Dansk Model Jernbane Union
Til DMJU's medlemsklubber,
udstillere og andre modeljernbane interessenter

13. februar 2017

DEN KOMMENDE DMJU UDSTILLING I KØGE 'MODELTOG FOR ALLE 2017'
FINDES NU PÅ TO LOKATIONER MED IALT 3.400 M2 UDSTILLINGSAREAL
Pladsmangel
Som de fleste vil vide har der de senere år været alt for lidt plads i Køge-hallerne til alle de interesserede
klubber og forhandlere der har ønsket at udstille på Danmarks største model jernbane udstilling. I 2015
forsøgte vi at løse problemet ved at leje et telt på 300 m2 som supplement til hallernes 2300 m2, så vi i
alt rådede over 2600 m2. Det løste også pladsproblemet, men havde andre negative konsekvenser der
gjorde det til en uholdbar løsning at gentage.
DMJU's bestyrelse var derfor glade for at erfare at Køge kommune havde planer om at udvide hal
kapaciteten med en hal 3 på 1700 m2, som skulle være klar til vores næste udstilling i 2017, altså nu.
Desværre viste planen sig ikke at kunne holde, hvorfor det blev besluttet at opføre (oppuste) en
midlertidig, såkaldt Airdome hal på 600 m2. Det var også acceptabelt for DMJU, som indgik kontrakt med
Køge hallerne om alle tre haller i efteråret 2016. Ganske vist har Airdomen nogle praktiske brugsmæssige
problemer, men dem regnede vi med at kunne løse.
Køges egen IC4?
I dag, 10. februar 2017, midt i vores planlægning af udstillingen, får vi så at vide af Køge kommune, at
Airdomen slet ikke må anvendes til udstilling, men kun til idræt og med max. 49 personer i hallen ad
gangen. Dette skyldes forhold i forbindelse med nødudgange og anden sikkerhed, og kan ikke ændres. På
trods af at vi har en kontrakt er vi altså nu smidt ud i kulden. Er dette Køges egen lille IC4 skandale?
Rishøj Idrætscenter
Bestyrelsen har reageret hurtigt. Vi undersøgte andre muligheder i nærområdet og fandt Rishøj
Idrætscenter, ca. 5 km nord for Køge hallerne. Rishøj har en 1000 m2 hal, som heldigvis viste sig at
være ledig (næsten) i vores udstillings weekend, og den har vi så omgående lejet.
To lokationer – plusser og minusser
Det betyder at vores store udstilling nu kommer til at findes på to lokationer, nemlig i Køge hallerne (2
haller på ialt 2300 m2) og i Rishøj Idrætscenter (1 hal på 1050 m2). Det giver selvfølgelig nogle
udfordringer for både logistik og stand fordeling. Men udfordringer er til for at løses, og bestyrelsen har
vurderet at beslutningen om to afdelinger er den rigtige. Alternativet havde nemlig været aflysning af
hele udstillingen!
På den positive side tæller, at der nu er langt bedre plads til alle udstillere og til publikum, køerne til
cafeteriaet bliver væsentligt reduceret, der er masser af P-pladser, og billetsalget kan gennemføres i god
ro og orden uden de kendte flaskehalse og trængsel.
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Dansk Model Jernbane Union
DMJU vil fordele stande og aktiviteter ligeligt mellem de to lokationer, og også have en egen DMJU stand
begge steder. Markedsføringen vil fra nu af fokusere på begge lokationer, og der vil blive arrangeret
konkurrencer der kræver publikums besøg begge steder for at kunne deltage.
Næsten udsolgt!
På trods af de store udfordringer undervejs og det faktum at vi pludselig rådede over 3400 m2, er det
alligevel lykkedes at at sælge standpladserne både i Køge og i Rishøj, og pr. dato er der næsten udsolgt!
For DMJU er det en ekstra udgift at skulle fordele billetsalg og andre aktiviteter på to steder. Det koster
manpower og kan gå lidt ud over koordinationen af de forskellige aktiviteter. DMJU's bestyrelse er dog
overbeviste om at vores planlægning vil kunne tage højde for de fleste udfordringer, og med det
sædvanlige gode samarbejde med alle udstillerne er vi overbeviste om, at vi nok skal få afviklet en god
og spændende model jernbane udstilling som sædvanlig. Vi forventer 3000+ besøgende på begge
lokationer!
Gratis bustransport
Som en væsentlig faktor tilbyder DMJU gratis bus transport mellem de to haller. To veteran busser fra
Sporvejsmuseet vil køre i fast pendulfart mellem de to lokationer.
Der er omkring 5 km mellem Køge og Rishøj og det tager typisk 5-6 minutter at køre strækningen i bil,
og måske en anelse længere med bus. Derudover vil der være gratis bustransport mellem Køge St. Køge hallerne – Østsjællands Jernbaneklub.
På gensyn til Danmarks største model jernbane udstilling
8.- 9. april 2017 i Køge og Rishøj
Med venlig hilsen
DANSK MODEL JERNBANE UNION
Bestyrelsen

Køge hallerne
Ved Stadion 2, 4600 Køge
Rishøj Idrætscenter
Skolevej 7, 4600 Køge
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