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DEADLINE
Deadline til næste nummer af Kilometerstenen
er 12. oktober 2012 Næste nummer udkommer i uge 44-45.

O- & R-udvalgsmøde, d. 27 juni
ved Kenneth Rønholm.
Tilstede Bjarne Nielsen & Henrik
Iversen.
Afbud fra Andres Clausen & Thorben
Nielsen.
Godkendelse af referat fra sidst:
Godkendt.

Kommende IMK-arrangementer:
KM1 i klubrally er flyttet til 8/7-2012 det er styr på
løbet.

Siden sidste møde:
Bjarne har fået svar fra DASU de beklager
hendelsen.

Jysk Fynsk Fejde:

DASU har efterlyst endagslicens lister tilbage fra
2004 – 2008 IMK har ikke hørt om manglende
lister og betaling. Det viser sig der har været lidt
rod i DASU og de beklager

Næste møde 5/7-2012 Kenneth sender møde
indkaldelse. Udvalget er enige om at menuen
Helle har fundet er ok, men frankfurterne skal
skiftes ud med noget andet.
Pris 250,- pr. Person. Start gebyrer 350,-

Div. rally klubber har fået en henvendelse vedr.
Rallysprint som Erik Høgh mener det er for
kedeligt og se på. Udvalget har set på
forslagene, men vil ikke pt. Lave ændringer.
Afholdte angementer:
NEZ O-Løb er blevet afholdt , og det forlyder at
det var en succes.
CASA rallysprint i Horsens d. 26/5 Der har været
mange positiv tilbage meldinger. Og „foreningen“
har været yderst positiv og vil gerne gentage
eventen til næste år. Pt. Er løbs rengskabet er
ikke opgjort.
Klubrally kursus med stor tilslutning „3“biler vi
forventer at det har givet 2 nye hold.
Landbobanken rallysprint i Sdr. Virum. Der var
kun 19 biler til start. Løbet var en succes, men
der har været snak om hvorfor der ikke kommer
flere deltager. Økonomien er ikke opgjort. Bjarne
sender en kørsels opgørelse til de folk der har
været officials og haft materiel

Materiel:
Der er indkøbt holder til C21 skilte.
Vi kunne godt bruge 30 geo pæle, 30 sne pæle,
10 holder til C21 skilte, 50 Alm. Kegler, 10 C21.
Henrik vil få nogle priser.
Evt.
Klubben burde overveje og købe en truck, for og
få mest udnyttelse af palle reolerne der skal
sættes op i hallen.
Klubben burde have et system hvor de informere
de forskellige sports afdelingerne om et nyt
medlem og evt. have en velkomst pakke som
inder holder info om de forskellige sports
afdelinger (Bjarne fik stort ros for hans
forslag!!!!!)
Næste møde 27 august 2012 hos Bjarne
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Fundet 22.08.2012 på:

Sakset af: Troels Nielsen

Rally-kørernes
hemmelige mission
Vi ved meget lidt om, hvordan skyggekrigen mellem
efterretningstjenesterne blev udkæmpet under Den
Kolde Krig. Men historien om H.C. Nielsen og Kurt
Dose, der som rally-kørere blev sendt ind bag
Jerntæppet på mission for Forsvarets
Efterretningstjeneste, fortæller om helt almindelige
danskere, der viste mod. I 20 år nød NATO godt af
deres risikable spionage. Lønnen var et julekort og et
keramikfad.
Af Bent Blüdnikow
3. juli 2005, 03:30
H.C. Nielsen var bange. Her sad han og hans makker
Kurt Dose i deres Ford Cortina og ventede, mens
minutterne sneglede sig afsted. Kurt Dose var i gang
med at sluge sine notater, der kunne have afsløret, at de
danske rally-kørere i virkeligheden var spioner for
NATO.
Året var 1964, der var permafrost i Den Kolde Krig,
som kunne blive brandvarm når som helst, og her sad de
i DDR på en af deres mange missioner og ventede på, at
de bevæbnede vagter skulle komme tilbage med deres
pas. Lige nu sad østtyskerne inde i vagthuset og
telefonerede.

Og nu ventede de, mens fjenden tjekkede deres papirer.
Der gik to timer, så kom vagten ud. Alt var OK, og de
fik lov til at passere.
»Jeg var virkelig bange. Det var en af de meget få gange,
jeg var det under vore turer. Da vi kørte, gav vi dem en
cigaretpakke, og i bakspejlet så jeg de stakkels vagter
fordele rovet mellem sig,« siger H.C. Nielsen

Fortid i modstandsbevægelsen
Både Hans Christian Nielsen og Kurt Dose er født og
opvokset på Køge-egnen. Mens H.C. Nielsen var
konservativ, var Kurt Dose socialdemokrat.

Allerede i 1941 blev H.C. Nielsen som 16-årig
involveret i fremstilling og distribution af illegale blade.
Han blev taget men slap billigt, fordi forholdet mellem
besættelsesmagten og danskerne på det tidspunkt stadig
var godt. Den noget yngre Kurt Dose havde også lidt
engagement i de illegale aktiviteter i krigens slutning, og
efter krigen blev han optaget i hjemmeværnsforeningen
»Modstandsbevægelsen for Køge og omegn«, hvor han
blev gruppefører i 1947. Senere var han med i
hjemmeværnet. Begge var ivrige sportsmænd. Kurt
Dose var for eksempel en særdeles dygtig
orienteringsløber, og i 1949 blev han danmarksmester i
terrænsport, der er terrænløb med våben.

»Jeg havde haft hård mave i et par dage, men den
tilstand ophørte pludselig, mens vi sad der og ventede,«
siger Kurt Dose.

De to mødtes med andre unge fra Køge-egnen i Køge
og Omegns Automobilklub. Her kørte de rally, og
Køge-klubben var en af landets bedste. Det var
vanskeligt at få lov til at køre rally i Danmark, men H.C.
Nielsen havde internationale kontakter, fordi han var
formand for Dansk Automobil Sports Union.

De to Køge-drenge havde netop registreret
beliggenheden af et radaranlæg, og for en gang skyld var
de ikke sikre på vejen. I det fjerne havde de set en
vagtpost, der med kikkert observerede dem. H.C.
Nielsen havde resolut besluttet at tage tyren ved
hornene, og de kørte hen for at spørge vagterne om vej.

I 1962 blev H.C. Nielsen kontaktet af polske
sportskørere og spurgt, om han og andre var
interesserede i at stille op ved polske rally-stævner. H.C.
Nielsen sagde ja tak, og hans første medkører var en
reserveofficer, der tidligere havde udført
efterretningsopgaver i Polen.
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Resultatet blev, at H.C. Nielsen i de næste 20 år
sammen med en række kammerater fra Køge-klubben,
hvoraf to af dem var professionelle fotografer, kørte
Polen og Østtyskland tynd for at rapportere og
fotografere radaranlæg, missilramper, broer og andre
installationer.

Anonymitet

Kurt Dose blev den mand, han oftest benyttede sig af
som medkører.

Der er også tegninger af missil-affyringsramper, og Kurt
Dose fremviser en liste over installationer, som
efterretningstjenesten ønskede, han skulle tjekke, da han
i 1968 efter opstanden i Tjekkoslovakiet tog en større
tur gennem østlandene langs den tjekkoslovakiske og
sovjetiske grænse.

Gennem nåleøjet
Polen og Østtyskland var totalitære stater, hvor store
områder var lukket land, så det var naturligvis svært at
få lov til at køre rundt. Derfor betingede H.C. Nielsen
sig, at danskerne fik lov til at køre prøvekørsel i de
områder, hvor der skulle køres rally. Forsynet med
officielle papirer med denne tilladelse kunne de relativt
frit køre rundt i områder, hvor efterretningstjenestens
omhyggeligt udarbejdede kort og beskrivelser gjorde
det let for trænede orienteringsløbere og rally-kørere at
finde vej.
Gennem årene blev det for H.C. Nielsen til mere end 25
togter bag Jerntæppet, hvoraf en enkelt gik til
Sovjetunionen. Kurt Dose foretog ialt godt 20
ekspeditioner. Før hver ekspedition mødtes de med
deres føringsofficer fra efterretningstjenesten, og efter
hjemkomsten blev de debriefet af samme føringsofficer.
H.C. Nielsen begyndte allerede i 1968 at tage
fotografiapparat med sig og tage billeder af installationer.
»Selvfølgelig vidste jeg godt, at det var en voldsom
forøgelse af faremomentet at have fotografiapparat med.
Men apparatet var indrettet, så et tryk på en knap
belyste filmene, så jeg ved en eventuel anholdelse ikke
var i besiddelse af kompromitterende film,« siger H.C.
Nielsen.

Der blev aldrig udvekslet breve mellem Køge-drengene
og efterretningstjenesten, men på H.C. Nielsens bord
ligger detaljerede kort fra 1960erne tydeligvis
udarbejdet af professionelle.

H.C. Nielsens og Kurt Doses detaljerede viden om
installationerne i Østeuropa efterlader ingen tvivl om
troværdigheden i deres historie. Peter Ilsøe, der er tidl.
modstandsmand og var med til at etablere den militære
efterretningstjeneste efter krigen og var dens
næstkommanderende, siger, at han som chef ikke måtte
kende de enkelte spioners identitet. Men han vurderer,
at H.C. Nielsens og Kurt Doses beretning lyder
autentisk og troværdig.
Deres indsats var drevet af den samme nationale
forsvarsvilje, som gjorde dem aktive i Hjemmeværnet.
De fik nemlig ingen penge for deres indsats, udover at
deres udgifter blev betalt. De var begge familiefædre og
H.C. Nielsen valgte at fortælle sin hustru om sine
aktiviteter, fordi hun aldrig var med på rejserne.
Kurt Dose valgte derimod tavsheden for at beskytte sin
hustru, som var med på et spiontogt i 1971: »Jeg fortalte
hende ikke noget ud fra den tankegang, at hvis jeg ikke
fortalte hende noget, så kunne der heller ikke ske hende
noget, hvis vi skulle blive taget.«

Alligevel udgjorde kameraet en voldsom risiko, mener
Kurt Dose.
»Jeg tog ikke med, når H.C. skulle fotografere. Det var
for farligt, syntes jeg,« fortæller han.
Ialt var Køge-gruppen på seks-otte mand og en kvinde,
der gennem 20 år kørte rally-kørsel bag Jerntæppet.
Det hele var ikke spionage, for de var seriøse
væddeløbskørere, og de vandt da også flere løb. Det
var en stor efteretningsmæssig fordel, at flere biler var
afsted på samme tid. Så kunne man sondere og sende
andre biler i andre retninger, så man fik et bredere
helhedsbillede.
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Det største scoop
At de danske spioners arbejde havde stor betydning i en
tid, hvor verden var et højst usikkert sted, understreges
af H.C. Nielsens og Kurt Doses største scoop. Som de
første vesterlændinge observerede de SS 20 missiler i
Østtyskland. Det var i begyndelsen af 1970erne og
truslen mod NATO var til at tage og føle på med
opstillingen af disse missiler, der pegede direkte mod
Vesteuropas byer.
Senere var missilerne anledning til store opgør i
Danmark, da NATO besluttede at opstille sine egne
missiler som modsvar mod yderligere SS 20 og derved
udløste fodnote-krisen i Danmark.
»Aktionen vedrørende SS 20 var sådan set typisk for
vore turer. Vi blev briefet, før vi tog afsted, hvor folk fra
både flyvevåbenet, hæren og evt. flåden var med. De
havde en ønskeseddel, og vi gik tingene igennem og
prioriterede ønskerne. Når vi så kom hjem, tog vi atter
et møde og gennemgik vore observationer. Så der var
tale om et tæt samarbejde,« siger H.C. Nielsen.
H.C. Nielsen og Kurt Dose kunne afgøre, at der var tale
om installationer til SS 20, fordi missilerne krævede
specielle radar, hvis udseende de havde fået beskrevet
af efterretningstjenesten. Ifølge H.C. Nielsen udløste
oplysningen om SS 20 stor glæde i efteretningstjenesten
og blev betragtet som en stor dansk sejr i NATO
kredse: »Vor føringsofficer kom glædestrålende tilbage
og berettede, at majestæten havde givet sherry, fordi
aktionen havde været så vellykket«.
De var også de første, der kunne rapportere, at
østtyskerne var begyndt at bygge sheltere, hvor deres fly
kunne stå uset fra luften.
Kurt Dose stod selv for en anden af sejrene. Kort før
Sovjetunionens invasion i Tjekkoslovakiet i 1968 blev
han sendt til Østtyskland for at se, om der var optræk til
militær intervention. Han kunne observere, at der var
militære forberedelser op til grænsen til Tjekkoslovakiet.
Det var de første entydige oplysninger om østtysk
troppekoncentration, og Kurt Doses føringsofficer var
taknemmelig over oplysningerne.
»Jeg fik at vide, at man i NATO-kredse havde udtrykt
glæde over indsatsen,« siger Kurt Dose.
H.C. Nielsen tilføjer: »Samme major fortalte mig, at det
ikke var nogen overraskelse, at polakkerne var parate til
at gå ind, men at østtyskernes villighed var en
overraskelse, fordi det var første gang efter Anden
Verdenskrig, at tyske tropper var blevet brugt mod et
andet land, og at Kurt havde scoret en 12er«.
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Opgaverne var meget forskellige, men altid præcist
forberedt af efterretningstjenesten. I 1979 blev H.C.
Nielsen sendt afsted for at kontrollere, om Warszawapagten var ved at have en radiokæde færdig. NATO
havde nemlig et strategisk, vigtig radiolink, der gik fra
Nordkap og sydpå. Noget tydede på, at Warszawapagten var ved at få en tilsvarende, og H.C. Nielsen
drog afsted for at observere og fotografere de antenner,
man havde mistanke til i Polen. Beskeden fra
føringsofficeren var, at han intet andet skulle foretage sig
end fotografere de antenner, og at det var afgørende
vigtigt.
Missionen blev fuldført.
En anden opgave bestod i at observere og rapportere
om radaranlæg i Gorzow i Polen. Året var 1968, og
efterretningsvæsenet havde mistanke om, at Warszawapagten havde fået opstillet SA 4-affyringsramper til
missiler. De var afgørende vigtige for strategien, fordi
Danmark havde Draken-jagerbombere, hvis opgave det
var i en eventuel krig som de første at flyve ind i Polen
og sætte disse missiler ud af kraft. Opgaven var at
stedbestemme SA 4 missilerne helt præcist.
Også dette lykkedes.
Omkring 1975 sluttede Kurt Dose sine togter. Han var
havareret med sin rally-bil i Portugal og ville ikke køre
mere. H. C. Nielsen fortsatte indtil 1980, men så
sluttede han også.
Det var blevet til en strøm af information, men de tror
ikke, at de var alene. Deres informationer var en del af
et bredere strøm af efterretninger, mener de.
Historien om de danske spioner understreger, at deres
indsats var helt uselvisk. De har ingen medaljer fået.
Ingen officiel anerkendelse. Intet. Og dog.

H.C. Nielsen og Kurt Dose smiler skævt og fremviser et
fad af keramik, som føringsofficeren på et tidspunkt kom
med.
»Og så fik jeg som regel en julehilsen i form af et kort«,
griner H.C. Nielsen. Kurt Dose er født i 1929 i Køge.
Han arbejdede i 20 år på Codan Gummi a/s. I
sommeren 1945 var han med til at starte en lokal
afdeling af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom i
Vallø. Han vandt danmarksmesterskabet i terrænløb syv
gange. Doses evner som orienteringsmand blev af vital
betydning under togterne bag Jerntæppet. H.C. Nielsen
er født i 1924 i Ulse. Han er handelsuddannet og har
været selvstændig købmand og oliehandler. Han var
aktiv i Det Konservative Folkeparti og viceborgmester

samt blandt andre tillidsposter formand for Dansk
Automobil Sports Union. Og så har han bl.a. deltaget i
de berømte Monte Carlo-løb gennem Europa.

SØGER!
KASSERER
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 banen, så vedkommende kan køre parløb med Niels Kr. indtil
fratrædelsestidspunktet, og derved få et godt og grundigt kendskab 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 extern hjælp, som vi således må
købe os til og med en ikke ubetydelig økonomisk udgift for klubben.
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, som også svarer på
nærmere spørgsmål omkring opgaverne.
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Drei mal Dansk-Tysk Historic Team!
- på nye eventyr over grænsen
Tekst & fotos: Niels Peter Nielsen
Eins : I sidste nr. af kilometerstenen, kunne man
læse, at Dansk Tysk Historic Team, havde deltaget i
holdmesterskabskonkurrencen i Schleswig Vi var
da 3 mandskaber (hvilket er minimum) på holdet.
Desværre lavede vi ( Karin og Niels P. ) en bommert, som Troels var så venlig at benævne som en
„urfejl“ Det der skete var, at vi kørte en omgang for
lidt på den første GLP ( sekundetape ) og fik maxstraf. ØV.
Barbara /Hans-Ulrich og Troels/ Inge kørte til gengæld rigtig godt, og blev nr. 1 i hver deres klasse.
I holdmesterskabet blev vi nr. 3 og en pokal til
Dansk Tysk Historic Team.
Zwei : Allerede på vej hjem, var vi i Team Old
Time, enige om : „Det er en ommer“ Og da Barbara
og Hans-Ulrich tidligere havde nævnt et løb –
„Mäcki“ Veteranenfahrt som et godt løb, de plejede
at deltage i midt i Juli ( 2.mdr. efter Schleswig ) og
samtidig lokkede med eftermiddagskaffe hjemme
hos dm i Bad Schwartau ( Lübeck ) var sagen
klar : Team Old Time startede Kadetten og Golfen
op Lørdag morgen og rullede sydpå.
Mäcki havde start i Bargteheide ca. 40 km SV for
Lübeck. Efter Kaffe og Kage i Bad Schwartau,
overnattede vi på Ditmann´s Gasthof i Tremsbüttel –
kun 8 km fra start. Den lille kro, var ikke noget
særligt,
Men der var stille i landsbyen om natten, og vi fik en
god nats søvn.
Dansk Tysk Historic Team (DTHT) stillede op med
forstærkning af Michael Marx og Gerd Uwe Drescher i Alfa Romeo 1974. De er klubkammerater
med Barbara og Hans-Ulrich. Altså var vi dermed 4
mandskaber på holdet. Der var over 100 startende
biler, hvoraf de 51 stillede op til konkurrence i de
forskellige klasser – alt efter årgang. Alle klasser på
nær vores ( nyeste biler ) får reduceret deres strafpoint med en faktor, som skal udligne ulempen ved
at køre i en meget gammel bil.

Der var lidt uro ved startstedet p.g.a. nogle rettelser
til rutebogen, som der så også lige var et par fejl i !
Nå, vi fandt ud af det og fik morgenkaffe, for anden
gang den morgen.
Rutebøgerne – og rettelserne, var i øvrigt ikke ens.
Lige og ulige startnumre, havde hver deres rutebog,
På trods af kun 1 min. startinterval, kunne man ikke
stole på at den forankørende skulle samme vej som
en selv – en anderledes måde at gøre det på.
Ellers var der godt styr på tingene ved start. Alle
biler blev linet op på nummererede P-pladser. Så
det var publikumsvenligt at kigge på biler og „sparke
dæk“ – samtidig var der ikke de store problemer
med at komme ud fra P-pladsen til start.

Med start nr. 48, rullede vi ud på den 120 km lange
rute der har start – middagspause og mål i Bargteheide. Rutebogen ( Ringbind ) består af et par sider
instruktion. 2 oversigtskort med indtegnet rute, en
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side med tider og oversigt på WP1-3 ( WertungsPrüfung = Sekundetape ) - et par sider mere med
forklaring af div. flag, skilte, tulipaner m.v. og så 40
sider tulipaner til at beskrive ruten. Og tulipan målene passer bare.

flot i betragtning af den kaotiske start.
Tulipan / Rute kørslen halter stadig en del, men på
trods af et par fejlkørsler, undgår vi at køre ind i
forkerte kontroller.
På WP3 med 2 målepunkter, bliver den sidste
slettet ( ved ikke hvorfor ) – vi rammer den første
med en difference på 0,6 sek.
I middagspausen, er der en god buffet. Vi hyggesnakker med de andre, og får også lige lavet en ny
strategi m.h.t. tulipanerne. Herefter kører ruten for
os. Vi kører en sløjfe nord for Bargteheide, med
kaffe-pause i Rohlfhagen og „ispause“ i udkanten af
Bargte-heide. Herefter en lille transport til markedspladsen, hvor der er officiel måltid 16:18 og præsentation af bil og mandskab, efterhånden som de
ankommer. Flot lavet.

Som sagt er der indlagt 3 stk. WP – hvor tiden bliver
målt med en nøjagtighed på 1/100 sekund.
Den første WP med 4 fotoceller, ligger straks efter
start. Den går fint, men ruten / tulipanerne kører ikke
rigtig for os. Det resulterer da også i, at vi tilkører en
forkert stempelkontrol (bemandet) Selvfølgelig på et
tidspunkt, hvor vi slet ikke har styr på hvor tulipan
målene starter og stopper. Heldigt for os, er kontrolmandskabet i det meget flinke hjørne. Han ser på
vores startnr. (lige) og ryster på hovedet – Nej her
ønsker du ikke noget stempel. Det må han naturligvis ikke, - men vi undgik 10 strafp. Og når løbet
generelt bliver vundet med 3,2 Strafp. Siger det sig
selv : én forkert stempelkontrol, eller en maxtid på
en WP – og du er ude af konkurrencen !
Ved WP2 opdager jeg, 20 – 30 meter efter start, at
nedtællingsuret ikke er startet, selvom det sagde
„bib“ ved starttryk – Panik – Panik Hvad gør jeg nu ?
- men Karin redder situationen - „kan vi ikke bare
køre efter „Frankenfurt-uret“ – vi blev jo startet på
helt minuttal. Selvfølgelig - godt tænkt. Hurtig
omregning, fra nedtælling til „dansk normaltid“ på
hvilket sekund, vi skal ramme fotocellerne. Det
virker - WP2 går også godt. Men den næstsidste
fotocelle er fejlplaceret, hvilket giver alle problemer
med at nå hen til den sidste rettidigt. Selvom vi
kommer hele 1,9 sek. for sent her, er det alligevel
den 4. bedste tid generelt på dette målepunkt - ret

Efter en del ventetid, kommer resultaterne på
tavlen. Troels/Inge og Barbara/Hans-Ulrich har ikke
rigtig „tur i den“ i dag og må hhv. „nøjes“ med en
9.Plads i klasse G og en 16.Plads i klasse F.
Michael/Gerd Uwe og Karin/Niels P. bliver hhv. nr. 5
og 3 ligeledes i klasse G.
Og så har Michael/Gerd Uwe, endda haft problemer
med bilen ( noget med generatoren) undervejs –
det er vel en rigtig Alfa Romeo.
I holdkonkurrencen rækker det til en flot 2.plads og
en pokal mere til DTHT – pokalskabet (se billedet
neden-under)
Oven i det, bliver vi begavet med en erkendtlighed
fra MSC Holstein (arrangerende klub) – de er glade
for at vi ville komme „helt fra“ Danmark for at
deltage.

Drei : Lørdag den 28. Juli var det
så „Rund um den Stollberg“ i Bredstedt for 3.gang.
Det var her Karin og Jeg startede
med at køre historisk pålidelighedsløb.
Det er 24.gang Motorklubben i Bredstedt afvikler løbet, som mest er et
„hyggeløb“ hvor vægten er lagt mere
på turen frem for konkurrencen.
Ældste deltagende motorcykel, er en
dansker ( Ulrik Ibsen ) på en Harley
fra 1923 og ældste bil er også en
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dansk. Poul Thostrup med en Fort T fra 1914. Ud af
de 82 startende, er der faktisk 16 danske køretøjer.
Vi er også her tilmeldt i holdkonkurrencen med
DTHT – bestående af Birgit/Erik fra Skive og Troels/
Inge samt Karin/Niels P. Altså ingen Tyskere på
holdet denne gang.
Vi er kørt hjemmefra tidligt lørdag morgen i
nyvaskede biler, hvilket senere skal vise sig at være
omsonst. Vi lander ved samlingsstedet i den nordlige ende af Bredstedt ved 08:30 tiden, og efter
montering af startnr. og betaling ( 375,-kr. alt incl.
)m.v. - begynder regnen stille at tage til, mens vi
indtager morgenmad i Idrætshallen. Kalecherne
kommer op, og motorcyklisterne gør regntøjet klar.

Efter transport og speaket start på torvet, går turen
nordvestpå, med middagspause på Klixbüll Stuben.
Desværre regner det stadig, så hyggen under
parasollerne, er det småt med. Maden er imidlertid
ok, og de har gode kolde og alkoholfrie Weissbier.
Undervejs hertil, har vi kørt en enkelt GLP (Gleichmässigheitsprüfung ) – ja, ordet i sig selv, er næsten
en spiritusprøve – på næsten 7 km. Der er ikke fotoceller til tidtagning, men bemandede stopure, hvilket
dybest set ikke en retfærdig måde at straffe pr.
1/100 del sekund på.
GLPén her er derudover anderledes på en anden
måde. Kort fortalt går det ud på, at køre strækningen, med så stabil hastighed som muligt. En hastighed du selv vælger – dog max 30 km/t.
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Hele løbet er kun ca. 85 km. langt , og vel ankommet
til mål i Bredstedt, hvor det heldigvis er blevet
tørvejr, kan vi konstatere, at alle biler, på nær en
enkelt, har et forkert stempel og mangler et andet.
Noget især Inge og Troels, er trætte af. Det er
aldrig lykkedes dem at køre ruten her i Bredstedt
fejlfrit ( utroligt ) – Der er selvfølgelig en tulipan, der
lige netop her skal køres præcis på målet. Det er
der ikke nogle af alle de andre tulipaner i løbet der
skal ( afviger typisk 50 – 75 meter ! ) Nå, men ingen
protestere tilsyneladende – og vi lader det også
ligge.
Kl. ca. 16 – kommer der gang i det store kagebord.
Utroligt, så mange forskellige hjemmebagte kager
der er. Og de er rigtig gode – mums!
Lidt efter bliver resultaterne slået op. Og selv om vi
(Karin/Niels P.) ikke havde nogen speciel god
fornemmelse af GLPén – har vi kun 1,98 sek.
(næstbedst generelt) Mens Troels/Inge og Birgit/Erik
( med en god mavefornemmelse af tiderne, de kører
trods alt Expert-klasse herhjemme ) har fået hhv.
7,66 sek. Og 9,63 sek. – Vi forstår det ikke helt, men
pyt – det rækker til en 1. Plads til Golfen – en 2.
Plads til Kadetten i klasse 12. Birgit/Erik i Fiatén
henter en 3.Plads i klasse 11.
Og i holdmesterskabet bliver det også til en 3. plads
Det må vel siges at være et flot resultat.
Motorcyklerne, som også er tilmeldt i holdkonkurrencen, er urørlige ! – gad vide hvordan de gør det ?
Dygtige er de i hvert fald.
Birgit og Erik fortsætter mod et nyt løb – HanerauHademarshen – Søndag, hvor vi også gerne ville
køre, men løbslederen har valgt ikke at udskrive
klasse 12 i protest mod, at ADAC ikke har lagt en
Afd. af Revival Cup i hans løb i år !
Da vi har bestilt „zimmerfrei“ for lang tid siden, og
ikke vil afbestille det så sent, tager vi i stedet til
Friedrichstadt på kanalrundfart og sightseeing om
søndagen. På vej hjem, er der også god tid til en tur
i grænsekioskerne i Süderlügum.

Dansk-Tysk Historic Team I Bredstedt 2012

Uforudsigelig kamp venter i Tunet National!
- klassen for de specielle rallybiler har ingen forhåndsfavorit før
Peugeot Rally
Kikker man på mesterskabstabellen i Mekonomen
Rally Championship – det danske mesterskab i rally
– vil man se, at Benny Pedersen/Ditte Kammersgaard,
Gørding/Kolding, har et meget solidt forspring i Tunet
National. Forud for weekendens Peugeot Rally i
Vestjylland har mandskabet i den sorte og røde
Peugeot 308 scoret 60 point, mens deres nærmeste
rivaler i tabellen – Kenneth Madsen/Henrik Dernoff,
Gørlev/Ringsted, og Kjeld Seidler/Marc Troels-Smith,
Holmegaard/Store Heddinge – har 36.
Men det er ikke ensbetydende med, at spændingen
har forladt Tunet National. Snarere tværtimod.
„Man er bare nødt til at komme i mål for at vinde,“ lyder
det fra den mesterskabsførende Benny Pedersen.
„Kampen er egentlig stor i klassen, når først vi
gennemfører alle sammen, men desværre er det
sådan, at den der ikke har haft problemer, er klart i

Benny Pedersen/Ditte Kammersgaard fører Tunet National
før Peugeot Rally (fotograf: Johnny Pedersen)
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spidsen,“ konstaterer Kim Madsen, Sorø. Han blev før
sæsonstart af mange betegnet som forhåndsfavorit
til at tage Danmarksmesterskabet, men aktuelt er han
og makkeren Kasper Sørensen, Sorø, på
fjerdepladsen med en pointscore, der er halvt så stor
som Benny Pedersens.
„Jeg kunne godt tænke mig at få lavet et godt resultat
nu og vise, at vi godt kan være med, hvis ellers bare
materiellet ville holde,“ fortsætter Kim Madsen, der
tidligere på måneden vandt sin første sejr i et
rallysprint efter et helt problemfrit løb.
For Kenneth Madsen/Henrik Dernoff har situationen
været anderledes. De lagde ud med en sejr og en DMføring i første afdeling, men også de har siden haft et
løb uden point på scoringstavlen. „Vi kører med samme
stil, som vi plejer at gøre, nemlig fuld gas fra start,“
slår Kenneth Madsen fast. „Vi har to konkurrenter, som
vi ligger og kæmper mod, og vi vil prøve at se, om ikke
vi kan slå dem igen.“
Men hvad er årsagen til denne uforudsigelighed i netop
Tunet National?
„Mange af bilerne har vi jo selv opfundet eller udviklet.

Kenneth Madsen/Henrik Dernoff lagde ud med at føre
gruppen, men ligger nu på en delt andenplads (fotograf:
Johnny Pedersen)

Der er ikke en fabrik bag os, som har testet materiellet
flere tusinde kilometer, så alt kan ske,“ lyder
vurderingen fra Benny Pedersen.
„Det forrige DM-rally viste, at der ikke er plads til fejl,
når marginalerne er så små. På et tidspunkt lå vi tre
forreste hold i gruppen indenfor 11 sekunder, og vi
endte med at vinde med fire tiendedele foran Kim og
Kasper.“

DASU Informationer
Nyt fra DASU’s sekretariat
DASU’s udviklingskonsulent Lars Andersen har efter eget valg opsagt sin stilling med virkning fra og
med 1. oktober.
DASU’s bestyrelse har endnu ikke besluttet, om stillingen skal genbesættes.
Samtidig er studentermedhjælperen opsagt med udgangen af september.
Denne situation har bevirket, at der er sket en mindre rokade af arbejdsfordelingen, så sekretariatets
ansatte fortsat kan yde udvalg og klubber den bedst mulige service:
Lisbet Jørgensen bliver sekretær for Banesportsudvalget og forsætter som sekretær for
Vejsportsudvalget og Dragracingudvalget.
Ture Hansen fortsætter som sekretær for Kartingudvalget og Historisk Udvalg samt tillægges en
række yderligere opgaver.
Jens Færgemann bliver en del af sportssekretariatet og bliver sekretær for Rallyudvalget.
Anne Andersen overtager ansvar for udstedelse af HTTP’er og fortsætter som sekretær for MRCudvalget.
Otto Dyrnum varetager opgaverne relateret til vognbøger, homologeringsattester, rallysyn m.v.
———
DASU
Husk opstillingsmøder:
Vest:
Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00, Pårup Kro, Ringkøbingvej 1, 7442 Engesvang.
Øst:
Onsdag den 19. september 2012 kl. 19.30, Hedelands Motorklubs klubhus, Maglehøjen 14, 4000
Roskilde.
Tilmeldelsesfrist 12. september 2012. Se indkaldelserne her.
Der er mødepligt for alle klubber.
Af hensyn til bestilling af kaffe m.v. vil vi meget gerne have oplyst, hvor mange der deltager fra
klubben.
Har man ikke mulighed for at deltage, skal der gives fuldmagt til anden klub.
Tilmelding eller evt. fuldmagt til anden klub bedes venligst meddelt pr. e-mail til ana@dasu.dk.
DASU’s repræsentantskabsmøde afholdes lørdag den 24. november 2012 på Scandic i Odense.
———
DASU
Referat 5-2012 fra DASU’s bestyrelse:
http://www.dasu.dk/web/guest/dasu/bestyrelse/referater
———
BANESPORT
Referat 5-2012 fra banesportsudvalget:
http://www.dasu.dk/web/bane/referater

IMK Klub-jakke
med broderet klublogo på ryg
samt navn på front!
Kr. 350,-

r t itet!
i
h
-S kval
t
a
e
g
Sw , krafti
God 50,1
Kr.

Fotografen er
på vej!

logo
Cap
t
e
r
e
rod
med b 0,
Kr. 10

T-Sh
i
Læk r t
k
Kr. 7 er kvalite
5,tsvar
e!

Bestilles hos din lokale udvalgsformand.
Beløbet indbetales til IMK’s konto
3406 3406918882

SEPTEMBER
18. september
19. september

DASU Opstillingsmøde Vest, Pårup
IMK Bestyrelsesmøde

OKTOBER
16. oktober

IMK Banko

NOVEMBER
12. november
24. november

IMK Bingo
DASU Repræsentantskabsmøde, Fyn

DECEMBER
2. december

IMK Banko

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk

