
Välkommen till MMMs Jubileumsträff, ”MMM-

15” i Strängnäs 8-11 augusti 2019. 

 

 

 

För 15 år började resan för det som sen utvecklats till vad MMM är idag, i just 

Strängnäs! För att markera denna milstolpe i det svenska modellrallandets 

historia bjuder MMM in alla medlemmar i MMM, ModulSyd och FREMO till sin 

stora Jubileumsträff.  

Platsen för arrangemanget är sporthallen på Karinslundsskolan i Strängnäs. 

Hallen är en fullstor sporthall (20x40m) med läktare och 
omklädningsrum/toaletter. 

Avgiften för träffen är 400 kronor. I bekräftelsemail kommer 
insättningsuppgifter tillsammans med totalt belopp (inkl. måltider). 
 
Vi har ambitionen att fylla hallen med H0-moduler och bygga en bana för 

intressant trafikspel i första hand. Det kommer att ges visst utrymme för fri 

körning, däremot kommer banan och arrangemanget i stort inte vara anpassat 

för publik. 

Anmälan är nu öppen med sista anmälningsdag för moduler 31/5. Innan du 
anmäler dig, läs gärna igenom programmet och de tekniska kraven. 

Formuläret för anmälan hittar du här: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj-RpOLn-

Yw3zvxAky5h43xERew1GMb88zPrDUgNEhym2lFg/viewform 

 
 

http://www.dream-track.se/index/om-att-delta-aktivt/
http://www.dream-track.se/program/
http://www.dream-track.se/bana-och-teknik/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj-RpOLn-Yw3zvxAky5h43xERew1GMb88zPrDUgNEhym2lFg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj-RpOLn-Yw3zvxAky5h43xERew1GMb88zPrDUgNEhym2lFg/viewform


Program 

MMM-15 håller på i fyra dagar – torsdag till söndag. Här finner du det preliminära 

programmet med ungefärliga tider. Notera att dagsprogrammet endast är riktlinjer för 
träffen, tider mm kan komma att ändras under helgen. 

Antalet TRAFIKSPEL kan komma att variera under träffen beroende på hur planeringen mm 

fungerar! 

Tekniska krav på rullande material och moduler anges nedan. 

Ytterskor är inte tillåtna i hallen så ta med inneskor/tofflor för att skydda golvet.  

Torsdag 

10:00  Vi får tillgång till hallen. 

18:00  Alla moduler skall vara på plats. I din anmälan, ange din ankomsttid, ju tidigare 

desto bättre! Under kvällen banbygge så länge vi orkar och förbereder trafikspel 

genom att ställa upp fordon så långt det går. 

Fredag 

09:00  Samling. Fri körning för att testa banan, med stationsägare som TKL. Parallellt 

förberedelser inför trafikspel med uppställning av resterande fordon. Trafikspel 1 

startar när vi är klara med förberedelserna. 

12:00  Lunch  

13:00  Trafikspel 1 fortsätter & trafikspel 2 inkl. tid för förberedelser. När trafikspel 2 är 

avslutat är det fri körning resten av kvällen. 

18:00  Middag 

19:00 Trafikspel 2 körs klart om vi inte hinner innan middagen. 

Lördag 

09:00  Samling. Trafikspel 3 & 4 inkl. tid för förberedelser. När trafikspel 4 är avslutat är 

det fri körning resten av dagen. 

12:00  Lunch 

18:00  Grillmiddag 

Söndag 

09:00  Samling. Trafikspel 5. När trafikspel 5 är avslutat börjar vi plocka av all rullande 
material. 

13:00  Lunch. Efter lunch fortsätter vi med nedmontering av banan. 

http://www.dream-track.se/bana-och-teknik/


Bana och teknik 

Allmänt 

Trafikspel innebär att man omväxlande kör tåg och är tågklarerare. Stationer bör vara 
manövreringsbara för andra deltagare än ägaren, eventuellt efter en kortare genomgång. 

Lok och vagnar som används under trafikspel kommer att köras av flera olika deltagare. 

När du erbjuder att vi kan använda dina fordon under trafikspel vill vi att du har testat att 

fordonet fungerar på modulbanor. 

 

Moduler 

Moduler enligt standard MMM och FREMO är välkomna. Moduler enligt andra standards 

kan få förekomma efter avtal med banplaneraren.  

Modulskarvar ska vara utförda som Kant-i-Kant-skarvar. 

Varje stationsmodul förväntas vara utrustad med en egen booster. Meddela om så inte är 

fallet, så kan vi ordna med extra boosters. 

Har din modul inte använts på någon tidigare modulträff, ange gärna att det är en ny modul, 

så att banplaneraren kan ta hänsyn till detta. 

 

Fordon 

Trafikplaneraren kommer att lägga ut en fordonslista med önskemål om linjelok, växellok 

samt person- och godsvagnar till trafikspelen. I fordonslistan kan deltagarna själva lägga in 

sina bidrag. 

Lok och vagnar som trafikerar 2R skall ha rengjorda hjul av typ RP25 eller NEM. 

Lok och vagnar som skall rangeras skall vara försedda med standard bygelkoppel, helst 

Fleischmann 6511. I tågstammar som inte delas kan valfritt koppel användas. 

 

Lok & Motorvagnar 

Om lok/motorvagnar har utrullning, dvs. inte stannar direkt när körhandtaget vrids till 0, 

måste du ange på körhandtaget med vilken knapp detta kan stängas av, alternativt stänga 

av utrullningen permanent. 

Alla dekoderadresser måste bokas innan fordonet ställs upp på banan. Varje adress skall 
bokas var för sig med uppgift om ägare och fordonstyp. Analog drift skall vara avstängt i lok 

och motorvagnar som trafikerar banan. 



 

Vagnar 

Alla godsvagnar skall vara försedda med vagnkort i A6-format. 

Till trafikspelen kommer det att skapas en grunduppsättning av fraktsedlar till de 
godsvagnar som står i fordonslistan. De deltagare som utöver detta vill skapa egna frakter 

skall själv ta med både godsvagnar och fraktsedlar utöver det som anges i fordonslistan. 

 

Körhandtag och centralsystem 

Körhandtag av de flesta typer kan användas, både för LocoNet och XpressNet. Vi använder 

EkeBus för att ansluta körhandtag, vilket kräver en speciell kabel eller adapter. Dessa kan vi 

hjälpa dig med på plats, en kabel kostar ca 100 kr och det finns även att låna. 

Trådlösa körhandtag och mobilappar kan eventuellt komma att användas efter 
godkännande från trafikchefen. 

 

  

http://ekebus.se/


Boende 

Som deltagare på MMM-15 ordnar du själv boende och frukost. Det finns möjlighet för ett 
mindre antal övernattande inne i hallen, här gäller först till kvarn.  
 
I övrigt rekommenderar vi följande alternativ som i vissa fall erbjuder rabatterade priser 
för deltagare i MMM-15: 
 
 

Hotell 

Hotel Bishops Arms, https://www.hotelrogge.se/,  +46 152-228 80 

25 rum preliminärbokade till 8/7. Ange ’MMM’ vid bokning. Pris för enkelrum 

1490/natt, dubbelrum 1590/natt.  

Hotell Laurentius, http://www.hotellaurentius.eu/,  +46 152-104 44 

1 enkelrum och 5 dubbelrum preliminärbokade till 7/7. Ange ’MMM’ vid 

bokning. Ordinarie pris rabatterat med 15%. 

B&B 

Låsta Gårdshotell, http://lastad.se/, +46 705-59 22 60 

9 rum preliminärbokade till 8/7. Ange ’MMM’ vid bokning. Pris för enkelrum 

900/natt, dubbelrum 1250/natt.  

Svedängs B&B, http://www.svedang.se/, +46 152 - 321 32 

4 rum preliminärbokade till 31/5. Ange ”MMM” vid bokning. Pris för enkelrum 

550/natt, dubbelrum 850/natt. 

Vandrarhem 

STF Strängnäs Malmgården, http://www.malmgarden.com/, +46 152-252 55 

AirBnB 

AirBnB brukar ha ett antal alternativa boenden i Strängnäs. 

https://www.airbnb.se/s/Strängnäs--Sverige  

Husbil eller båt 

Båtplatser och uppställningsplatser för husbilar finns i Strängnäs gästhamn, ca 5–10 

minuters gångväg från Karinslundsskolan. http://strangnashamn.se/  

 

https://www.hotelrogge.se/
http://www.hotellaurentius.eu/
http://lastad.se/
http://www.svedang.se/
http://www.malmgarden.com/
https://www.airbnb.se/s/Strängnäs--Sverige
http://strangnashamn.se/


Mat 

Lunch på fredag, lördag och söndag, middag på fredag och lördag kommer att serveras i 
anslutning till lokalen. Beställning görs i samband med anmälan till träffen.  
 
För den som istället önskar lösa näringsintaget på egen hand finns inom 10 minuters 
promenad ett antal matställen att välja på. 



Hur hittar du till MMM-15?  

Adress 

Sundbyvägen 7, Strängnäs 

 

Koordinater 

WGS84 DD (lat, long): 59.38430, 17.04663 

WGS84 DMS (lat, long): N 59° 23' 3.50", E 17° 2' 47.87" 

WGS84 DDM (lat, long): N 59° 23.0583', E 17° 2.7977' 

RT90: 6585505.969, 1570555.206 

SWEREF99 TM: 6584633.115, 616258.772 
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