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Kære læser 
 
Vi beklager meget, at der er gået så lang tid 
mellem klubbladsudgivelserne denne gang. Som 
det er blevet så moderne blandt politikere og 
tidligere cykelryttere, vil vi gerne undskylde. Vi er 
meget kede af det. 
Men modsat de famøse politikerne og 
cykelryttere, så vil vi ikke kaste med mudder og 
sige ”De andre har også gjort det!”. Vi tager det 
fulde ansvar – Det skal ikke ske igen! ☺ 
 
Samtidig vil jeg gerne opfordre til, at i sender 
indhold ind til Kilometerstenen – Der er plads til alt 
hvad i sender, lige meget om det er 5 billeder fra 
det sidste løb, en længere historie eller nogle tips 
og tricks du gerne vil dele med dine 
klubkammerater. Dette nummer af 
Kilometerstenen bærer stor præg af Team Old 
Time, som er rigtig gode til at indsende indlæg. 
Tak for alle indlæg – Keep up the good work! 

 
Hilsen Redaktøren 
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DEADLINE 
Deadline til næste nummer af Kilometerstenen 
31. november 2013 
Næste nummer udkommer medio december 

Fra RadaktFra RadaktFra RadaktFra Radaktøren…øren…øren…øren…    



 

Referat af Bestyrelsesmøde den 
14.august 

 

Fremmødt: Rene Jørgensen, Niels Kristian Højriis, Allan Jensen, Mikkel Mikkelsen, Sabine Rosenlund, Anders Clausen, 
Per Mikkelsen, Martin Jakobsen. Afbud: Jan Juul. 
 

Godkendelsen af referat fra sidste møde: 
Godkendt uden bemærkninger. 
 

Økonomi: 
Regnskabet blev gennemgået og taget til efterretning 
 

Løbende Sager: 
1. Bestyrelsen: 

Klubblad udsendes 2 gange mere i 2013 og sidste nummer udsendes medio december.  Jan Juul overtager igen 

udgivelsen af bladet. 

Der er indgået aftalt med et medlem omkring opdatering af overvågning og alarm. Allan sørger for at udføre 

det 

Der skal undersøges om det er rentabel at udskifte Oliefyret til en varmepumpe. Per undersøger, 

Der arbejdes videre med oprettelse af ”Dropbox” og E-mail. Mikkel skaber oversigt og indhenter løsninger. 

Der indhentes tilbud på Nyt tag på klubhus, Per indhenter tilbud. 

Der forsørges på glasfiber hus til billetskur, Per indhenter tilbud. 
 

2. B udvalget: 

Henvendelse fra medlem blev drøftet og sagen undersøges, medlemmet svares direkte. 

Økonomi for afdelingen blev forlagt. 
 

3. OR udvalget: 

Økonomi for afdeling blev forlagt. Det ser interessant ud!!!! 

Der blev drøftet om der var mulighed for at IMK selv står for adgangskontrol til DM6 Udvalgene undersøger 

mulighederne. 
 

4. MRC Udvalget: 

Om rokering i udvalget. Martin Jakobsen blev budt velkommen. 

Der er ønsker om flere nøgler i udvalget. de aftaler med Jan Juul omkring dette. 

Der rettes henvendelse til DASU for udredning af licens regler. 

Bestyrelsen har bevilget transport af 1200 m2 Kunstgræs fra Sjælland.   

Øvrige Udvalg: 

1. Sponsorudvalg: 

2. Bygningsudvalg: se under løbende sager 

3. Bankoudvalg: se under bestyrelsen  

4. Klubblads og hjemmeside udvalg: Se under bestyrelsen 

5. Aktivitets udvalg: jule frokost afholdes ikke i år, der arbejdes på en film aften i Ikast Bio.  

6. Cafeteria udvalg: 

Nyt møde:    
5 december. Sabine 
års møder 6 bane 8mrc 9 OR januar 2014 
Generalforsamling 23 januar 2014 
bestyrelsesmøde 15 januar NK 
årsfest 1 februar 2014 
 

Evt: 

Der arbejdes på nyt logo og informations materiale 



 

 

Weekend Tur 
Af Inge og Troels – Team Old Time 

 

Lørdag formiddag sætter Inge & jeg igen kursen mod Nütschau i Schleswig-Holstein. Tro 
læsere vil vide at dette ”Gasthaus” også var vores ”base” for 4 uger siden. Denne gang skal vi 
dog ”bare” ned og køre et lille hyggeløb. Vi leger turister i den hyggelige by Bad Segeberg. Is 
dessert og kaffe i gågaden om eftermiddagen. Wienerschnitzel med bratkartoffel ved søen til 
aftensmad og endelig hygge aften i baren, hvor vores husvært byder på den lokale 
”Kummensnaps”. Dejlig dag. 
Søndag og . . . . 

 
 

33. Int. ADAC Veteranenfahrt. – Bad Segeberg 30. juni. 2013.  

 

Der er tilmeldt 125 køretøjer. Der har de sidste 3 uger været udsolgt. Max var faktisk 120 
deltagere, men der er altså lige blevet 5 pladser mere. Der har været 191der har prøvet på at 
komme med. Deltager krise – ikke her. Vi starter med teknisk kontrol kl. 8.45. Det er den 
lokale VW forhandler der lægger hus til. Kl. 9. er der køremøde og kl. 9.30. vinker 
Borgmesteren den første deltager af sted. Vi har start nr. 110, så nu er det tid til kaffe og 
rundstykker. Vi mødes med vores Team kammerater (Dansk Tysk Historic Team) Barbara & 
Hans-Ulrich, og snakken går. Da vi jo mangler Karin & Niels P. ja så mangler vi også et hold i at 
vi kan køre med i ”Mannschaft” (hold) konkurrencen. Vi snakker lidt frem og tilbage og 
bestemmer os for at prøve om vi kan låne et hold, til dette løb. Det går ud over Maren & 
Hans-Peter Menke fra Elmshorn. De kører i en 63’er Mercedes-Benz 230 SL Pagode. Nu kan vi 
stille hold. Fint. Der er tilmeldt 7 hold.  
Kl. 11.20 er det så vores tur. Vi kører øst ud af byen, efter at vi har været igennem gågaden i 
fuld længde. Efter bare 10 km. kommer vi til dagens første to sekund etaper. En rundbane på 
8,5 km og med et afløb på 1,2 km. Sekund etape 1 består ”kun” af rundbanen og sekund 

etape starter så når slut på 1 er 
passeret. Altså er vores sluttid på 1 
samtidig start tid på 2. ny måde at lave 
det på. Turen fortsætter gennem det 
flotte landskab, nordpå. Vi kommer 
blandt andet gennem ”Berlin”. Igen vil 
den tro læser nikke genkendende til 
dette navn. (Artikel - På tur igen)vi når 
op til de sydlige Plön søer og dagens 

sidste sekund etape. 900 meter inde i skoven. Rigtig fin opgave. På turen har der kun været 



 

bemandede kontroller. Det sjove er at de kommer i nummerorden. Stempel 1 – 2 – 3 osv.  
 
 
Nu nærmer vi os middagspausen, i byen Bornhöved, og ved den sidste stempelkontrol, kan vi 
se at der er et nummer vi mangler. Altså er vi kørt forkert inden for de sidste 7 km. Øv. Vi 
studerer kortet nøje og finder også frem til hvor det nok er vi har dummet os. Øv.  
Forplejningen til middagen er ganske fortræffelig. Så det hjælper lidt på humøret ☺☺☺☺. Vi har en 
god times pause inden vi sætter kursen i retning af Neumünster, og herfra af de nærmeste 
omveje tilbage til markedspladsen i Bad Segeberg. På vejen har vi lige en lille pause på 
minimum 15 minutter ved Godset ”Pettluis”, i skoven af samme navn. Godset er for nogle år 
siden købt af en kendt tysker. Han har renoveret det hele, og lejer nu de mange 
arbejderboligere, der er på området ud. Alle udbygninger er lavet om til heste med diverse 
baner og anlæg. Så huslejen her er ikke for en post. Her er der udstillet diverse gamle 
”Massey Ferguson” og områdes beboer har opsat telte med borde. Jeg får en snak med 
ejeren om hans fine samling og vi får da også lige startet en Ferguson op. Dejlig lyd. Ved vejen 
forbi Godset er der en sjov lille detalje. En ”sød betjent” ikke, og ikke spor farlig, men det ser 
man først når man når helt derhen.  
 
Vi når frem til mål i centrum af Bad Segeberg. Det regner pænt, men der 
er dog en del tilskuere der har vovet sig ud alligevel. Nu er der tid til kaffe 
og hjemmelavet lagkage i teltet. Lækkert.  Vi ”nøjedes” heldigvis med den 
ene fejlkørsel og har indkasseret 2,4 sekund i alt på sekundetaperne. 
Skiltet er lig med 5 sekunder, så vi når op på 6,1. st.sek. Det rækker til en 
10 plads i vores klasse. Barbara & Hans-Ulrich bliver nr. 4 og Maren & 
Hans-Peter nr. 8. Det rækker kun til en 4 plads i holdkonkurrencen. Der er 
hård konkurrence hernede i ”Mannschaft Wertung”. Det vindende hold – 
VFM All-Stars – har sammenlagt 2.40 st.sek. På andenpladsen kommer – 
MSC Neumünster – med 6.76 st.sek. Tredje pladsen går til – AC Schleswig 
– med 6.90 st.sek. og vi – DTHT. – har 10.50 st.sek. Så de 5 sekunder for 
skiltet er lidt træls.  
 
Det var så slut på endnu en rigtig hyggelig weekend. Nu venter bare lige 
de 320 km på turen hjem. 
 
Med sportslig hilsen – Team Old Time – Inge & Troels.  
 
PS. Se vores hjemmeside . . – www.teamoldtime.dk  

  



 

 
Sikke et DM 
Af René Jørgensen 
 

Så er årets største IMK arrangement afholdt. Dm finalen i rally 2013 blev kørt i og omkring 
Ikast-Herning lørdag d. 26-11-2013. 
Og sikke et arrangement. 
 
For ca et år siden blev det lagt i kalenderen, at Imk skulle afholde Dm og der gik bl.a. Bjarne i 
gang med planlægningen. 
I foråret blev der indhentet tilladelser hos de berørte lodejere og dermed blev 
prøvestrækningerne også fastlagte. 
Der blev også jagtet sponsorer i alle størrelser. Alt fra annoncer til 400 kr og op til 
hovedsponsoren, Danboring skulle findes. 
Efter en masse papirarbejde af bl.a. Bjarne, Svend Erik, Jan og Harald, med at lave 
tillægsregler, rutebøger, kontrolkort, prøveskitser og meget mere, skulle der tjekkes op på 
materialerne.  
Her er det Kenneth Rønholm og Henrik Iversen, der med hård hånd styrer begivenhederne. 
Det som ikke rådes over i klubben eller ikke kan lånes, må jo nok indkøbes. 
Og dog, der er jo noget med at ham Karl Åge, også har en dynge slikkepind og fødder til at stå. 
Men hvem skal dog hente det. 
Der findes en lille lokal vognmand som lokkes en tur til Viborg, for at hente 4-5 tons sager til 
rallyet. (Godt at det ikke skulle på trailere) 
De sidste par uger går med at finde trailere til materialer, folk til diverse opgaver, printe og 
uddele beboerinformationer, finde flere folk, printe flere sedler, pakke rallyposer med 
sponsorting, sende mails i stor stil, printe flere sedler, sætte folk på diverse opgaver, finde 
flere folk, flytte folk rundt på diverse opgaver, og så videre. 
Det er en svær opgave, at planlægge et så stort arrangement. 
Bare antallet af madpakker, nemlig 350 stk, fortæller lidt om hvor mange der har været i gang 
i den weekend. 
Set ud fra hvor mange opgave der var, lykkedes flertallet af dem vist. 
Kørerne gav i hvert fald udtryg for, at det havde været et godt arrangement. 
  
Fortsættes på næste side…. 

 

  



 

 
 
Verner og jeg skulle også lige deltage, hvis jeg altså 
kunne få tid til det. 
Det lykkedes, og vi havde en god dag og aften, hvor 
den "nye" Mercedes skulle prøves af. 
Alt lykkedes for en gang skyld for os, og vi kom i mål 
på en første plads i vores klasse. 
Det skal da for retfærdigheden skyld, siges at vi var 
de sidste tilbage i vores klasse. 
En god og trættende weekend. 
   
Mvh René Jørgensen. 

 
 

Redaktøren anbefaler: 
Se video fra Danboring  Rally 
 

På hjemmesiden http://www.race-media.dk/RM-GALLERI-2012.html kan du se en video fra 
Danboring Rally 25-26. oktober 2013.11.06 
Du kan også skanne nedenstående kode med din mobiltelefon for at komme direkte dertil: 
 

 

 



 

Team Old Time på tur 
Af Inge og Troels – Team Old Time 

 
Det er fredag den 24. maj. Inge og jeg sætter kursen mod syd. Vi skal ned til Tarp, som ligger 
ca. 10 km. Syd for Flensborg. Her har vi lejet os ind på Landgasthof-Tarp. Det er første gang vi 
skal ud og kører i Kadetten i år. Vi holder et par pauser på vejen ned og når frem, ved 19 
tiden. Fint sted. 
Lørdag morgen står det ned i stænger, og det gør det helt frem til sidst på eftermiddagen. I 
dag skal vi til Gråsten for at deltage i deres store Old Timer Træf. Gråsten-Flensborg.  

 
 

Fra 8 – 10 er der tilmelding. Der kommer ca. 950 køretøjer trods det meget fugtige vejr. Der 
kan deltage, - Cykler med hjælpemotor, - Knallerter, - Motorcykler, - Biler, - Lastbiler, - Busser 
og Traktorer. Vi får start nummer 615. Vi er her ved 9.15 tiden og der er pænt fyldt op. Efter 
at vi har kikket lidt er det tid til kaffe pause i teltet. Fra 10.30 til 12.15 er der bedømmelse at 
køretøjerne. Vi kikker ”gammelt skrammel” i de opstillede boder. Der er også stumpemarked 
hernede. Og så går vi igen en tur rundt på pladsen og kikker. Der kommer hele 4500 
betalende tilskuere trods vejret. Rigtig flot. Men der er også trængsel i luften. Paraply 
trængsel. Nu er der middagstid. Trods regnen kan der købes grillstegt gris og alle de 
ringridder pølser man har lyst til. Der er travlt i mad teltet.  
Kl. 12.30 starter Tomas Eje turen til Flensborg og Retur. Vi kører først gennem Gråsten by 
inden vi følger Flensborg Fjord til Kruså. Over den gamle grænseovergang og ned forbi 
Wassersleben og ind til Danfoss i Flensborg. Her er der pause, og der kan købes pølser og 
varm kaffe. Så går turen samme vej tilbage til festpladsen i Gråsten. Der er på hele turen 
masser af mennesker ved vejkanten. De har opstillet telte / pavilloner og holder fest, mens de 
kikker på den lange kortege af køretøjer. Det tager 3 timer inder der igen bliver ro på de 
berørte veje. Så der er nok at kikke på et stykke tid.  
 
Fortsættes på næste side…. 

 
 

 
 
 



 

Efter en kop velfortjent kaffe ved mål i Gråsten, returnerer vi sidst på eftermiddagen til Tarp. I 
aften kommer den sidste del af Team Old Time – Karin & Niels Peder herned. De har i dag 
deltaget i 2 afd. Af FDM-DASU Classic med start i Struer. Men det skriver de nok selv lidt om. 
De når frem til os ved ca. 22 tiden og efter en dejlig stor kold mørk øl og nogle røverhistorier 
fra Struer, er det blevet sengetid. 
 
Søndag morgen kører vi så de ca. 20 km. Til Schleswig for at deltage i det . . . .  

 

18. Int. ADAC WIKING HISTORIC 2013. 

 
 

Der er mødt 135 køretøjer til start her søndag morgen, her af 5 fra Danmark. I det Tyske, 
dyrkes Hold konkurrence med stor lidenskab. Så der er tilmeldt 7 hold til Holdmesterskabet.  
Vi skal også have gang i vores lille Dansk / Tyske Team for første gang i år. ”Dansk Tysk 
Historic Team” stillede med tre mandskaber. Karin & Niels P. Nielsen – Sunds. Barbara & 
Hans-Ulrich Blankenburg – Bad Schwartau. Inge & Troels Nielsen – Skibbild. Nu skal vi se om vi 
kan klare os i den skarpe konkurrence med de tyske klubhold. Vi får se.  
I det Tyske, er der to muligheder. En Touristig og en Sportlich klasse efter ønske. Her opdeles 
køretøjerne så efter årgang. Der er så en beregningsfaktor for de ældste køretøjer, så de også 
har en chance for at være med.  Der er i alt 12 klasser i den sportslige del. 6 til motorcykler og 
6 til biler. De små klasser slås så sammen med naboen. Hertil så lige en turistklasse. 
Efter et dejligt morgen bord er det tid til at komme ud og kører for første gang i år (Inge & 
Troels). Vi starter ud kl. 10.08.  Ruten er på lige godt 100 km. En flot tur, først mod sydvest 
forbi Dannevirke og gennem Treenedalen, retning Freidrichstadt, så østpå, til middagspause 
lidt nord vest for Rendsburg. Her er der dejligt varmt mad til os alle. En lokal egnsret. Turen 
fortsætter nord om Rendsburg og retur til Schleswig. Så landskabet byder på både flad marsk 
og syd ”Fynsk” bakkedrag. Vi kommer af mange små krogede veje, hvor der normalt er 
kørselsforbud for offentlig trafik. (Landbrugsveje). 
 

Tilbage ved mål i Schleswig er det stort kaffe / kage bord til os alle. Vi når frem kl. 15.13. der 
er rigtig godt gang i snakken og beregnings teorierne, ved de mange borde. Der bliver 
”gasset” med hinanden, nøjagtig som her hos os. Og deres ”røverhistorier” går også på 
krykker. Der er indsneget sig nogle taste fejl i deres beregning, så det trækker lidt ud, men der 
kan dog uddeles præmier med kun, ca. 15 minutters forsinkelse. Det skal vise sig at blive en 
god dag for vores lille Team.  
I klasse 11 bliver det til en klasse sejr til Barbara & Hans-Ulrich. I klasse 12 bliver det også til 
en klasse sejr til Inge & Troels, og en 5 plads til Karin & Niels P.  
I hold konkurrencen bliver det til fornem første plads til ”Dansk Tysk Historic Team”. Sådan, 
rigtig flot. Der er en del snak blandt de andre tyske hold. De mener de tager ”hævn” næste 
gang vi ses.  



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De sejrende kvinder fra Dansk Tysk Historic Team, med pokalen. 
 

I generelklassementet bliver det til en fornem sejr til os. (Inge & Troels). Vi ”Nøjedes” med at 
inkassere 1,19 sekund straf på de 6 opgaver.  Straffen er hernede i 1/100 sekund og måles 
med fotoceller. Det er rigtig godt kørt. Det plejer at være motorcyklerne der sidder på de 
generelt bedste tider. De har lidt bedre forudsætninger for at se hvornår de rammer 
fotocellerne, da de jo fysisk kan se forhjulet.  Det er første gang i de 18 år løbet er kørt, at 
pokalen går til et dansk hold.  
 

 
Generelsejren går til Inge & Troels Nielsen. 

 

Nu er det tid til at stikke næsen hjemad igen. Det har været en dejlig oplevelses rig weekend 
uden stress og sammen med mange hyggelige mennesker. Og en rigtig god søndag for vores 
lille Team, hvor vi fik sat ”skabet” på plads, over for vores mange tyske venner. Nu ved de i 
det mindste hvem ”Dansk Tysk Historic Team” er. Men vi skal nu nok komme ned på jorden 
igen. Næste gang kan det jo være os det får ”bank”.  
 
Med sportslig hilsen fra Team Old Time og Dansk Tysk Historic Team. –  
Inge & Troels.  



 

 
IMK HAR BRUG FOR HJÆLP!!! 
En klub som IMK bygger på frivilligt arbejde – og der er heldigvis mange der gerne vil 
hjælpe til ved de forskellige arrangementer. Men… 
 

 
Det kan til tider være svært, at finde tid i kalenderen når der er 
motorsportsarrangementer der mangler hjælp. Derfor sørger vi i IMK altid nogen 
som gerne vil hjælpe til de arrangementer vi står for. Husk på at de 3-4 personer 
som står for at planlægge arrangementet, ikke kan klare det hele selv – De er jo 
også selv frivillige som bruger deres fritid på det! 
 
Vi vil derfor opfordre dig til at 
melde ind hvis du har lyst til at 
hjælpe ved arrangementerne – Eller 
hvis du har en kone, svigermor, 
kusine, søn, nabo eller andre som 
kunne tænke sig at give en hånd 
med. Man behøver ikke har nogle 
særlige licenser eller andet – der 
findes en masse forskellige opgaver 
i forbindelse med 
arrangementerne. 
Send dit/vedkommendes navn, 
telefon nummer og e-mail adresse 
til formand@imk.dk, så kontakter vi 
dig næste gang vi har et 
arrangement. Det er naturligvis helt 
uforpligtende og du kan selvfølgelig 
sige nej, hvis det ikke skulle passe i 
kalenderen med det aktuelle 
arrangement. Du binder dig ikke til 
at deltage hver gang IMK afholder 
arrangement. 
 
Mange tak for at du er med til at 
holde IMK kørende som en frivillig 
klub! 
 



 

 

Int. ”Mäcki” Veteranenfahrt 2013 
Af Inge og Troels – Team Old Time 
 

 
 

Lørdag d. 13. juli er en travl dag for familien Nielsen i Sunds. Emil har valgt at blive 18 år i dag. 
Så først til en dejlig fødselsdag i Sunds for hele familien og så kl. 16, sætter Team Old Time, 
bestående af Inge & Troels, Karin & Niels P. så kursen sydpå. Vi skal ned til vores ”faste” 
overnatning i Nütschau. Det ligger ca. 40 km. nord-øst for Hamburg. Vi når frem 21.20. Efter 
en tiltrængt ”Dunkel Weissenbier” og en ”Kommensnaps” er det sengetid. 
Søndag d. 14 juli. Skal vi så ud og køre i Dansk Tysk Historic Team. Vi er alle mødt og klar. Nu 
skal der Point ind på ”Mannschaft” tavlen. Løbet er på 133 km og der er tilmeldt godt 80 hold. 
Både Karin & Niels P. og vi har tilmeldt os i klassen ”Sportlich” så vi skal nok få kam til vores 
hår. Barbara & Hans-Ulrich er tilmeldt i ”Touring”. Møde stedet er på ”Travering” ved Bad 
Oldesloe. Klubben er blevet medejer af det køretekniske anlæg. Fint anlæg og meget kuperet. 
Kl. 10.59 er det vores tur. Løbet starter med en Sekund etape på Travering. 1800 meter eller 3 
omgange på noget af det mest snoede på hele anlægget. Længste tulipan på rundturen – 50 
meter. Her er noget at se til. Vi overlever uden fejlkørsel, hvad der var en del hold der 
prøvede. Der er lige med at holde styr på tulipanerne når musikken spiller. Ellers går turen i 
korte træk nordpå til området ved Plön og så igen syd over til middagspause i Bargteheide. Vi 
har yderlig 3 sekund etaper på turen og ikke mindre en 10 kort opgaver. Det er her, det 
trækker tænder ud. Efter middagsmaden er det ud på de sidste 40 km. Her er der ingen 
sekund etaper, men kun 6 opgaver. Vi når tilbage til Travering kl. 16.15. Nu er det kaffetid. 
Turen har været fin, men vi har nu holdt et par tænke pauser undervejs. Det resulterede da 
også i, at vi kom 5 min for sent til ZK 1. (tidskontrol) Heldigvis koster det kun 1 straf point pr. 
minut hernede. Men det er også rigeligt, når sekund etaperne afregnes i 10 dele sekund.  
Dagens resultater bliver . . Barbara & Hans-Ulrich får en 2 plads i deres klasse. I ”Sportlich” ser 
det sådan ud . . Inge & undertegnede får en 3 plads og Karin & Niels P. får en 6 plads. I 
”Mannschaft Wertung” bliver det til en første plads til Dansk Tysk Historic Team. Så der kom 
lidt point ind på kontoen igen. Ved 19 tiden er det slut og vi vender næsen mod nord igen. 
Karin & Niels P. tager endnu en overnatning, da de nu har ferie.  
Vi har igen hygget os sammen med hyggelige mennesker og oplevet noget nyt.  
 

Med sportslig hilsen  
Dansk Tysk Historic Team & Team Old Time. Inge & Troels. 

 



 

Banko kalender 2014 
 
 

 BANKO BINGO 
 

Søndag den  5. Januar Fredag den 28. Februar 

Torsdag den 20. Marts Onsdag den 10. April 

Tirsdag den  20. Maj Mandag den  9. Juni 

Tirsdag den  1. Juli Mandag den  4. August 

Søndag den 26. Oktober Onsdag den 17. September 

Torsdag den 4. December Fredag den  14 November 
  
  

 

 

  

Søndag spil ( eftermiddag ) 
- Den 20 April 
- Den 31 August  

 
  



 

 
ÅRSFEST 2014 ! ! ! 

 
Så nærmer tiden sig årets brag af en fest! 

Denne gang bliver det: 
 

Lørdag d. 1. februar 2014! 
 

Der vil være mulighed for at blive samlet op med bussen, 
samt kørt hjem igen efterfølgende! 

 
Nærmere info kommer løbende på hjemmesiden. 

 
Tilmelding kan ske til: 

Sabine.rosenlund@gmail.com 
Eller til: 61608121 

  



 

 

43. Int. ADAC-Rallye Stemweder 
Berg Historic 2013 
Af Niels Peder – Team Old Time 
 

KLUB : AMC - Stemweder Berg  50 års Jubilæum. 
Tysklands tur. uge 40 - 1. del. 
♦♦♦♦♦o fem Black Daimond - det bedste og flotteste løb vi har kørt i år :-) 

Fredag morgen i uge 39, og Team Old Time har ferie i 10 dage. Turen går ca. 
550 km ned gennem Tyskland til et sted lige vest for Hannover. 
Landgasthaus Stemweder Berg. Her skal vi mødes med tyske Oldtimer-
venner, Barbara og Hans-Ulrich, som kender det søde ældre værtspar fra 
tidligere ture. Vi får fyrstelig behandling, og hygger os med god mad og 
"oldtimersnak" 
Vi skal møde til papirabname og Teknisk kontrol, lidt over kl. 8 Lørdag 

morgen, hos Mercedes forhandleren i Stemwede-Levern. Her er der også morgenkaffe. Troels 
og Inge er blevet flyttet "sport" til "Touristik" hvor Hans-Ulrich og Barbara også deltager. 
Dette p.g.a. holdmesterskabs konkurrencen. Men Troels og Inge vil "have noget for pengene" 
- og bliver flyttet tilbage i den svære Sport-klasse. Løbsledelsen vil så i løbet af dagen tænke 
over hvordan han kan beregne holdkonkurrencen, når vi nu ikke er i samme klasse. Der er 3 
hold tilmeldt. Rutebogen i super trykkvalitet, kan vi få udlevert 30 min. før start. 

 
Rallye Stemweder Berg Historic, er en "Veranstaltung" på knap 200 km. og indeholder både 
orienterings etaper og sekund etaper med fotocelle tisdmåling. ( Wertungsprüfung - sollzeit ) 
Orienteringsetaperne er opbygget med nummererede pile på knivskarpe kortudsnit i (original 
) 1:25.000 - For os der er vant til at sekundetaper på kortudsnit 1:50.000 ( zoom fra 1:100.000 
) - er det overskueligt at finde vej. Og i "Touristik" er der kun indlagt få finter, og der spilles 
ikke på de specielle tyske regler m.h.t. modkørsel. Altså en reel orienteringsetape. 
Wertungsprüfung (WP) er optegnet rute, ligeledes på kortudsnit 1:25.000 og som noget nyt 
kontrolleres vi her med både skilte og hemmelige fotoceller undervejs. De er dog ikke mere 
hemmelige, en at de er opgivet på kortet, med afstand og tid. Til gengæld er de fleste af dem 
"blinde" - d.v.s. man ved ikke om der er en fotocelle eller ej, på det opgivne sted. Det var der 
så 2 steder, hvor næsten alle fik strafsekunder. Meningen var at holde hastigheden nede på 
det gennemsnit ( 23 - 33 km/t ) der var opgivet i rutebogen. 

 
I Touristik var der 6 sekundetaper og 3 orienteringsetaper, derimellem tulipan-etaper, med 
forholdsvis korte mål, så der var "nok at se til" gennem hele løbet. Hele turen var lagt på 
mindre asfalterede veje i det flotte kuperede landskab omkring Wiehengebirge og flere 
steder kørte vi "serpentinerveje" op og ned af bakkerne. Så også chaufføren, havde "nok at se 
til" Middagspausen var henlagt til Kurpark Bad Oenhausen. I den anden ende af parken ligger 
også et gammelt Kejserpalads. Inden vi fik lov at parkere, er ruten ( transport) lagt ned forbi 
en fyldt tilskuer tribune foran restauranten - absolut festligt. 



 

Vi ankommer til mål, festmiddag og præmieuddeling kl. 19:00 ( vi har startnr. 48 af 49 
deltagere ) Bergasthof Wilhemshöhe Stemwede-Haldem. Flot velsmagende 3 retters menu 
incl. vin til maden er indregnet i startgebyret. 

Vores resultat kan ses herunder. Vi overser et skilt ( det er der mange der gør ) - men kører 
godt på sekundetaperne. Holdkonkurrencen ???? - Joh øh  - løbsledelsen finder ud af at det er 
billigere at uddele en pokal end at tilbagebetale holdgebyret på 50 Euro - så vi får en 1. plads i 
vores egen holdmesterskabskonkurrence for "mixede" klasser. 

Men pokalen ser godt nok ud i Dansk Tysk Historic Team´s pokalskab. 

Vi overnatter igen på Landgasthaus Stemweder Berg, og efter morgenmad Søndag, tager 
Team Old Time til Winsen ( Aller ) lidt NV for Celle, og deltager i veteranudstilling med vores 
biler. En god dag med mange køretøjer, levende musik, flot sensommervejr og masser af 
mennesker. Der er også et flot "oldtime" modeshow. –men det er næsten en historie for sig. 

 
Sidst på dagen triller vi sydpå, til Braunschweig, hvor vi har bestilt miniferie gennem Risskov 
Bilferie. inden vi igen midt på ugen drager videre til Hanse Historic i Lübeck - det kan der 
læses om andetsteds her på sitet. 

 
Venlig Hilsen 
Niels Peder Nielsen 

Resultat: 

 2. Plads i klasse 12   Touristik - Hans-Ulrich og Barbara        BMW 2002 Ti 1970 
 3. Plads i Klasse 14   Touristik - Karin og Niels P.                  Golf C 1979 
 4. Plads i klasse  4    Sport    -   Troels / Inge                      Opel Kadett GT/E 1977 

  



 

 

9 Int. Hansa Historic 2013. 
Af Troels – Team Old Time 
 
 
Tysklands tur.  -  2. del.  
 
 

Efter at vi har leget turister et par dage i Braunschweig, hvor vi blandt andet 
har været på besøg hos VW i Wolfsburg, og set ”Autostadt” og ”Volkswagen 
Auto Museum”, er vi nu onsdag d. 2. okt. på vej mod Lübeck. Vi skal deltage i 
det 9. Int. Hansa Historic 2013 fra d. 3. – 5. okt.  
 

 

 

Torsdag d. 3. okt.  

Kl. 12.30 åbner ”Rallycentrum” i flot efterårsvejr. Der er tilmeldt 67 hold, selv om der var en 
begrænsning på 65 hold. Der er deltagere fra hele 7 nationer. Og det så langt væk fra som 
Grækenland & Australien. Der er der igen i år 6 DK licenser. Så det er jo fint. Det er Niels Chr. 
Madsen / Helge Jensen – Ulrik Hjel / Ebbe Madsen – Torben Østergaard / Poul-Erik Hansen – 
Werner & Christa Stein – Karin & Niels P. Nielsen – Troels & Inge Nielsen. Vi stiller igen i år 
med to hold i ”Mannschaft” konkurrencen. ”DK-Wiking”(DK-W) & ”Dansk Tysk Historic 
Team”(DTHT). Sidste år vandt DK-Wiking. Løbet er på  753 km. Vi får klaret papir-gangen og 
bilerne igennem teknisk kontrol. Karin & Niels Peder har igen medbragt marcipanbrød til 
kontrollanten i teknisk kontrol, da deres dæk er et nummer for store. Det virker. 
Kl. 16.00 startes der ud på første del. Ca. 80 km. med 2 sekundetaper, omkring Lübeck. 
Starten er festlig, med sækkepibe musik. Der er Middagspause i forstaden ”Dornbreite” inden 
vi fortsætter til forstaden ”Bad Schwartau”. Det skal lige blive mørkt, inden vi skal starte på et 
af højdepunkterne i løbet, ”Nacht Grand Prix” i gågade området.  Her skal vi køre 3,3 omgang 
med 4 fotoceller. Sidste år var der rigtig mange deltagere, inklusive os selv, der ikke så 
hverken markering eller fotocelle på afkørsels stykket. Da vi ikke vil gentage fejlen i år, var vi 
(DTHT) på gå tur her i går eftermiddags, for at forsøge at regne ud, hvor det sådan cirka kunne 
være, den kom til at stå.  Lige lidt hjalp det. Det var omkring halvdelen af holdene, der ikke 
fandt den tidsnok og ca. 20 % fik her en max tid. Hele DTHT og 3 hold fra DK-W i beregnet. 
ØV. Den var igen rigtig svær. Efter en ”fyraftens” øl i opholdsrummer på vores ”Pension 
Scharnweber” gik de danske hold til ro.  
 

 

Fredag d. 4. okt. 

Re-start kl. 8.00. igen i flot vejr. Dagens etaper er på ca. 350 km. med 6 sekundetaper. Turen 
går østpå forbi Wismar til middagspausen, på et flot landsted ved Malcow. Efter at vi igen har 
fået en rigtig god forplejning, er vi lige omkring Markedspladsen. Det bliver også lige til 4 km 
Autobahn, for at komme væk fra byen, inden vi igen kommer ind på de små veje igen. Vi 
kører syd / øst på gennem et flot (stort) område med rigtig mange store og små søer. Det 
strækker sig helt frem til kaffepausen, som er på det store Teglværksmuseum ” Ziegeleipark 



 

Mildenberg” ved floden ”Havel” og lidt nord for Zehdenick. Fint sted.  
Vi når nu frem til denne dags højdepunkt. ”Templiner Ring”, en stor gokartbanen lige syd for 
Templin. Som ligger ca. 70 km nord for Berlin. Vi skal køre 3,9 omgange på anlægget. Alle 
slipper godt igennem, lige med undtagelse af Inge & mig. Vi får lavet en regnefejl (syv et halvt 
minut er ikke 7,5 men 7,3)  på tredje omgang og må indkassere en max tid. Men en rigtig sjov 
opgave. Efter at vi har været en tur omkring markedspladsen i Templin, kører vi ud til et 
meget stort hotel i udkanten af byen ved søen ”Lübbesee”.  
Ahorn Seehotel, med godt 500 værelser, butikker, diskoteker, bølge bad og en helt masse 
mere. Igen er maden fremragende. Efter de godt 420 km er resultaterne følgende.  Bedst 
placerede DK-licens er Niels Chr / Helge på en 11 pl. Så Fam. Stein – 13 pl. Fam. Nielsen Sunds 
– 16 pl. Fam. Nielsen Skibbild – 17 pl. Så Ulrik / Ebbe – 24 pl. Og endelig Torben / Poul-Erik – 
34 pl. De har på hele løbet kæmpet med at holde bilen kørende. De har store problemer med 
først benzinpumpe relæet og siden med tilførsels system. Med de er stadig med, fint.  
 

 

Lørdag d. 5. okt. 

Kl. 8.30 påbegynder vi så turen tilbage mod Lübeck. Hertil skal vi bruge 323 km. og igen med 6 
sekundetaper. Først gennem Lychen, Wittsock og ind på Markedspladsen i Pritzwalk. Her fra 
til middagspausen på den gamle Borg (1200 tallet) i byen Neustadt-Glewe. Byen har brugt 
godt 10 år på at renovere den gamle borg. Den er blevet rigtig flot. Der er opvisning af folk i 
middelalder dragter, mens vi spiser. Flot.  
Turen går videre syd om Schwerin og gennem Wittenburg til denne dags højdepunkt. En 
rundbane ca. 10 km syd / øst for Mölln. 2.2 omgang og en længde på godt 7 km. Den klarer vi 
alle fint.  Via Ratzeburg, når vi frem til mål i Lübeck lidt efter kl. 18. Her venter der alle 
deltagere et glas Champagne, skænket af en flot frysende, let påklædte, unge damer. Trods 
det gode vejr er det lidt mere end køligt ved denne tid.   
Nu mangler så bare festmiddagen og resultaterne.  Kl. 20 er der mad. Fremragende og ikke til 
diskussion. Så til det, det hele handler om. Resultaterne. Først til Holdturneringen. ”DK-
Wiking” gjorde det igen. En fornem førsteplads til holdet.  Som bestod af. -  
 

Mannschaftswertung                                                                                          Punkte 
1. -  DK- Wiking           67,66 

Taute, Hans / Humme, Marcel        12,57 
Stein, Werner / Stein, Christa        25,51 
Madsen, Niels Chr. / Jensen, Helge       29,58 
Hejl, Ulrik / Madsen, Ebbe         31,56 
Oestergaard, Torben / Hansen, Poul-Erik      58,45 

 
2. -  ADAC Ostwestfalen Lippe e.V.        70,26 
3.-  VBA Automob. Tradition Berlin        74,79 
4.- AC Schleswig           79,70 
5.- Dansk Tysk Historic Team         80,08 
Blankenburg, Hans-Ulrich / Blankenburg Barbara,      22,57 
Nielsen, Troels / Nielsen, Inge        28,65 
Nielsen, Karin / Nielsen, Niels Peder       28,86 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vi i DTHT får ikke et ben til jorden og må tage til takke med en 5 plads denne gang. Bedst 
placerede DK-Licens bliver Werner & Christa med en 11pl. Så Troels & Inge – 13 pl. Karin & 



 

Niels P. – 14 pl. Niels Chr. & Helge – 15 pl. Ulrik & Ebbe – 17 pl. Og de uheldige helte Torben & 
Poul-Erik – 31 pl.  
Vi er alle enige om at vi har haft en dejlig oplevelse og en sjov og hyggelig tur. Vi håber på at 
der er et par andre danske hold der vil med næste år. Der har løbet 10 års jubilæum, og 
rygterne svirre om, at løbet ”måske” går nordpå, og ”måske” lidt over den dansk/tyske 
grænse. Hvem ved. Vi får se. Men datoen ligger fast – 2-4 Oktober 2014. Så den kan i godt 
reservere på forhånd.  
 

 

Søndag d. 6. okt. 
Kl. 8.30 er der fælles morgenbord, for os (5 hold) der bruger ”Pension Scharnweber” som 
base. Efter en del historier, hvoraf nogle nok er af tvivlsom karakter, er det tid til opbrud. Et 
hold retning Hamburg, et hold retning Puttgarden og de sidste tre hold, retning Frøslev.  
For os i Team Old Time, er det nu slut på 10 dages ”Old Time” hygge. Vi skal igen arbejde. Vi 
har oplevet en masse og kørt 2406 km. i vores gamle biler.  
 
 
Med sportslig hilsen fra os alle. – skrevet af Troels.  
 
 

 
 
 
 
 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Referat af OR-udvalgsmøde 04-2013, den 9/9 hos Kenneth Rønholm 
Deltagere: Henrik, Thorben, Bjarne, Anders (afbud) og Kenneth (ref). 
 
Godkendelse af referat. 
• Korrekt dato var den 6. Juni 
 
Siden sidste møde 
• Rally sprint i Sdr. Virum. General tilfredshed fra kørere og annoncører i Sdr. 
Virum. Efterfølgende grilfest forløb også godt. 
• Klubmesterskab klubrally i Hedensted, det var en god oplevelse, prøveområde var 
perfekt. Der blev lavet en skade, hvor lodsejeren efterfølgende ikke stemt for vi 
køre der igen, da der har været meget bøvl med forsikring. (Skaden skal 
lodsejeren melde til eget forsikringsskab). Klubben skal have et forslag med til 
repræsentant om og ændre forsikring ved DASU. 
• Rally test dag forløb godt, der kunne godt ha været flere deltager! Der blev lavet 
et lille overskud. 
• IMK vandt igen JFM Holdmesterskab for 4 år i træk,TILLYKKE sådan skal det 
gøres. Henrik har fået bevilget nye trøjer til alle første og anden køre, af 
formanden. (Der er ikke plads til og skrive 2014 på dem vi har). 
• Formanden for styregruppen Rally Danmark har trukket sig, og arbejdet i gruppen 
er gået i stå. Arrangørerne for tilbage værende DM i år må selv lave 
styregruppens arbejde. 
• Der har været afholdt evalueringsmøde for rallysprint i Horsens. Rygmarvsbrok 
foreningen vil gerne lave løbet igen næste år. 
• Biludstilling i forbindelse med biller for alle MCH aflyst. 
 
Kalender/kommende arrangementer i IMK 
• Speed nord JFM 22 deltager er meldt til dags dato, der er 6 x 2 prøver. Pokaler 
hvilke pris, og hvor mange. Udvalget er enige om en pokal ved deltager 1,4 Og 
8 
• DM6 i Rally. Der er fuldgang i planlægning. Der er lavet en aftale med MCH 
om at kunne benytte deres områder. 
• Prøveområderne er på plads 
• Tidsplanen er ved "version 11" 
• Sponsor søgning er godt i gang, det går ikke så godt med og finde en hovede 
sponsor. Danboring vil kun være hovedesponsor, hvis der bliver TV-produktion! 
Der er stadig uklarhed omkring TV-produktion DRC ønsker ikke og indgå en 
aftale med IMK. Der er ikke helt klarhed over, hvem der har ansvaret for TVproduktions 
aftalen! 
• Der er bestilt værelser til officials på B&B i Snejbjerg 



 

• Medlemsaktiviteter i efteråret/vinter: En teoriaften, hvor der bliver givet råd fra 
de erfarende køre. 
• En månedlige klubaften. Datoer vil komme senere, da der er en del aktiveret i 
forbindelsen med DM6. 
 
Økonomi & Materiel 
• Indkøb af kegler, Henrik har fundet en ok pris. Han vil bestiller 20 kegler. 
• Henrik køber 100 ruller markerings bånd og får tilbud på 20 Dan pæle. 
• Trailer, der er bevilget omkring 15000,- har vi hørt? 
• Vores materiel skal mærkes op, der skal også laves kasser, hvor vi opbevare 
skilte m.m. 
• Klubbilern: bane afd. har fået Volvo'en og der er enighed om der ikke skal findes 
en afløser for Volvo'en pt. Astra'en kan køre vinter cup i år, der er bud 5000,- for 
den som den står, når vintercupen er kørt. 
 
Kalender 2014 
• Der er kalendermøde i Pårup den 17 september. 
• Sdr. Virum er det eneste løb O&R udvalget ønsker og søge i 2014 
 
Eventuelt 
• Forsikringen på 3 mands ejendom i rallyarrangementer er ikke tilfredsstillende, 
bestyrelsen bør bringe det op på repræsentant møde. Bjarne vil sende en mail til 
bestyrelsen, hvor han vil forslå, at emnet bliver taget op på kalendermødet? 
• Samarbejde med KOM i 2014 omkring historisk løb, der undersøges om der er 
nogle der er interesseret i klubben. 
• Status på IMK's folder: der er ikke nyt i sagen. Sker der ikke snart noget i denne 
sag! 
• Tilgængelighed i hallen og ved containeren ved MRC banen. Pallerne foran 
containeren er fjernet. 
• Startgebyr til holdmesterskab mandskabet vil blive kontaktet, Bjarne vil bede Helle 
om og sende en mail til mandskaberne. 
 
Næste møde 
5 december ved Henrik kl. 19. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VW Boble, ombygget med Porsche motor. Fotograferet på VW museum i Wolfsburg. 



 

 

Weekend i Nordfriesland 
Af Troels og Niels Peder – Team Old Time 

 

Lørdag morgen d. 27. juli 2013. Kl. er kun 5.40 og Team Old Time har aftalt møde på den 
første rasteplads syd for Herning Messecenter. Uf, det er tidligt. Vi skal på weekend tur i det 
Nordfrisiske, og deltage i hele to rigtige ”hyggeløb”. Et hyggeløb, er et løb hvor der er lidt 
konkurrence, en masse hygge og rigtig meget god mad. Alt i alt en dejlig afslappet weekend, 
lige bort set fra at vi skal så listelig tidligt op. Vi skal være i Bredstedt, som ligger ca. 15 km 
nord for Husum, senest kl. 9. Der er ikke meget trafik, så vi når det fint. 

 
 

Det er i år 25 gang løbet køres. Vi – Karin & Niels Peder (KN) – Inge & jeg (TI)  deltager for 4 
gang. Så lige lidt statistik. 
År 2010. – TI. en 3 pl. inkl. en fejlkørsel. – KN. en 4 pl.  
År 2011. – KN. 1 pl. – TI. 3 pl. inkl. en fejlkørsel.   
År 2012. – KN. 1 pl. – TI. 2 pl. inkl. en fejlkørsel. 
 
Så til dagens løb. Der er tilmeldt 78 biler og motorcykler. Heraf 10 hold fra DK. Rigtig fint. Det 
starter med det helt store morgenbord. Kaffe og rundstykker så meget man lyster. Vi tager 
tingene meget roligt alle sammen, og førermødet mener vi ikke, vi behøver at gå til. Det er jo 
det samme, han fortæller hvert år. Ikk ?  
 Kl. 10 går starten fra markedspladsen. Helt løbet er på 106 km og de første 62 er frem til 
middagspausen. KN. har start kl. 10.45 og vi (TI) forlader markedspladsen kl. 10.28. Turen går 
syd øst på og efter bare 10 km kommer vi frem til dagens eneste sekund etape. Vi skal selv 
vælge en hastighed mellem 10 – 30 km/t. Herefter bliver vi målt på førstedelen, og skal så 
fortsætte med nøjagtig sammen hastighed, resten af etapen. Det svære er, at vi ikke ved om 
vi har kørt 28,3 eller 27, 8 på det første lille stykke. Det hævner sig så på resten af etapen. Vi 
kikker lidt på den og bestemmer os for at køre 28 km/t. Den er på 3,9 km, ser vi. Vi starter og 
er meget omhyggeligt med farten, da der jo snart kommer en måling. Intet sker. Vi snakker 
om, at nu må de da snart måle, inden vi har kørt hele længden. Stadig intet. Så 200 m før 
målet er slut kommer der en måling. Mærkeligt. Efter de 3,9 km skal der så være en 
rundkørsel. Intet. Efter 4,5 er der i stedet et vej-T. Vi holder og kikker lidt på hinanden. Vi kan 
godt se, at de andre deltagere drejer til venstre, men hvorfor ?. Inge læser i papirerne at vi 
skulle have et ”bilag 1”. Det har vi ikke. Måske vi skulle have læst papirerne under 
morgenkaffen. Nå, men sekund etaper er jo slut – ikk ?. Så sluk uret og vi kører tilbage til 
kontrollen, for at spørge til den manglende rundkørsel. De ser noget målløse på os og 



 

fortæller at sekund etape skam ikke er slut endnu. Ellers kan de ikke hjælpe. 
Vi fortsætter nu efter de motorcykel mærker, der er opsat, og her skal der drejes til venstre i 
det før omtalte vej-T. Nu kommer der nye målinger og efter 6 km. er etapen slut og 
rundkørsler kommer efter 10 km. Sikke noget skidt vi her har fået lavet. Kun en sekundetape, 
og vi har totalt bommet den. Måske vi næste år skal til førermøde.  Vi håber at KN. har mere 
styr på det end os. – det har de faktisk ikke, viser det sig. De er bare noget kvikkere end os. Da 
det ikke passer mere, bevarer de overblikket og følger efter de andre, og med uret løbende, 
så da de kan se målepunktet, når de næsten at redde deres tid. Rigtig godt gået synes vi. Men 
de er jo også unge og tænker hurtigere end os ”gamle”. Turen fortsætter øst om Husum og 
ned til Schwabstedt. Her er middagspause på en hyggelig kro, lige ned til floden Treene. Her 
er rigtig flot.  
Efter at vi har fået lækker mad og kikket på naturen og floden, er det igen tid til at køre 
tilbage mod nord. Efter ca. 20 km. kommer vi til landsbyen Schwesing. Her er der en 
storkerede med unger. Vi gør holdt og nyder at se på de store unger. Foto bliver der også 
taget. KN. indhenter os her, og de kikker med. Vi fortsætter mod mål i Bredstedt. KN. kommer 
så langt foran, at vi ikke mere har kontakt med dem. Da vi når frem til Bohmstedt, får Inge øje 
på Niels Peder, over nogle buske på p-pladsen, ved ”Paulsen’s Landhotel”. Her står han og 
vifter med armene. Der er dømt is pause. Her holder i forvejen to andre hold. Vi har 2 timer til 
at køre fra pause til mål, og her efter 1 times kørsel mangler vi kun 6 km. Altså pause. Vi får 
en rigtig fin isdessert – kaffe og cola. Vejret er jo næsten for godt. Sol, ingen vind og hele 33 
grader i skyggen. Det er godt nok’t varmt.  
Vi når frem til mål til tiden. KN. kikker dog lige på rådyr på det sidste stykke, og når også at 
tage foto af dem. Jo et alsidigt motorløw. Dejligt.  
Nu skal vi så i gang med det helt store kaffe bord med mange (over 10) forskellige lagkager. 
Snakken går godt, mens kaffe og kage glider ned. Vi holder megen sjov med, at det igen er 
lykkedes os (TI) at lave fejl i dette ”nemme” løb. Af 4 mulige har vi lavet fejl i 4. godt klaret. 
Karin & Niels Peder redder Teamets ære og bliver nr. 2 i klassen og nr. 4 generelt i bil klassen. 
Vi bliver nr. 10. eller sagt på en anden måde - næst sidst.  
Nu skal vi til Heide og finde vores overnatning, - Gästehaus – Ivonne. På vejen hertil må vi lige 
igennem en tordenbyge lidt ud over det normale. Det regner så kraftigt at trafikken næsten 
går i stå. Vi kan intet se. I Heide by har ”Das Feuerwehr” travlt med at kontrollere 
brønddæksler, da vandet vælter op af kloakkerne. Jow – jow det giver vand. Efter endnu et 
lækkert måltid og en enkelt øl, er det nogle trætte mennesker, der går til køjs efter en lang, 
men rigtig god dag.  
Med sportslig hilsen – Troels.  
 

 

Søndag. 

Efter overnatning i Heide, triller vi de sidste 30 km til start i Int. ADAC Christophorus 



 

Oldtimerrallye i Hannerau-Hademarschen. 
Idag skal vi også kører i ”Dansk Tysk Historic Team”. Hans-Ulrik og Barbara, har forstærket os,  
med endnu et tysk hold : Maren og Hans-Peter Menke. 
Løbet er omkring de 100 km. langt, med to sekundetaper ( GLP ) efter vanlig tysk model, med 
lightschranken und sollzeit. 
 
Teknisk kontrol og papirabname, samlingssted og morgenkaffe, samt start, er henlagt til 3 
forskellige steder. Vi starter 11:23 fra markedspladsen i Hannerau-Hademarschen, hvorfra 
ruten går sydøst på til middagspause hos en Ford Forhandler i Hohenwestedt. Her er der 
tvunget pause på 1½ time. Så der er rigelig med tid til at ”sparke dæk”. Maden kan ikke helt 
leve op til standarden fra Bredstedt i går, men vi bliver mætte og kan fortsætte til speaket 
rampestart på Rådhustorvet inde i byen. Jo Jo, der er skam stil over den del af løbet ☺☺☺☺  
 
Undervejs til pausen, har der været to GLPér hvor vi bliver målt med fotocelle-teknik og 100-
del sekunds nøjagtighed. Vores fornemmelse er, at vi rammer det nogenlunde inden for 1 
sekund. – Hvilket vi faktisk har trænet derhjemme på industrivejen – i Sunds.  
 
Hjemturen efter middag, er ikke særlig krævende. Men meget flot med gennemkørsel af bl.a. 
det store skovområde ”Aukrug”. Af små snoede veje med diger og læhegn a la Fyn, går det 
nordpå, til mål i Landgasthof ”Gosh” i Oldenbüttel, som ligger nogle få km nordøst for  
Hannerau-Hademarschen. Meget tæt på Kieler-Kanalen, på et sted hvor der er ( gratis ) 
bilfærge over kanalen. 
 
At deltagerne har kørt den tiltænkte rute, bliver jævnligt kontrolleret af bemandede 
stempelkontroller. Motorcykler og biler kører ikke altid samme rute. Og da tulipanmålene 
svinger en hel del ( plus/minus 100-150m ! ) er det lidt gætteri at vælge den rigtige rute, der 
hvor MC og bil skilles. 
Ved et vej-y med en trekantsmulighed, vil kontrollen ikke stemple bilernes kontrolkort. Han 
skal kun stemple motorcykler, mener han og insistere på at vi fortsætter uden stemplet. 
Enkelte autoteams er dog stædige og forlanger at få stemplet i kontrolkortet. Nå, vi resignere 
og fortsætter uden stempel, og vel ankommet til mål, og det store kaffe/kage bord ☺☺☺☺ bliver 
det store stridsspørgsmål, netop dette stempel, som rigtig mange mangler. GLP-2 er slettet 
p.g.a. Ur-fejl. Men løbsledelsen vil ikke slette stemplet og Hans-Ulrich og andre, diskutere 
heftigt med både ADAC og løbsledelsen. Til sidst bliver den dog gjort straffri ☺☺☺☺ ( Tænker at de 
omsider fik telefonkontakt med den stakkels stempelkontrol, som var årsag til hele balladen ) 
En manglende stempel bliver straffet med 10 pkt. og når f.eks. klasse 12 bliver vundet med 
1,03 pkt. – er det åbenlyst, at mangler du en kontrol, er du uden chance for en podieplads. 
 
Resultat : 

 
Hans-Ulrich og Barbara Blankenburg   1. Plads i kl. 11 og 1.plads generelt ( Auto ) 
Maren og Hans-Peter Menke              2. Plads i kl. 11 
Karin og Niels P. Nielsen                    1. Plads i kl. 12 
Troels og Inge Nielsen                       2. Plads i kl. 12 
Thomas og Hanne Aarestrup              3. Plads i kl. 12 
 



 

Sidstnævnte fra  Fanø,  ogdeltager for første gang i deres Alfa Romeo 2000, så det er flot at 
blive nr. 3 med kun godt og vel 3 Strafpkt. 
 
Dansk Tysk Historic Team : 1. Plads – Mannshaftssieger ☺☺☺☺  
 
Eller sagt kort : Ovennævnte mandskaber rydder bordet for præmier i klasse 11 og 12  
 
Vi tager færger over til nordsiden, og Troels kender en bagvej, så vi undgår noget vejarbejde, 
på den normale rute hjemad. Og da GPSén ikke kan regne ud, hvordan Troels tænker, ☺☺☺☺  må 
moster Inge læse kort, det første lange stykke op gennem Tyskland. Godt det samme, der har 
været op til 40 km. Kø ved det vejarbejdet. ����  
 
Vi er hjemme i Sunds ca. 22:30 – Gode oplevelser rigere. 
 
Se fotos fra turen i fotoalbummet her: http://www.teamoldtime.dk/fotoalbumvis.asp 
 
Venlig Hilsen - Niels Peder. 
 

 
De sejrende mænd fra ”Dansk Tysk Historic Team” 

 

Troels, - Niels Peder, - Hans-Ulrich, - Hans-Peter. 
  



 

5. og sidste afd. af MRC Fun Cup d. 
14. september 2013 
Tekst og billede af Martin Jakobsen 
 

Den samlede stilling for 2013 blev: 

 

1. Ronny Andersen fra IMK Ikast 

2. Christian Williams fra VRCR Viborg 

3. Lars Andersen fra VRCR Viborg 

4. Thomas Thomsen fra RC Royal Kolding 

5. Michael Thomsen 

6. Claus Hansen fra ORCM Odense 
 
 
 

 

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jacob Truelsen 

Kristian Berg-Konstmann 

Jannik Konstmann 

Kasper Mikkelsen 

Jesper Johannesen 

Philip Dettmann Johannesen 

  

Fødeselsdage 
 

80 År 

Stinne Mortensen     23 November 
 

IMK ønsker hjerteligt Tillykke 

Byder, bedre sent end aldrig, velkommen til: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

November 
  
 

December 
Torsdag d. 5 Bestyrelsesmøde 
 

Januar 
Mandag d. 6 Årsmøde - Folkerace 
Onsdag d. 8 Årsmøde - MRC 
Torsdag d. 9 Årsmøde OR 
Onsdag d. 15 Bestyrelsesmøde 
Torsdag d. 23 Generalforsamling 
 

Februar 
Lørdag d. 1 Årsfest 
 
 
 
 
 
 

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk 


