att kunna gå runt hela
bana för ett bra publikflöde. Banplanen kommer att presenteras något senare.
Rullande material:
Temat för körningen är Mellansverige sommaren 1967. Trafiken på banan ska, vad gäller
rullande material, spegla trafiken i Sverige vid den tiden. Vi kommer att säga till ägare att
plocka ned material som inte fyller kraven.
På lördag efter kl 16 finns det möjlighet till fri körning, man får då köra vad man vill. Vi får
vara kvar så länge vi vill, dock får anpassning göras till när ansvariga i MMM vill gå hem.
Hjälp till banbygge:
För de som har möjlighet uppskattas om föreningen kan få hjälp med bygget av banan under
torsdag och fredag samt nedplockning av banan på söndag efter kl 16. Vi behöver bland annat
hjälp med uppsättning/nedplockning av vändslinga, magasin, el, svarta skynken mm. Anmäl
deltagande torsdag/fredag på adress ovan.
Parkering:
Möjlighet att få en gratis parkeringsplats är ytterst begränsat. Vi kommer att kunna låna några
parkeringsplatser inom området, dessa kommer att i första hand att användas av modulägare
och deltagare med stort behov av bil. För de som enbart deltar som lokförare rekommenderar
vi att man försöker ta sig till Skansen kommunalt. Parkeringsavgifterna på Djurgården är
mycket höga (60kr/h på vissa platser), alternativet är att parkera på Östermalm och gå över
eller ta spårvagn/buss.
Meddela i anmälan om du behöver ta bil till träffen.
Övrigt:
De som deltar med moduler eller som lokförare kommer in på Skansen utan att betala
entréavgift.
Detta är ett publikt evenemang och det förväntas av samtliga deltagare att man är
tillmötesgående och trevlig mot den publik som kommer. De ska få en positiv bild av hobbyn
och av oss. De ska vara roligt att besöka oss precis som det ska vara roligt för oss att få köra
tåg och vissa upp våra fina moduler. Vi svarar på publikens frågor och hjälper till med det vi
kan.
Evenemanget omfattar inte enbart MMM:s deltagande. Olle Frykmo kommer att visa upp en
bana i N-skala, MGP kommer att visa sina produkter, med mera. Se info på Skansens hemsida
samt på modelljärnvägsforum.

