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Chakotens julemøde den 8. december 2001

Så blev det endnu en gang jul i det gamle Selskab. Over 30 havde valgt at deltage i årets sidste møde - i de
hyggeligt julepyntede lokaler i Nordre Magasin i Kastellet. Igen i år havde rigtig mange af medlemmerne
valgt at tage familien med - så de ved selvsyn kan se, hvad det er vi går og sysler med. Endnu engang må
man konstatere at arrangementet var en succes, takket være især den gode planlægning som Steen
Jacobsen var primus motor for. Så rammerne var i orden til hyggelig aften. Efter en veloplagt
velkomsttale af Selskabets Præsident, blev der herefter lagt ud med smørrebrød, julesange, godteposer til
børnene, kaffe og bagværk og til sidst højdepunktet: Julefigurkonkurrencen.

De indleverede figurer og dioramaer var igen i år af stor forskellighed, og af høj kvalitet. Årets topscorer
var i år Svend Nielsen, som med sine utrolig smukt udførte figurer og dioramaer fra Napoleonstiden, løb
med 4 præmier ud af 12.

Vi måtte med beklagelse konstatere, at der i år ikke var nok figurer/dioramaer til kategorien, Kastellet - så
den måtte udgå af konkurrencen. Og vi må på den baggrund opfordre medlemmerne til at komme til
"penslerne", da det ville være synd at måtte lade denne spændende kategori udgå til næste jul.

Præmierne bestod igen i år af: 1.præmie: det traditionelle tinkrus, 2. præmie: et udvalg af bøger med
relation til krigshistorien og 3. præmie: Chakotens egen rødvin.
AW

Enkeltfigurer op til 65 mm

1. John Sjøberg, Ritmester von Würtzen.

2. Svend Nielsen, Napoleon.

3. Claus Anderson, Norman Knight.

Enkeltfigurer over 65 mm

1. Jørgen Biering, Ayrshire Yeomanry, 1897.

2. Svend Nielsen, Romersk Standardbærer.

3. Claus Anderson, Norman Knight.

Figurgrupper, vignetter, panoramaer og dioramaer

1. Svend Nielsen, "Dinér transportable".

2. Svend Nielsen, "Merde"! Englænderne kommer.

3. John Sjøberg, "Das halbe Leben des Soldaten" ist warten.

Krigsspilsfigurer
1. Jørgen Kofoed Larsen, Shogun.

2. Jens Erik Hansen, 2nd Regiment Lanciers.

3. Ole Thureholm, tysk 75mm panserværnskanon, 1944.


