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Tekst: Niels Peder Nielsen

Hvis der skulle være nogle IMK-Medlemmer og andre læsere af dette blad, der har en klassisk bil,
stående derhjemme og „samle støv“  - så check lige den her mulighed for at få bilen ud at rulle, på
fornuftig vis.

Som de eneste danskere i bil, var Karin og jeg, sidste Søndag i Maj, kørt til Schleswig i Nordtyskland,
for at deltage i dette pålidelighedsløb for historiske og veteranbiler og motorcykler fra før 1981.
Vores Golf  er fra 1979 og et pålideligt køretøj, som ikke
burde have problemer med at gennemføre de 118 km løb.
Det er straks noget andet, hvis man stiller op på en motor-
cykel fra først i tyverne, eller en Goggomobil 250 T fra
1966 – hvor det kan være en præstation blot at gennem-
føre.

Efter en let maskinkontrol, fik vi udleveret rutebogen, samt
2 tydelige kort ( 1:50.000 ) med hele ruten indtegnet. I rute-
bogen er samme rute beskrevet med tulipaner, med masser
af hjælpe oplysninger, såsom vejnavne, bynavne, lyskurver
m.v. – At finde vej er ikke svært, og da slet ikke, hvis man
engang har „snuset“ lidt til O-Løb. Hele løbet er beregnet til en gennemsnitshastighed på 30 km/t.
Mens vi drikker kaffe og spiser rundstykker, kigger vi rutebogen igennem, og finder ud af hvor og hvor
mange sekundetaper der er. Der er 3 – hvoraf den ene er en rundstrækning, der skal køres 2 gange
rundt + en ny strækning til slut.
På alle sekundetaper er der fotocelle start og mål og på kortet er opgivet sekundetape nr. – afstand i
meter – tid i sekunder, samt gennemsnithastighed ( her 28 km/t )

Ruten er lagt udelukkende på asfalt og går fra Schleswig mod nordvest til Kapplen, hvor der er en
times middagspause med varm mad. Derefter mere eller mindre langs fjorden tilbage til Schleswig.

Der er masser af fest ved start, med „rampestart“ og en god speaker, til at sende deltagerne afsted.
Undervejs på ruten er der masser af tilskuere i haver og på torve i de små byer. Det er rigtig hyggeligt.

I mål er der ligeledes „rampe slut“ hvor speakeren underholder publikum og forbipasserende. Efter
parkering på taget af det Indkøbscenter, som udgør en god ramme for de 132 deltagere ( ja. Der står
en-tre-to ) er der kaffe og hjemmebagt kage til alle.
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Ikast Afdeling
Tlf. 97 15 10 55

Statsautoriseret Revisionsfirma
www.kpmg.dk

Det er helt sikkert et løb der kan anbefales til „støvede“ tidligere O-løbs deltagere og deres Kærester/
Koner/Mænd/Børn  OG selfølgelig for den der gamle Volvo/Opel/Toyota/Saab/VW etc. Der henstår i
garagen, og bliver brugt for lidt!

Her er lidt fakta for løbet :
Afstand fra Sunds til start : 230 km.
Løbslængde : 118 km.
Startgebyr incl. Forplejning : 47 euro
Tidsforbrug : En hel Søndag incl. Et lille stop ved grænsekiosken.
Antal deltagere : 132 – Heraf Biler i Sport : 47 ( resten kører MC eller Turistklasse )

Summa Summarum : 1 hel dags fornøjelse i vores „gamle“ bil for under 400,-kr. + brændstof – og
                                          så er der kun lagt 600 km på tælleren J

Vi lander ( med 11,68 Strafp. ) på en 10. plads generelt og en 3. plads i klassen, hvilket vi er meget
godt tilfredse med, især fordi vi ikke har haft alt for godt styr på stopuret på sekundetaperne. Vores
klasse bliver vundet med 2,42 Strafp.
3. Pladsen udløser lige akkurat en pokal – dejligt!

Vi regner med at deltage i 3 – 4 lignende løb i Nordtyskland i år. Og så selvfølgelig i et par af de gode
løb herhjemme ( Jylland )  Disse Motorløb er en del sværere, med mere tidspres o.s.v. – men det er
en helt anden historie.
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20. maj til 5. juni 2011.

Nu skal vi på tur. Vi har 2 uger fri. Vi skal deltage i 3 Internationale Historiske løb, indeholdende
Sekund etaper og orienterings etaper. Vi skal også deltage i 2 Nationale Historiske løb. Indhold
ukendt på nuværende tidspunkt, men nok mest hygge.

Det er fredag morgen d. 20. maj.
Vi har pakket vores gamle Kadett og her kl. 8.30 går det sydpå. Vi er forbi Bramdrupdam, hos Vagn
fra KAC. Vi henter tillægsregler på tysk til hans Stjerneløb i okt. Vi følger A7 til vi når frem til Hamburg
og holder lige i kø en time, inden vi slipper gennem Elbtunnellen. Vi følger nu A1. Frem til Bremen. Så
går det sydpå af de mindre veje til vi når frem til vores Zimmerfrei, beliggende på Hollweder Str. 8 i
Levern 32351 Stemwede Tyskland.
Der er ca. 530 km hertil. Vi er fremme her kl. 17.05. Det er et lille nedlagt landbrug ca. 4 km uden for
Levern. Lige i skovkanten. Et rigtigt hyggeligt sted. Vores værtspar er rigtig hyggelige mennesker.
Han er 83 og syg, men tuller alligevel lidt rundt og laver det han kan, og hygger sig med det. Han har
mange steder hvor han kan sidde og hvile sig.
Hun er 76, og det er hende der står for udlejningen. Hun vil kun leje ud til almindelige mennesker, de
rige kan tage på hotel. Hun snakker rigtig meget og er bange for at tingene ikke er i orden og godt
nok. Vi kan fortælle hende at det er et fint værelse vi har fået og toilet / bad er også OK.

Vi kører om i byen og kikker på start stedet, hvor løbet skal starte i morgen. Så kører vi, efter råd fra
vores værtinde, ind på „Gasthaus Jobusch“. Den ligger i krydset ved landevej L770 / L767. Kun ca. 1
km fra hvor vi bor. Vi er her kl. 18. Der er to fester der i aften og ikke åben for andre gæster.
Vi fortæller at vi er blevet sendt herned henne fra „Privatpension Kastanienhof“ og så har de et lokale,
hvor vi kan være, hvis vi vil spise den menu de får til festen. Det er aspargessuppe, okseroulade med
asparges, grøntsager og kogte kartofler. Vi får to øl og to glas vand. I alt 33,60 €.
Vi er tilbage kl. 19.10. Vi sætter os nede på den lille mur / kant ved indkørslen og nyder den lune aften.
Vi kikker på morgendagens opgaver. Konen kommer og siger, at vi gerne må bruge deres terrasse.
Det gør vi så.
Det er rigtig hyggeligt her omme i haven. Det bliver ikke sent, inden det bliver sengetid. Vi er rigtig
godt brugte efter nogle hektiske uger derhjemme.

Lørdag d. 21. Maj.
Vi står op kl. 6.00. Vi skal være i teknisk kontrol kl. 7.00. Det er i dag vil skal deltage i  det. . .
41. Int. ADAC Rallye Stemweder Berg Historic.

„OLD TIME“ på turné i Tysk-
land! - del 1
Tekst: Troels Nielsen

RALLYE „HISTORIC“
21. Mai 2011
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„Papirabnamme“ er inde i byens Sportshals Cafeen. Efter lidt snak frem og tilbage får vi udleveret
startnumre, spise billetter, m.m. Vi får det sat på bilen og kører om i teknisk kontrol. Det er ved den
lokale Mercedes forhandler, som bor lige nabo til. Op på liften og så bliver bilen tjekket. Alt er OK. Jeg
får lige besked på, at når jeg kører ned fra liften og kommer uden for porten, ja så vil han gerne have
en bremse prøve.
Det får han så, men Inge har ikke hørt efter og er lige ved at smutte ned af sædet, da vi jo ikke har
taget seler på. Nu er det så tid til et velfortjent morgenmåltid. Og det er rigtig godt. Alt hvad vi kan
spise og dejlig kaffe / tee. Der er „kun“ tilmeldt 50 hold, heraf 13 i vores klasse, da der også er et
tilsvarende løb ved Osnabrück.  Ikke særlig godt timet.
Til gengæld er der ingen „turister“ kun garvede folk. Der er tre klasser. Sport, Tourensport og Touristik.
Men alle klasser til hold med erfaring. Og hold vi har konkurreret med i andre løb. På os virker det lidt
mærkeligt, at de kører i andre klasser, og med mindre sværhedsgrad. Sport har størst sværhedsgrad.
De kalder det taktik i forhold til deres forskellige turneringer. I dette løb er der to hold vi kender. Det er
fam. Blankenburg fra Lübeck (BMV 2002 ti. 1970), og Manfred Kolbe &  Hans Lehr fra Hamburg /
Bremen ( MG B Roadster. 1967) Vi lærer et nyt hold at kende, det er Franz Ickler & Christel Steineke
fra Hannover ( Jaguar E-type S1. 1964).

Vi har start nr. 10 og skal af sted 10.10. Vi får rutebogen 45 min. før og får efter lidt hjælp fra start nr. 4,
Holger & Fabian, (de kører i en meget flot rød Volvo 544 Sport fra 1960), fundet ud af, hvordan
opgaverne skal løses frem til middagspausen.
Vi starter med en lille orienteringsopgave (OT) på 3.2 km. frem til SS 1 (sekundetape). Det er en lille
rundbane, hvor vi skal køre 1.8 omgang og så ud på et lille stykke til mål. Den er 3,84 km. Der er 2
fotoceller (FC). Det går fint føler vi. Så er der igen en lille OT på 8 km. til SS 2. Den er på 8.72. km.
med 1 FC. Igen føler vi der er i orden.
Etape 3 er en OT på 24 km. Her er der tre rigtig hæle detaljer hvoraf de to giver fejlkørsel til en del
hold. Vi får dem alle tre. Vi er nået frem til SS 3. 6.3 km. 1 FC. Herefter en OT på 23 km. uden de
store ting. Nu skal vi til gengæld ud på noget vi ikke før har prøvet. Vi har et A4 kort med en masse
punkter på. På 3 punkter er der opgiver rutelængde, hvis man ellers kører rigtig, 1 – 6,40 km. 2 –
13,80 km. 3 – 18,20 km.
På disse punkter „kan“ der være en tidskontrol. Alle veje skal betragtes som „ensrettede“. Det vil sige,
de kun må benyttes i samme retning anden gang. Det er tilladt at krydse og dreje f.eks. fra syd til et
kryds til venstre og senere fra nord til samme kryds til både venstre og højre.

Så vidt så godt. Vi skal køre med 40 km/t. Vejene er små, bakkede og meget snoet. Det går fint og vi
når 1 (første chance for tids notering) til tiden, men ingen kontrol her. Lige før 2 får vi drejet af fortidligt,
men ser det straks, men når dog ikke frem til tiden. Her er der kontrol og vi indkasserer en max straf.
10 stp. øv. 3 når vi lige nøjagtig. Ingen kontrol. Øv. Så går det skævt.
Der er kommet en ny vej i terrænet, (men ikke på kortet) den tager vi ca. 2 km. Resultatet bliver, at vi
ikke kan få noget til at passe. Tilbage. Vi finder fejlen og den rigtige rute, men det koster på tiden.
Vi kører det, vi mener, bil og omgivelser kan tåle, men må indkassere et strafminut ved den næste
opgivende kontrol.
Jow. Det var sørme en svær OT opgave, der gav mange hold problemer.
Det viser sig, at vi har kørt rigtig rute. Fedt. Så pyt med vores tids straf selv om det er træls. Videre.
SS 4. Den er 5 km. 1 FC. Så igen en OT på 17.5 km. Her er der 2 rigtig fæle finter, som vi finder.
En af vores konkurrenter, også i en GT/E, overhaler os med fuld skrue lige før en af de gode finter, så
vi holder lige ind til siden, til han er ude af syne, inden vi drejer. Kort efter er vi fremme ved
middagspausen og vi kan ikke dy os for at spørge dem, hvorfor de ikke ville have det sidste skilt med
hjem.

Pausen er på „Schloss Hüffe“. Vi spiser ude i haven. Det er Grevinden der giver mad og drikke, mod
at pausen bliver hos hende hvert år. Fint, sådan nogle folk skulle der være nogle flere af. Og sikke en
buffet. Vi har 1½ times pause. Efter et dejligt måltid, er det tid til at kikke på sidste del af løbet.
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A.P. Auto- og Maskinværksted ApS
Sundsvej 26
7430 Ikast

Tlf.: 97 15 17 75
Fax: 96 60 01 03
Mobil: 40 25 17 75
E-mail: per@apauto.dk

Løbslederen, der er en stor bøs udseende mand, af få ord, kommer lige hen forbi vores bil, kikker ind
og siger, „es geht gut was, aber gut Messen“. På dansk, det går jo godt, men mål godt efter. Så er han
væk igen. Det gør vi så.

Første etape er en OT på 27 km. Her er der igen 3 steder hvor der skal passes rigtig godt på.
Deltagerne kommer flere steder fra og fra alle mulige retninger, så det er med at have selvtilliden i
orden. Vi når frem til SS 5. - 7.8 km. 1 FC. – næste OT – 27 km. Her er det 2 svære steder, og
specielt den første har vi nogen bøvl med at finde den rigtige lille smutvej, men det lykkes til sidst.
Så er det tid til SS 6 – det er igen en rundbane. Vi skal køre 1.4 omgang og så ud. Den er 4,81 km og
har 2 FC. Så til dagens sidste etape. Det er en OT på hele 55,7 km. Her er der mange fejl muligheder,
og de er rigtig fint lavet. Flot arbejde hr. løbsleder. Vi finder dem alle, men kører desværre forbi et skilt.
Øv. Hele løbet er på 212 km med 37 km sekund etape.
Vi er fremme ved mål ved hotel „Wilhelmshöhe“ kl. 17.30. Se nu kender vi jo ikke resultatet endnu. J
eg har af min fætter Lars, lært, at man skal blive enige om, om det har været godt eller skidt, inden
man kender resultatet. Så det har vi gjort os til vane. Dette løb har været svært og krævende, men
også rigtigt sjovt. Det kunne vi godt tænke os at køre en anden gang, hvis dette bliver muligt.
Halvdelen af vores løbskort har været 1:25.000 resten 1:50.000. Altså ikke som hjemme, hvor der ofte
bliver brugt en 1:100.000, der så ændres til 1:50.000. Det giver mange flere muligheder på de tyske
kort.

Alle deltagerne sidder ude i den store have og fortæller, lige som i Danmark, masser af motor sports
historier. Også dem der går på krykker. Folk sidder virkelig og hygger sig i den lune sommer aften.
Det er skyfrit, ingen vind og 28 grader. Vi går rundt og prøver på at sælge nogle danske løb til dem.
Der er stor interesse, især om de gamle rutebøger jeg har fået af Vagn, fra hans „Stjerneløb“ i år 09 &
10. De fleste mener, det er til at finde ud af, men har dog svært ved at huske at danske veje ikke er
„ensrettede“ og at vi også køre 1 stregede veje.  Så må vi se om det giver deltagere på et tidspunkt.

Så er det, her kl. 20.30, tid til festmiddag. Det er med i prisen. Også drikkevarer. Vi får først marineret
andebryst på jordbær & ruccola. Det smager fantastisk. Hovedretten er friske asparges med røget
skinke med Hollandaise eller kryddersmør. Kartofler, schnitzel og grillet kyllingebryst. Ov, hvor bliver vi
mætte. Desserten er frisk rabarber kompot med budding kugler. Rigtig lækkert. Var vi mætte før, ja så
ved jeg ikke, hvad vi skal kalde det nu.
Så kommer resultaterne endelig på bordet. Det er alle tyske løbslederes største fornøjelse, at holde
på dem så længe som muligt. Vi har 10 stp for et manglende skilt. Så 10 stp. for en max tid. Så 1 stp.
for at komme et minut forsent til tidskontrollen og endelig 3,7 sek. sammenlagt på de 6 sekund etaper.

Det er vi nok godt nok tilfredse med. Nu tager „den store løbsleder“ ordet, og med tysk disciplin,
uddeles der nu præmier, med Grevinden som uddeler. Lige indtil han kommer til vores klasse. Så
siger han !  Nu må jeg til noget, jeg slet ikke havde regnet med, og da slet ikke, da holdet tilmeldte sig
i den svære klasse. Vores danske venner Inge & Troels Nielsen er blevet nr. 2 i deres klasse og nr. 7
generelt. Se det er flot.
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Vi skal op og hente vores anden præmie hos grevinden, og trykke hånd. Jow Jow. Flot skal det være.
Da vi vil gå ned på plads igen, istemmer de andre deltagere !  We are red, We are white, We are
Danish Dynamite. Flot gestus og dejligt at høre at vi er vellidte.
Da hele seancen er overstået, er kl. også blevet næsten 24. Vi siger pænt farvel og på gensyn til fam.
Blankenburg og til Hans Lehr. Vi ses om knap 2 uger til Opel Classic. Vi siger også pænt farvel til
Christel og Franz, og på gensyn til Saar-Lor-Lux. Vi er hjemme igen kl. 0.01. Nu er det bare med at
komme i seng. Vi skal tidligt op i morgen.
Resultat General klassement.

1. Jürgen Kornrumpf, Langlingen / Rainer Flaetling, Velmar - Volvo PV 544 2,1 stp.

2. Georg Bögershausen, Göttingen / Heinrich Zwickert, Seesen - NSU 1200 TT 3,8 stp.

3. Margarete Herrmann, Willebadessen / Hans Herrmann, Willebadessen - Glas 1304 9.7 stp.

        7. Troels Nielsen, DK-Vildbjerg / Inge Nielsen, DK-Vildbjerg - Opel Kadett – GT/E 24,7 stp.

Søndag d. 22. Maj.
Kl. er 5.30 og vi skal op. Kl. 6 kører vi mod Rindtel, ca. 58 km mod syd øst. Her skal vi deltage i . . .

FORTSÆTTES I  NÆSTE NUMMER.......!

P.S.
VI HAR HØRT........

At Karin & Niels Peder Nielsen,
har være uden for landets grænser,
i deres fine grønne VW Golf, for at
deltage i „Wiking Historic“ i
Schleswig.
Det blev til en 4 plads i klassen
og en 10 plads generelt. Flot!
Et stort TILLYKKE!

(Se iøvrigt deres artikel andet steds
i bladet!)
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Sunds Møbler
Navervej 18
7451 Sunds
Tlf. 19 14 17 00

TEAM OLD TIME TA’R TIL NORD
FRIESLAND!
Tekst: Troels Nielsen

Team Old Time har ikke tilbagegang og krise.
Nej, teamet er lige blevet fordoblet. Det ser nu sådan ud:  Karin / Ditte & Niels Peder Nielsen VW Golf
I fra 1979 og så Inge & Troels Nielsen Opel Kadett GT/E fra 1977.
Vi vil forsøge at få en hjemmeside op at stå her i efteråret / vinteren. Det bliver så under navnet
www.TeamOldTime.dk

I weekenden d. 6-7. aug. skal vi så på vores
første team tur. Turen går til Nord Friesland
hvor vi skal køre både lørdag og søndag.
Det er i den kategori som vi kalder „Hygge-
løb“. 2 til 5 sekund etaper, nem og flot tur alle
kan finde rundt på og så rigtig mange hygge-
lige mennesker med flotte køretøjer. Hertil
masser af dejligt mad. Rigtig „hygge“. Sam-
tidig skal vi også køre på det til lejligheden
oprettede hold.
Det hedder „Dansk Tysk Historic Team“ og
består udover os 4 af Birgit / Erik Toft fra
Skive og Barbara / Hans-Ulrich Blankenburg
fra Lübeck. I nordtyskland er der næsten
altid en holdkonkurrence i hvert løb, og de lidt større klubber stiller med et hold. Der er to klubber der
altid ligger i top. Det er „MSC Elmshorn“ og så VFV Norddeutschland. Dem vil vi nu prøve kræfter
med.

Vi starter mod syd lørdag morgen kl. 6. Vi når frem til Bredstedt (lidt nord for Husum) kl. 8.35. Der er
„førermøde“ kl. 9. Vi når at få ordnet papirerne og bilerne i teknisk kontrol inden da. Der er lavet om
på reglerne i forhold til sidste år, og det bliver gennemgået på førermødet. Så må vi se om vi kan
omsætte det.
Hele holdet bliver samlet. Vi får sat vores holdnavn på bilerne og kommer i vores hold trøjer. Jo der er
skam ingen mangler på mercy dais. Så er det kaffetid. Dejligt stort kaffebord. Rutebogen i dette løb er
håndtegnet, forstået på den måde at hvis der i et vej-T ligger et hus eller andet, ja så er det „afbilledet“
i rubrikken bemærkning vel og mærke som en tegning ned i mindste detalje.
Rigtig flot arbejde og det rene kunstværk.

Fra venstre; Hans-Ulrich/Barbara (Lübeck), Inge/Troels (Skibbild)
Niels Peder/Karin (Sunds) og Birgit/Erik (Skive).
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Der er tilmeldt 111 mandskaber. Der er 19 fra DK. Deltagerne er fordelt på 36 motorcykler og 75 biler.
Der er tilmeldt 7 hold i holdturneringen. . Turen bringer os sydpå ude på digerne mod vest. Vi kommer
gennem Husum og langs kysten mod vest til det store turist område St. Peter-Ording. Det er, efter øen
Sild, det største besøgte sted på vestkysten fortæller tyskerne. Her er rigtig specielt. Masser af
butikker, stor gågade, flotte huse til en mindre formue og rigtig mange turister.
Her kan Søndervig eller Hvide Sande ikke være med. På turen herud har vi haft dagen to sekund
etaper. Dem har vi kørt ude i marsken. Her er vejene meget smalle, og det er op og ned af digerne,
men naturen er flot (speciel).
Vi har nu middagspause her ude og vi får en lækker lokal ret (sammenkogt). Store stykker oksekød,
diverse lokal grønt og krydderi, og nudler. Der er rigtig lækkert. Så går turen tilbage mod Bredsted. Nu
lidt længere inde i landet. Det er en flot tur, som når op på 143 km.
Vi når tilbage til Hallen i Bredstedt og her venter det helt store Kaffebord. Sidste år da vi var hernede,
lykkedes det for Inge og jeg at få en skæv kontrol. I år skete det ikke, men så kørte vi i stedet forbi en
uden at se den. Øv.
Ved 17 tiden er sidste hold i mål. Nu bliver der regnet. Sekund etape to må desværre slettes, da der
har været fejl på måleudstyret. Det er træls. Nå men de bliver da færdig med deres udregning.
I kl. 11. bliver Barbara & Hans-Ulrich nr. 3. og Birgit & Erik nr. 9. Nu kommer vi så til dagen positive
overraskelse. I kl. 12. bliver Karin & Niels Peder Klassevinder. Se det er flot klaret af dem eftersom de
ikke, og specielt ikke Karin, har kørt ret længe. Vi bliver nr. 3. Vores hold bliver nr. 5, så det var ikke i
dag vi fik vist flaget. Men vi har hygget os.

Søndag er vi så kommet til byen Hanerau-Hademarschen. Den ligger ca. 30 km nord for Itzehoe. Her
er der 123 hold tilmeldt. Der er 26 hold fra DK. Et fra Finland og et fra Belgien. Der er 68 motorcykler
og 55 biler. Der er tilmeldt 5 hold.
Dagen tur er på 122 km og med 2 sekundetaper, som hver er opdelt med 2 forskellige hastigheder.
Rutebogen er let læselig, så det let at finde rundt på turen. Den første sekund etape er først med 25
km/t og skifter så til 28 km/t. Den er ca. 6 km lang.
Vi kører syd vest på og bliver færget over Nord-Ost-See Kanalen (Kiel’er kanalen). Der er et rigtig flot
bakket og grønt landskab vi kommer igennem. Anden sekund etape starter med 22 km/t og efter ca.
800m ændres den til 30 km/t. længde ca. 5500 m. Vi svinger nordpå til middagspause i byen
Albersdorf. Her er en gammel militærkasserne, som er lavet om til beboelse og alle former for
foreninger og sport. Her er der også et rigtig godt spisested. Vi får grill mad og der er alt det vi kan
spise. Selv sodavand er gratis. Så er vi godt mætte og fortsætter nordpå. Nu kommer vi til et
landskab med store enge og mange vandløb. Her er der Storke. Ikke lige dem vi har flest af
herhjemme. Vi drejer mod øst og så igen mod syd. Vi bliver igen færget over til mål i Oldenbüttel, som
ligger på sydsiden af Kanalen.  Det har igen været en flot tur, og i dag har den været meget
afvekslende.

Blomster og præmier
fylder godt på bordet!
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Vi bliver modtaget med champagne ved mål og nu
venter der igen et stort kaffebord. Dejligt. De tyskere
kan det der med kage. Ved 17 tiden begynder der
og blive uro. Der er ophængt resultater fra hold kon-
kurrencen. Og ved i hvad ? Dansk Tysk Historic Team
står øverst på listen. Vi har 15,5 stp. Nr. 2 er VFV
Norddeutschland med 33,4 stp og nr. 3 MSC Elmshorn
med 37,5 stp. Fedt. Vi fik dem. Nu holder vi fest.
Så kommer resultaterne i de forskellige klasser.
I kl. 11 vinder Barbara / Hans-Ulrich og Birgit / Erik
bliver nr. 3. I kl. 12 vinder vi og – hold nu fast –
Karin / Niels Peder bliver nr. 2. Sikke en fest.
Vores bord er fyldt med pokaler og blomster.
Kom så ikke og sig at der er problemer i det Dansk –
Tyske forhold, grænse kontrol eller ikke.
Vi tager afsked med hinanden ved godt 19 tiden.
Nu må vi se at komme nordpå.
Der er jo en arbejdsdag igen i morgen. Vi når Herning-
området ved 23.30 tiden. Det har været en dejlig oplevelsesrig tur. I flot natur og sammen med glade
mennesker og flotte køretøjer. Ja en rigtig hyggelig weekend.

Med sportslig hilsen fra IMK – Team Old Time.
Karin, Niels Peder, Inge & Troels.

byder velkommen til følgende
NYE MEDLEMMER

Torben U. Jensen
Nick Hansen (Rally)

Jesper Andersen
Bo Thomsen

Martin Thomsen
Henrik N. Nielsen



 
 

 

Tillægsregler for  
KLUB-RALLYLIGHT  

IMKs klubmesterskab 2.afd.  
11. september 2011 

 

 

 
Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med reglementer for automobilsport i Danmark, nedenstående 
tillægsregler samt senere slutinstruktioner. 
 
 
1: Arrangerende klub: Ikast og omegns Motor Klub 
     Løbets navn: KM 2 
 Løbsdato: Søndag den 11. september 2011 
 Type løb: Lukket løb (kun for IMK-medlemmer) 
 
2: Løbsleder: Torben I. Nielsen Off. 344  Tlf. 26 15 22 63 
 Løbsledelse Thorben Nielsen 
  
3: Deltagerklasser: Klasse:   Bil:  Licens:  
  1  Alle  Alle 
    
4: Begrænsninger: Min. deltagerantal:  1 
        
5: Anmeldelse:  
 Anmeldelsesgebyr:  100 kr.  
 Betalingsmåde: Ved start 
     Anmeldelsesmåde: På tlf.: 50 95 72 43  eller mail: thorben.81@hotmail.com  (Thorben Nielsen) 
 Anmeldelsesfrist: Mandag den 5. september 
  
6: Startsted: Nørlundbanen, Brandevej 19B, 7430 Ikast 
  Mødetid 09.00   

    
7: Løbets længde: Ca. 12 km. 
  Prøve 1 - 4: Nørlundbanen    
    
8:  Særlige bestemmelser: Løbet er kun for IMK-medlemmer  -  (2.kørere undtaget) 
    
  Alle deltagere kører først prøve 1 – derefter prøve 2 osv. 
   

Antallet af prøver kan ændres efter vejret samt antallet af deltagere. 
 
Alle biler skal være indregistrerede enten med faste nummerplader eller   
prøvemærker i h.t. vejledningen. 
 
Service er tilladt.  

 
  Der præmieres ikke i løbet.  
 

Løbet aflyses såfremt vejret / banen ikke skønnes uegnet til klubrally.  
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Rallysprint i Sdr. Vium!
Tekst: Michael Lund
Foto: Keld Vinter

Dette er et uddrag fra Michael Lunds hjemmeside http://www.michaelsrallyteam.dk/23409281

Det var nu blevet tid til at prøve bilen i konkurrence og valget faldt på det lille rallysprint i Sdr. Vium i
vestjylland.
Vi har i flere omgange hørt om løbet og dens særlige beliggenhed midt i Sdr Vium og at den til trods
for den korte distance er ganske krævene for kørerne, bla fordi den indeholder ca. 35% grus,( og vi er
stadig midt i byen)-.

Vi har en god dag med vores Opel Manta ,
den går fint og trækker over et rigtig fint mo
ment, der gør den nem at køre.
Det er straks værre med piloten på vognen ,,
han er rusten og skal indhente næsten 1 1/2
års stilstand,, det går bedre med 2 kører Arly
Larsen , han var frisk i tandkødet og skubbede
på det bedste han havde lært.
Efter 3 heat var resultatet en kends gerning .
Vi blev nr 4 i klassen ud af 11 og nr 10 genrelt.
En podieplads ville have været inde for række
vide, hvis ikke det var pga. en deltagers pro
blem med sin bil der er gået i stå midt på den

smalle grusvej midt på prøven . Det koster noget tid, men den stakkels kører kunne jo ikke gøre for at
hans bil valgte at strejke på det smalleste sted på prøven... den slags sker.

Der skal lyde en KÆMPE KLAPSALVE herfra vores side til hele holdet bag dette fantastiske arran-
gement. Byen står på den anden ende for os Rallykørere ...serviceplads i skolegården, stadepladser
med salg af store grillpølser og kolde drikkevare flere steder, speaker, toiletvogne, borde og bænke til
de mange tilskuere, osv osv...
Verner Boiskov og hans familie tilbyder en gæstfrihed som man kun hører om i eventyr skrevet af H.C.
Andersen.
Bjarne Nielsen fra Ikast motorklub er løbsleder, og i fælles fodslag med indbyggerene i Sdr. Vium og
medlemmerne fra Ikast Motorklub er det en perfekt dag for alle.

Tekst: Bjarne Nielsen
Fotos: Keld Vinter

Rallysprint som er rallysportens show-disciplin, køres oftest på fjerne industriområder for ikke at
genere beboerne. I Sdr.Vium har man ikke noget særskilt industriområde, men dermed ikke være
sagt at der ikke er noget rallysprint. Hele byen bakker om det årlige Landbobank Rallysprint, som i
lørdags blev afviklet i Sdr. Viums gader for 5. gang.
Støttefoeningen Sdr. Vium Friskole har et fint samarbejde med Ikast og omegns Motor Klub (IMK), og
med tilladelser fra kommunen, politiet og byens beboere, forløb arrangementet helt efter planen.
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Landets rallykørere elsker den specielle rallysprintbane i det vestjyske, for meget atypisk er over
halvdelen af hastighedsprøven belagt med grus. At interessen er stor ses tydeligt på deltagerlisten,
som også i 2011 udgaven indeholdt sjællandske mandskaber. En af de meget erfarne kørere var
Michael Lund og Arly Larsen fra Dianalund, som deltog i deres flotte nyrenoverede Opel Manta i200.
Bilen har for mange år siden hjemkørt danmarksmesterskabet, siden har den tilbragt mange år i en
lade, indtil den sidste år fik ny ejer og gennemgik en omfattende foryngelseskur. Landbobanken
Rallysprintet ville mandskabet benytte til test og indstilling af undervogn, så derfor opnåede
mandskabet ingen podieplacering men endte på 4. pladsen i klassen.

For at skabe jævnbyrdige konkurrenceforhold er bilerne inddelt i 4 klasser efter motorstørrelse.
Den mindste klasse er for biler med motorer indtil 1400 ccm, og her blev det en af IMK’s egne
mandskaber der vandt: Morten Bysted Pedersen og Nick Hansen fra Hedensted/Horsens i Toyota
Starlet. Jesper Jensen og Christoffer Lassen fra Glostrup/Herlev i Peugeot 106 tog 2. pladsen foran
Steffen Kjær og Christian Fisker fra Østbirk i Toyota Starlet.

Klasse 2 er for biler med motorer mellem
1400 og 1600 ccm og her var der tæt fight
mellem 2 IMK mandskaber om førsteplad-
sen. Den lokale kører Verner Boiskov fra
Sdr. Vium snuppede sammen med sin
2. kører Rene´ Jørgensen - i Citroen C2,
førstepladsen foran Asger Iversen og
Anders Clausen i Toyota Corolla. 3 plad-
sen besatte brødrene Sebastian og Jonas
Aagaard, fra Hammel i Suzuki Swift.

I klassen for 1600 – 2000 ccm blev det
også et internt IMK opgør om den øverste
plads på præmieskamlen. Jesper Qvist
og Jesper Jensen fra Horsens formåede
at styre deres Renault Clio til sejr, foran
Henrik Iversen og Svend Erik Hedevang i Opel Kadett GtE. 3. pladsen gik til Kasper B. Sørensen og
Bent Skov i Opel Astra.

I klassen for biler over 2000 ccm, findes der biler med
både turbomotorer og 4-hjulstræk. Ikke uventet blev det
en 4-wd bil som vandt løbet generelt. På løst underlag er
4-hjulstræk eminent og Michael Broberg og Pia Lundberg
fra Gjern i Subaru Impreza var i alle 3 heat lige et par
sekunder hurtigere end Dennis Pleidrup og Kristina Buhl
fra Tørring i Mitsubishi Lancer Evo 6, som derfor måtte
tage til takke med 2. pladsen. I en bil magen til, tog Dan
Pedersen og Lise Nørremark fra Brædstrup sig af 3.
pladsen.

Klokken 17 var der præmieuddeling med champagnesprøjt i bedste Formel 1 stil. Derefter gik
oprydningen i gang – masser af store halmballer blev kørt væk, grusvejene blev rettet af og
asfaltvejene samt fortovene blev fejet. Efter få timer kunne ingen se at byen i 5 timer, til stor morskab
for hundrede-vis af tilskuere, havde lagt veje og stræder til spektakulær kørsel.
Som Sdr. Vium’s hjemmeside så rigtigt postulerer:
Her er der fred og ro til kreativitet og aktive mennesker.
I Sdr. Vium er der lidt højere til himlen.

Den lokale kører Verner Boiskov og René Jørgensen
vandt klasse 2!

Michael Broberg og Pia Lundberg vandt både
klasse 4 og generelt!



KASSERER SØGES!

IMK søger ny kasserer til at afløse Niels Kristian Højriis, når han
fratræder sin post til januar 2013.
Det er dog vigtigt, at en ny kasserer allerede nu kommer på ba-
nen, så vedkommende kan køre parløb med Niels Kr. indtil
fratrædelsestidspunktete, og derved få et godt og grundigt kend-
skab og indblik i de forskellige arbejdsopgaver og rutiner.

Det er af yderste vigtigthed, at vi får denne post besat, da det
ellers vil være nødvendigt med extren hjælp, som vi således må
købe os til og med en ikke ubetydelig økonomisk udgift for klub-
ben.

Så har du lyst til at være med til at løse en masse spændende
opgaver i bestyrelsen, eller kender en, som kunne have lyst, så
kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne.



DASU Nyhedsbrev

Ny udviklingskonsulent i DASU
Dansk Automobil Sports Union har pr. 1. august ansat Lars Andersen som udviklingskonsulent.
Lars Andersen skal beskæftige sig med opgaver indenfor hovedområderne fastholdelse og rekruttering af medlemmer
samt uddannelse. Derudover er der defineret en række indsatsområder i samarbejde med DASU’s bestyrelse og med
DIF’s Udviklingsafdeling.
Lars Andersen har i en periode været ansat som studentermedhjælp på DASU’s sekretariat, og i foråret afsluttede han
sin uddannelse som markedsføringsøkonom med at skrive hovedopgave med markedsføring af DASU som emne.
———
Amatør- og Ordensudvalget
Amatør- og Ordensudvalgets formand Claus Hooge har i dag meddelt, at han med omgående virkning trækker sig fra
posten som formand og dermed udtræder af udvalget.
Claus Hooges personlige suppleant Søren Lyager har meddelt, at han overtager posten, og han er dermed konstitueret
formand for DASU’s Amatør- og Ordensudvalg frem til repræsentantskabsmødet i november 2011, hvor klubberne får
mulighed for at vælge ny formand.
———
Indkaldelse til opstillingsmøde øst
I henhold til DASU’s vedtægter § 10 indkaldes hermed til opstillingsmøde øst
Onsdag den 21. september 2011 kl. 19.30, HM’s klubhus, Maglehøjen 14, 4000 Roskilde
Klik på linket nedenfor og læs hele indkaldelsen:
http://webserver.dasu.dk/web/guest/dasu/reprasentantskabsmoder
———
DASU
Dialogmøder om den nye udvalgsstruktur
DASU’s strukturudvalg og bestyrelsen inviterer hermed alle DASU’s klubber til dialogmøder om den nye udvalgsstruktur.
Klubbernes bestyrelser inviteres til at deltage med op til tre bestyrelsesmedlemmer pr. klub.
Alle dialogmøder med klubberne afholdes på Fjelsted Skov Kro kl. 19.
For banesports- og dragracingklubber:
Tirsdag den 23. august
For kartingklubber:
Mandag den 29. august
For MRC-klubber:
Tirsdag den 30. august
For vejsports- og rallyklubber:
Onsdag den 31. august
De eksisterende sportsudvalgs medlemmer er naturligvis også velkomne på møderne og kan tilmelde sig den dato, de
finder relevant. Dette gælder også medlemmer af de tværgående udvalg.
Tilmelding er nødvendig.
Tilmeldingsfristen er mandag d. 15. august.
Tilmelding pr. e-mail til DASU’s sekretariat, Lisbet Jørgensen på e-mail lj@dasu.dk
Der er ikke middag i forbindelse med dialogmøderne, men DASU er vært ved vand, kaffe, te og en ostemad.
———

v/ Helle Sørensen
Søbjergvej 10, Tulstrup
7430 Ikast
Tlf. 97250505 - Fax 97252150



KLUBMESTERSKAB
FOLKERACE

Lørdag d. 3 september afholdes
klubmesterskabet i folkerace.

Se mere på hjemmesiden www.imk.dk

Tilmelding på www.knagen.dk

Hilsen
Baneudvalget

Få flere medlemmer og spar penge
DASU trænger hårdt til flere medlemmer, og derfor har DASU’s bestyrelse gjort det billigere for klubberne at
afvikle PR-arrangementer for at tiltrække nye medlemmer.
I resten af 2011 kan klubberne afvikle PR-arrangementer til under halvdelen af den normale afgift.
Den økonomiske udvikling i DASU ser ikke positiv ud. Som det ser ud her og nu, kan indtægterne ikke leve op til de
budgetterede mål. Dette gælder primært kontingenter, løbsafgifter og licensafgifter.
DASU er ikke i krise, men situationen er kritisk, da de manglende indtægter nemt rammer en halv million kroner.

DASU’s bestyrelse vil ikke iværksætte en sparerunde, men DASU’s udvalg er blevet bedt om at holde igen med
udgifterne.
Bestyrelsen vil også forsøge at øge indtægterne – for eksempel ved at DASU får flere medlemmer og licenshavere. For
at få flere medlemmer og licenshavere er det nødvendigt, at alle klubber kommer på banen. Det kræver ekstra
benarbejde, men DASU’s bestyrelse er optimistisk og tror på, at det kan lade sig gøre.

Bestyrelsen har derfor besluttet, at det i resten af 2011 skal være billigere for klubberne at afvikle arra ngementer, som
har det formål at tiltrække flere medlemmer til klubberne og dermed DASU.

Spar mindst 1000 kroner
Helt konkret betyder det, at det resten af året bliver billigere at afvikle de såkaldte ”type 2 arrangementer” for hvervning af
nye medlemmer. Den faste afgift for denne type arrangementer falder til kr. 1000,- indenfor sportsgrenene rally, karting
og banesport – det vil altså sige halv pris og dermed mindst tusind kroner mere i klubkassen. For MRC sættes den
faste afgift ned til kr. 100,-
Ydermere er afgiften fast uanset antallet af deltagere i arrangementet, så der opkræves ingen yderligere betaling for
arrangementer med mere end ti deltagere.

DASU’s bestyrelse opfordrer klubberne til at være aktive medspillere: Gør brug af dette tiltag og få flere ind i sporten. For
eksempel kan kartklubberne invitere til ”åben træning” på banen en aften eller PR i forbindelse med et løb med mulighed
for at prøve selv i en pause midt i arrangementet; offroadklubberne kan gøre det samme i folkerace med et ”mini-åbent
hus” og rallyklubberne kan afholde et ekstra klubrallykursus eller to.



Ro, ro din ̈ bil¨ og tag din åre fat,..... ja det var da lige før at man skulle det, for regnen silede ned fra
start til slut da 3 afd. af Ladies Cuppen skulle køres på Nørlundsbanen.
Men trods den vedvarende regn var det en dag uden for mange uheld, så tror at kørerne hurtigt fandt
ud af at man var nødt til at sætte farten lidt ned på den meget glatte bane.
Men det gjorde så også at vi denne gang fik nogle andre på toppen af skamlen end lige dem der
plejede at stå der.
Det vil sige at i U18 kom den hårdt prøvede Nikolaj Nielsen ind på en første plads, så han havde
fundet taktikken i at styre sin Opel på den glatte bane. Også i U18 havde vi en Ikast kører på anden
pladsen, nemlig Nikolai Petersen.
Hvad angår Ladies, så ved jeg ikke om Camilla Crewy havde fundet sig en ny mekanikker, for i 1 heat
gik det så stærkt, at hun ikke kunne stoppe før hun havde taget et par ekstra omgange – og så endda
uden at hun selv opdagede det . Og sådan blev det ved – ok ikke med de ekstra omgang, men med
at komme først i hus. Så JUBIIIII, det lykkes for Camilla at snige sig op på skamlen og så endda helt til
top.
Så jeg er sikker på at Camilla ønsker regn igen næste gang hun skal køre.

I old Boys ;-), Nå nej i klasse 1 havde vi Asger Vendelbo som fik kørt sin Opel Vectra fint gennem
mudderet, så fint at han fik en anden plads – og det resulteret i at han også fik solgt sin kære gamle
racer, så nu står det vel på opbygning af ny hvis han skal være klar til race igen i uge 30.
Så var der også klasse 2 og her kunne det da ikke passe at IMK ikke kunne få nogle af deres egne
på skamlen, da kun en ude fra havde valgt at stille op. Så det gik da også sådan at alle tre pladser gik
til nogen fra IMK og minsandten om ikke Mads Kristensen Løb med førstepladsen trods at det var han
første løb i denne sæson.
Så en rigtig våd dag, med masser af godt race.

Til Folkerace med Katja!
Tekst: Katja Kvist

Ja så er næsen vendt mod Sæby, for den 11. juni 2011 var der linet op til folkerace på Ørnedalsbanen.
Og her havde 14 IMK´er valgt at melde sig til i håbet om at de kunne vinde nogle af de eftertragtede
pokaler med hjem til hylden.

Og ja hvordan gik det så….

Jo i U16 havde vi Emil Nielsen og det gik jo forrygende han fik kørt sig til en plads i A finalen ved at
køre 2 x 2 pladser og en 3 plads hjem i de indledende 3 heat.
Og i finalen lå han godt i svinget lige fra start, så her kunne Emil til slut træde op på skamlens 2 plads.

I U18 havde vi hele 2 køre, nemlig Dani Damgaard og Nikolaj Nielsen. Og de 2 skulle ikke bare
indbyrdes kæmpe om pladserne, nej de havde en del andre der skulle udfordres og for Dani gik dette
uden de store problemer med 2 x 1 plade og en 3 plads i de indledende heat.
Nikolaj der imod var ramt af mekaniske problemer og måtte udgå i 3 heat, men i de 2 første heat fik
han en 2 og en 3 plads – dette var desværre ikke nok til at gå videre til finalen, så her var det kun Dani
som vi kunne håbe på kunne køre sig til en plads på skamlen.
Og også her havde vi med en køre at gøre der lige fra start lagde sig godt og derfor kom ud af A
finalen og kunne træde op på skamlens 1 plads.



Klasse 1 køre havde vi ikke mindre en 6 fra IMK, så hvis vi starter bagfra, så havde vi skribenten selv
som havde våget sig en lille tur op i klasse 1 fra Ladies, og ja hva kan man sige…. Hun fik kamp til
stregen men fik dog en 6 plads i det første heat ud af 9 køre. Og så – ja bilen eller fører det må i selv
bedømme men et autoværn blev ramt og hun måtte udg. af 2 heat – og derefter melde afb. til 3 heat
da bilen var for skadet til at kunne laves på stedet.

Gert Kjeldsen var kommet til Ørnen med sin Peugeot i håbet om at de to skulle køre sig til en sejr –
men bilen var ikke af samme mening som Gert, så den valgte at strejke i de 2 første indledende heat
og med en 6 plads i 3 heat ja så var det løb kørt for Gert.

Jan Brogaard fik kørt sig til en plads i C finalen og hvis vi tænker tilbage på sidste år så er det et stort
fremskridt, da de fleste af os nok kan huske at Jan´s bil der havde fået en forkærlighed for en helt
bestem vold på banen. Så vi kan rolig sige at Jan har tæmmet Opel og derfor kunne bryste sig med
en 1 plads, en 7 plads og en 5 plads, som så lige var nok til en plads i C finalen. Men her blev Jan
3´er og dette er jo desværre ikke nok for at rykke op i B finalen.

Også Nikolaj Nielsen kom i en C finale helt varm og klar efter også at havde kørt i U18 indledende
heat, men desværre så blev det kun til en 2 plads i C finalen og igen så er det desværre kun 1
pladsen som får lov at komme videre. I de Indledende heat havde Nikolaj også her problemer med
bilen, han fik 2 x 2 pladser og måtte udg. af 2 indledende heat da Opel tabte et hjul.

Og så Rasmus Vendelbo, ja han gjorde det godt. I de indledende heat fik han 2 x 3 pladser og en 2
plads – desværre ikke helt nok til en direkte plads i A finalen. Men hva så må man jo bare køre sig til
denne plads – og det gjorde han med flot stil. Så nu kunne han som den sidste i A finalen være med til
at køre om de eftertragte pokaler. Men det gik ikke helt som Rasmus nok havde håbet på… Han
startede fint og lå godt – ja faktisk til en 3 plads lige indtil sidste omgang hvor Camilla Trærup snød
drengene og viste at hun på hjemmebane kunne komme helt op på skamlen.
Og dette kom vores sidste køre Rene Jensen også til at mærke for han havde kørt sig til en direkte A
finale med 1 plads, en 4 plads og en 2 plads. Her havde han fra start lagde sig som 2 men også han
blev overhalet af Camilla Trærup da hun kom forbi på det alternative spor.
Så Rasmus Vendelbo måtte tage hjem med en 4 plads og Rene Jensen med en 3 plads.

Og sidst men ikke mindst så havde vi 5 køre i klasse 2, men her kunne vi desværre ikke køre os til
nogle pokaler – men vi skal ikke sige at der ikke blev kørt for det.
Mads Nielsen blev påkørt bagfra i 1 heat, men fik dog bilen ud igen, bare ikke optimal så han kørte
sig til en 5 plads i 2 heat og meldte afb. til 3 heat pga. deft. trækaksel.
Også Daniel alias Fnug Baltzer Lassen måtte melde afbud til det 3 heat, da han blev påkørt i sit 2
heat og måtte udg. Og en 5 plads fra 1 heat ja det rækker desværre ikke nok.

Dennis Pedersen havde som Gert Kjeldsen ikke lige heldet med sig da bilen strejket i de 2 sidste
heat og selv om han havde kørt sig til en 2 plads i det første heat, ja så er det jo ikke nok.
Men der imod Michael Rasmussen og Casper Olesen de havde heldet med sig ved at køre sig til
pladser i Finalerne.

Michael Rasmussen fik en 3 plads, en 2 plads og en 5 plads og dette var nok til en plads i C finalen,
men her manglede han blot at overhale den sidste bil for at blive nr. 1 og dermed kunne komme videre
til B finalen, som Casper Olesen havde kvalificeret sig til med en 4 plads, en 2 plads og en 1 plads.
Men ak nej også han blev desværre kun 2 i B finalen og vi havde derfor ikke nogle køre med i A
finalen, så alle de fine pokaler gik til andre klubber.

Men til sidst skal jeg da lige sige at alle gjorde sit og at vi havde en forrygende dag på Ørnen, og så et
stort tillykke til dem der fik pokaler med hjem.



Wroom Wroom igen.....

Denne gang blot fra Korskrobanen i Esbjerg, nu var det nemlig damernes tur til at lufte Racerne, og
det havde ikke mindre end 5 af IMK´s damer valgt at gøre.

Og de havde heldet med sig for selv om vejrguderne havde lovet regn så blev det væk hele dagen, og
vi damer fik en skøn dag i en let brise og et strejf af solskin.
Så vores nye køre Berith Nielsen kunne få sin debut på en bane der bare var perfekt – og dette viste
hun også ved at hun fik kørt alle sine 3 heat helt igennem uden fejl.
Så havde vi Camilla Grewy med og ja det var bare ikke rigtig hendes dag, eller også så skal hun finde
sig en anden mekaniker end sin far – for det der med at glemme splitterne i motorhjelmen det giver
som regel ikke nogle gode placeringer.

Line Elmo Kirkeby som er vores sidste års DM guld vinder af ladies cuppen kom ikke for godt i gang
på Korskrobanen, men dette afholdte hende ikke fra at nå op i A finalen.
Også her kunne man finde Charlotte B. Nielsen som uden problemer med 2 x 2 pladser og en 1 plads
var sikret sig en plads i A finalen.

Og også jeg selv var taget til Korskrobanen for at lufte raceren, efter den havde tilbragt en del dage på
liften efter et sammenstød med et autoværn på Ørnedalsbanen, men den var klar og det viste jeg ved
at tage 3 x 1 pladser i de indledende heat.
Men så var det også slut for i A finalen kom Line ind på første pladsen, men jeg kunne da bryste mig
med en anden plads ud af 6 mulige. Og minsandten om ikke også 3 pladsen gik til en af vores egne,
nemlig Charlotte.

Men ja vi var da ikke de eneste der var taget til Korskrobanen. Det var Emil Nielsen fra U16 da også,
og han sørgede for rigtig underholdning – og arbejde til folket ved at få bilen ud og flyve ikke mindre
end 2 gange. Så her blev det ikke til pokaler.

I U18 havde vi tre friske drenge 2 x Nikolaj Nielsen/petersen og Dani Damgaard og de gjorde hvad de
kunne for at komme i finalen, og det gjorde de så godt at de alle 3 skulle kæmpe om pokalerne.
Og ja hvad skal man sig – Ja nok at U18 også ville vise at de kunne få bilerne til at flyve, for inden 1
runde var kørt i finalen havde Dani Damgaard vist at også en opel kan det der med at flyve.
Så A finalen måtte køres om, dog uden Dani Damgaard da bilen desværre ikke stod til at rede, så nu
måtte de 2 gange Nikolaj kæmpe – og det gjorde de.
Ja nok lidt for meget – for Nikolaj Nielsen måtte en tur i dommertårnet for at få af vide at han var blevet
udelukket og derved endte på en 6 plads.
Der i mod for Nikolaj Petersen gik det meget bedre, kan kørte sig til en 2 plads og fik dermed en af
de store pokaler med hjem.

Vi havde 3 køre i både klasse 1 og 2 og de havde store forventninger til at få pokaler med hjem da
der kun var stillet 9 op i hver klasse.
Men ja ja drenge så skal der jo også køres – ok i klasse 1 fik Gert Kjeldsen en første plads og det
samme gjorde Casper Olesen i klasse 2, og ja Rene Jensen fik kørt sig til en femte plads i en
baghjulstrukken VW som ikke kørte helt som han nok havde håbet på.

Men igen igen så havde vi et kanon race, og vi ses næste gang på hjemmebane.



DM Rally i Sønderborg!
Tekst: René Jørgensen

At der afholdes en afd af Dm rally d. 17 og 18 juni er ikke ensbetydende med, at det kun er i
weekenden at der skal være aktivitet.

Hos det lille rallyteam bestående af Verner Boiskov og Rene‘Jørgensen er der nemlig mange ting
som der skal tjekkes op på inden næste løb, idet Verner  tidligere på sæsonen har indkøbt en ny bil,
en Citroen C2R2, som vi lige skal have lært at kende.

Bilen er en fabriksbygget rallybil med en 1,6l motor med 186 hk, sekventiel gearkasse, store bremser,
justerbar undervogn og hvad der ellers dertil hører.

Vi ordnede noget oliespild inden det første løb vi kørte i bilen og tjekkede samtidig koblingen. Der var
ved  at være slør der hvor koblingsnavet  bevæger sig på højgearsakslen, og det skulle vi lige have
set til inden næste løb.

Sløret var ikke blevet mindre, så der blev hurtig enighed om at det skulle vi have gjort noget ved. Et nyt
koblingsnav blev monteret, lidt frisk gearolie påfyldt, intermedie dæk fundet frem, en sikringsbox som
havde drillet i det første løb fik lidt „service“, en plastinderskærm, som forsvandt til det første løb, blev
erstattet, osv, osv.

Vi aftalte, at mødes ved trailerparkeringspladsen udenfor Sønderborg, torsdag aften ved ca 23 tiden.

Verner havde haft et par ekstra småting at se til inden han kom hjemmefra, så jeg havde lige lidt tid til
at se mig omkring i Sønderborg inden jeg fandt vores p-plads for natten.

Det er jo en af fordelene ved at Verner og Ellen har en autocamper som vi kan bruge til vores rallyture.
Vi kan overnatte hvor og hvornår vi vil. Denne gang skulle det være på trailerp-pladsen udenfor byen.
Nærmere betegnet på noget af forsvarets område. Perfekt til at overnatte på.

Da Verner lander er der en godnat øl klar. En god ting lige at falde til ro på, mens vi lægger en plan for
hvilke prøver vi starter med at køre noter på næste dag.

En dag som starter med at brygge kaffe. Det skal til, og gerne meget af det.

Der går indtil kl 15 med at lave noter. Der bliver også lavet flere notater om ru asfalt og sort asfalt end
der plejer. Der er jo blevet varslet med regn om lørdagen.

Kl 15 ankommer vi til servicepladsen. Pladsen rundt om Sønderborg Slot bliver for et par dage
omdannet til et stort værksted for rallybiler. Flotte kulisser, lige som sidst, på havnen i Juelsminde. Jo,
der er stil over det.

Der var dog lige et par smådetaljer at se til inden vi fandt vores plads, idet dem som var kommet først
havde taget lidt mere plads end de var tildelt, men det kunne også ordnes. Naturligvis.

Der er i dansk rally blevet indført at man kører noget som kaldes shake down, aftenen før det
egentlige løb.

Det er for at publikum kan købe sig en tur i en rallybil, lidt reklameværdi for løbet og for at deltagerne
kan afprøve deres grej.

Det var en god ting lige at få prøvet de våde brosten af, som der ligger en del af på Sønderborg havn,
for de var en del glattere end lige første antaget. Efter at vi selv havde kørt prøven igennem og sundet
os over hvor glat det var, kom en frisk ung mand og sagde at han havde købt sig en tur. Han blev
installeret med hjelm, samtaleanlæg og sele og kom så på en tur som han vist syntes var meget sjov,
for han smilede over hele hovedet da han og Verner kom ud fra prøven.



Da det endelig blev lørdag morgen,hvor det som det hele drejer sig om, nemlig selve løbet endelig
oprandt fik vejrguderne ret, pokkers også. Det regnede.

Nu skulle vi så ud og prøve hvordan man kører forhjulstrækker i regnvejr, og det på en rundbane med
et stykke jordvej på, som der skulle køre godt og vel 30 biler på før os, og idet at det var en rundbane
havde de været der 3 gange alle sammen.

Verner havde en plan om vi bare skulle følge sporet på markvejen og så ellers ikke satse på noget
mirakel her på prøve 1.

Miraklet blev vist at vi overhovedet blev på
vejen, for selv om at vi kom stille og roligt hen
af vejen, var der overhovedet intet bid i
dækkene. Det var der et mandskab som
havde erfaret lidt tidligere, for der holdt en
anden Citroen med forenden inde mellem
træerne. Vi kom udenom og videre uden det
helt store drama. Men vi taber jo noget tid i
forhold til de konkurrenter som kører prøven
inden der kommer til at stå en bil i vejen.

Da vi holder i kø til start på prøve 2, er vi lige
ude og strække benene, og mens Verner står i
døren hører han godt at der kommer en bil,
men pludselig kommer den om hjørnet og de
blev nok lige så overrasket som Verner gjorde,
for de kom så stærk at de ikke kunne nå at
bremse inden de nåede til hvor vi holdte. De

vælger at prøve at komme udenom til den side hvor Verner stå, men han er ligesom fanget inde bag
døren. Som Verner selv siger: jeg er aldrig kommet så hurtig ind i en bil før, der var ikke andre veje
end på hoved ind i bilen.  De strejfer lige listen på døren da Verner trækker den i.  Puha, der var vi
nær udgået mens vi holdt i kø.

De første prøver bliver virkelig brugt på at finde ud af hvornår dækkene slipper grebet på den noget
våde vej, for det er ikke sjovt at ryge af her på disse små smalle veje. En af de ting der kan få en til at
holde vejret er når man suser over en lille top hvor bilen letter, og den når at ligge en lille smule skrå på
vejen inden den lander. Vi har jo fået at vide at man skal passe på bagenden på de små Citroenere.

Et andet hold i vores klasse, også i Citroen prøver det på den hårde måde, altså det med at miste
grebet, for på prøve 3 skrider bilen sidelæns indtil den rammer et brønddæksel. Så ruller de rundt på
taget, nok 5 gange mener de selv. Førstekøren tog en tur på hospitalet til et tjek, men fejlede heldigvis
ikke noget. Mere end man kunne sige om bilen, den skal have et nyt karosseri.

Regnen fortsætter  hele  formiddagen, så da det ser ud til at klare lidt op ved middagspausen ser vi
på det med positive øjne. Efter en god servicepause hvor Verners søn Bjarke og hans kammerat stod
klar til at se til bilen mens vi kunne få lidt at spise, var vi klar til at prøve kræfter med de 3 nye prøver,
som skal køres 2 gange om eftermiddagen.

På prøve 10 kører vi hurtigere end det hold som snupper 2 pladsen i vores klasse, og det er vi selv ret
godt tilfredse med, set i forhold til at de har kørt i bilen meget længere end vi har. Når vi kan selv kan
fornemme god fremgang efter de 2 dm løb som vi har kørt, er der vel ikke noget at sige til at de andre
kører stærk når de har kørt flere år i deres biler.

Regner man lidt på det, skal vi bruge 2.5 sekund mindre pr kørt kilometer for at vinde klassen.

Vi fuldfører Dm 3 uden nogen defekter på bilen, uden skader og med en del mere erfaring i at køre
bilen, også i regnvejr.

På resultattavlen viser det sig at vi snupper 3 pladsen i klassen, og det må siges at være
tilfredsstillende.



AUGUST
6. august JFM Holdmesterskab
16. august IMK Banko
24. august Bestyrelsesmøde 4/11
31. august DASU Strukturmøde, Fjeldsted

SEPTEMBER
3. september IMK Klubmesterskab Folkerace
11. september IMK Banko
11. september IMK Klubmesterskab 2. afd. Klubrally

OKTOBER
21. oktober IMK Bingo

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk




