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Modelljernbane er en 
hobby for hele famil-

ien! I tillegg til tog som 
ruller på skinner, kan du 

lage landskap, bygninger 
og scener som er inspirert av 

fantasi, eller en virkelighet som 
du kan relatere deg til.

Det finnes ferdige byggesett og 
mulighet for å bygge selv fra grunnen 

av. Visste du at man kan lage et tre av 
en ledningsstump? Følg med på MJFs 

forum eller les artikler i foreningens
hobbytidskrift MJ-bladet.

Bli medlem 
Få MJ-bladet fire ganger i året.

http://www.mjf.no

MJF 2018 A5 4 sider.indd   2 31.10.2018   10:53:39



Hobbyen har mange innfallsvinkler. 
Noen liker å kjøre tog, andre liker å 
bygge dem. Men hva er et anlegg uten 
landskap, hus, biler og bymiljø?

Hele familien kan bidra og sammen kan 
man lage et levende miljø rundt banen, 
nesten som i virkeligheten. Og når selve 
togene skal kjøres, kan de betjenes fra 
håndkontroller, via PC eller mobiltelefon.

Flere ganger i året arrangeres det mess-
er og treff rundt om i landet. Her kan 
du bli inspirert og komme i gang med 
hobbyen.
Det finnes tog i de fleste skalaer. Det 

minste togsettet (T-skala) får du plass til 
på en blyant, og det finnes tog som kan 
kjøre i hagen (for eksempel O-, G- eller 
I-skala).

Rundt om i verden feires modelljernban-
ens dag den 2. desember. Klubber og 
miljøer har åpent for publikum, butikker 
har fristende tilbud og hobbyen blir mer 
kjent for nye og potensielle medlemmer. 
Bli med du også! Følg med i lokalavisen 
eller oppsøk en klubb i ditt nærmiljø i 
dag. Som medlem av MJF vil du holde 
deg oppdatert på alt det spennende 
som skjer innen hobbyen.

mjfno
mjbladet
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Ta kontakt med din lokale klubb

Se informasjon om lokale
klubber på våre nettsider:

https://www.mjf.no/mj-i-norge/klubber/

Bli medlem du også
Modelljernbaneforening en i Norge er en landsomfattende 

forening som samler modelljernbaneinteresserte individer 
og klubber i et fellesskap. Som medlem av MJF får du tilsendt 

MJ-bladet fire ganger i året. Bladet har reportasjer fra aktiviteter 
rundt om i landet, og en rekke artikler som vil gi deg inspirasjon 

til hva som er mulig innenfor hobbyen. Du kan også oppsøke MJF 
sitt eget forum for å spørre eller lese mer om mange ulike temaer 

om jernbane i modell.
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