
Vi er en lokal modeltogs klub, for alle interesserede. Og hvad 
er det vi leger med?  

 

 
 
 

 
 
 



 

 
 

Jo, vi kører med modeltog - og gerne med flere på 
banen samtidigt.  

Vi bygger bane og landskab og monterer små 
bevægelige figurer rundt omkring.  

Der bliver loddet og trukket masser af ledninger til 
elektronikken under banen.  

Vi styrer med en central station, med smartphones og 
PC med styre program.  

Vi arbejder også på et automatiseret  
bil–system, til kørsel på nogle af de store forberedte 

veje på banen. 
Vi sætter lys i huse og bygningerne, og monterer 

gadelamper på vejene.  
Der er også nat-kørsel med togene 



 

 
 

Spørgsmål om medlemskab: 
 

Skal man have modeltog hjemme? Nej, det behøver man 
ikke – det er interessen for en eller flere emner indenfor 

”togdrift”, der er det vigtigste. Det kan være at: 
Køre med modeltog 

Bygge huse og landskaber 
Elektronik, ledninger, lodning osv. 

Styring af tog og biler med PC 
Interesse for tog i fuld størrelse 

Historie bag bygninger, baner og tog. 
Hygge i kaffestuen,  altid med masser af røverhistorier 

og gode løsningsforslag. 
 

Vores store anlæg er baseret på Märklin  3-skinne 
system i H0 størrelse. Vi kører digitalt, så der kan køres 

med rigtig mange tog på samme tid – og hvor hver 
enkelt togstamme kan styres helt individuelt. 

Vi kan teste AC & DC i skala H0 og N. 
Bilerne kører på Faller Car-system. 

Området er lokaltog (Østbanen) og kører helt fra Rødvig 
via St. Heddinge, Hårlev og til Køge, og noget DSB (Køge 

& Holme Olstrup) oveni.  
Mange huse og bygninger er håndbyggede efter 

opmåling  og fotografering af forbilleder.  Alle er bygget i 
korrekt skala (1:87) 



 
 
 

Se meget mere på: www.stevnstoget.dk 
Du er velkommen til at møde op på vores klubaften, som 

altid  er onsdage mellem  
19:00 og 22:00, det er en god ide at  

ringe først på  20 65 81 70 
Vores mail er: formand@stevnstoget.dk  

 
 
 

Her er vores klubhus:  
              Beliggende: Maarbjerg 11, 4660 Store Heddinge 

Klubbens historie: 
Stevnstoget er stiftet i 2014, og vi overtog hurtigt et gammelt 

spejderhus - som efter en masse istandsættelse nu er et 
velfungerende klubhus. 

Vi har entre, toilet, køkken, kaffestue og et dejligt stort lokale 
hvor selve togbanen er bygget op. 

Det er et ældre hus vi har; som desværre endnu ikke er egnet til 
kørestols brugere. 

http://www.stevnstoget.dk/

