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Endnu et år nærmer sig nu sin afslutning,
også i IMK. Det betyder ligeledes, at vi er
nået til det sidste nummer af
Kilometerstenen for i år. Men bare rolig,
Kilometerstenen er selvfølgelig tilbage
igen, på den anden side af årsskiftet.
Jeg håber, at alle må komme godt
gennem julen – Trods risikoen for
overspisning og lignende sæsonbetonede
sygdomme.
Du og din familie ønskes en rigtig
glædelig jul samt et godt nytår!
Hilsen Redaktøren
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Stjerneløbet 2013
Af Troels Nielsen, Team Old Time

Den store Finale på FDM-DASU Classic 2013. Igen lavet af Kolding Automobil Club.

Dette løb, var der fra hele Team Old Time set frem til. Af forskellige årsager, men med glæde
og spænding. I Golfen, var det Ditte der skulle læse kortet. Ditte har ikke kørt ret meget, og
ville gerne med ud at køre et ”godt” løb. I Kadetten, var det vores første løb i DK i år. Så der
var spænding på i vores lille Team.
Det er lørdag morgen d. 26. oktober. Vejret er ok og turen går til Kolding. Der er tilmeldt 51
hold. Turen er på 230 km. så der skal nok blive noget at se til. Efter kontrol og kaffe, hos
Superdæk, er der ved at være tid til start. Det er fra Würth. N.P. & Ditte har start nr. 24 og
afgang kl. 10.24. Inge & jeg har fået det sidste start nummer – 51. (efter ønske) og kl. 10.54.
Da vi skal starte, står der stadig en 7-8 biler (deltagere) på p-pladsen. Det undrer os en del. Nå
men vi skal jo ud på de første knap 70 kilometer. Det bringer os af kringlede omveje, en tur til
Fredericia og retur til spisepausen hos Würth i Kolding. Her er det tag selv bord. Maden er
helt OK. Nu får vi så svar på, hvorfor der var 7-8 deltager tilbage, da vi startede. Der var IKKE
lavet rutebøger nok, ja du læste rigtig. Til en DM-finale, er der ikke styr på, hvor mange
rutebøger man skal bruge. Ups den er ikke god. Når men de omtalte hold kommer af sted
med cirka halvanden times forsinkelse. Alle vi andre, får så vores middagspause forlænget
tilsvarende, for at vi kan få samling på tropperne, inden det går ud på sidste det af løbet. Øv
hvor var det træls. Men vi fik da tid til at snakke og kikke i vores rutebog igen. Hvad vi i vores
Team havde gavn af. Første del var gået fint var vores fornemmelse i begge biler. Eneste fejl
var, at løbsledelsen, igen ikke har forstået, at de skal have styr på køretiderne og give tid til, at
folk kan køre pænt i beboede områder.
Nå, men vi bliver, ved kaffetid, sendt ud på de sidste godt 160 km. Vi har gjort klar med lys på
vores kortborde, da vi jo kan se at vi ikke når frem til mål, inden mørkets frembrud. Turen går
sydpå langs kysten, med vendepunktet ved Haderslev. På tilbagevejen kører vi så lidt inde i

landet, over Simmersted, Lunderskov til mål på Hotel Scandic i Bramdrupdam. Turen er
faktisk igen en fin tur. Men desværre har løbsledelsen igen, ikke styr på køretiderne. Ja - ja.
Ved mål viser det sig at N.P. & Ditte har kørt et rigtig fint løb trods besværlighederne. Ditte
har kun lavet en fejl, som hun faktisk havde lavet rigtig på kortet, men bare lige ”glemte” at
fortælle Niels Peder. Efterfølgende blev dette skilt så slettet, da andre, ikke mente denne
detalje var ok. Hvad den rent faktisk var. Det var rigtig flot arbejde af Ditte. Specielt, når vi
tager det ”meget” høje tempo i betragtning. Så det er helt bestemt ”Bestået” Ditte. Vores
præstation var til gengæld ”Ikke-Bestået”. På sekundetape 8, som var på 12.200 m. lavede jeg
en utilgivelig fejl. Jeg fejl aflæste triptælleren og gav fuld gas ved 11.200 m. Jeg mente vi
havde kørt 12.200. Men nej. Efter 800 meter holdt der en hemmelig tidskontrol. Jeg
brokkede mig til Inge. Hvad holder han der efter? Etapen er da slut. Men et kik på triptælleren
afslørede, at vi først nu havde kørt de 12 km. Øv – Øv – Øv. For en brøler. 22 strafsekunder og
skulle det vise sig. En 3 plads blev byttet til en 7 plads. Så kan vi lære det, kan vi. MEN
teamets ære reddede N.P. & Ditte. De scorede en rigtig flot 1 plads – FØRSTE PLADS – i
Touring klassen. Dog a point (3 st.p.) med Lars Toft & Erik Kjærgaard. De kører ligeledes i en
Golf, men fra 1981, så de blev toer efter reglen om ældste bil. Tæt løb. Nummer 3 havde 26
st.p.
Selve løbet var en kæmpe skuffelse. Der var alt for mange fejl og mangler. Men vores valg af
Tyske løb i år, er nok ikke helt ved siden af. Sådan bliver det nu nok også til næste år. Det
afgør vi på et lille Team møde. Nå ikke mere om det. Vi havde en rigtig god dag og maden til
Festmiddagen var fremragende. Vi fik snakket med rigtig mange hyggelige folk, og byttet
historier. Nu er dette års sæson til ende for ”den grønne Golf” og ”den orange Kadett”
mangler lige et løb endnu. Årets sidste. Midnigth Run 2013. som jeg kører sammen med
Henning Kristensen, venligst udlånt fra Lemvig og omegns motor sport. Herom senere.
Med sportslig hilsen fra hele Team Old Time.

Husk indstilling af personer til
følgende 2 hædersbevisninger!
Peder Brøchner‘s mindepokal
Pokalen tildeles en person i og omkring klubben, som ved sit arbejde og sin indsats gør
noget særligt for at fremme og styrke klubånden i Ikast og omegns Motor Klub.

Jens Hansen‘s Ærespokal
Pokalen har til formål at ære IMK´s formand gennem 30 år (1967 - 1997 ), Jens Hansen,
som tak for det store arbejde han har udført for klubben.
Pokalen uddeles en gang om året, og gives til en person, et hold eller en gruppe af
personer der på det sportslige eller organisatoriske område har ydet en speciel indsats.
Ved tildelingen lægges vægt på at den præmieredes indsats er udført i Jens Hansen‘s
ånd.
Bestyrelsen afgør, efter indstilling fra medlemmer, hvem der skal modtage pokalen.
Ethvert medlem af IMK kan skriftlig indstille person eller personer til pokalen.
Indstillinger skal være bestyrelsesformanden (formand@imk.dk) i hænde senest d. 13.
januar 2014.

9th Midnight Run
- Af Troels Nielsen, Team Old Time

Et anderledes orienteringsløb.

Lad os slå det fast med det samme. Efter en del deltageres, og helt bestemt min egen mening,
var årets Midnight Run helt sikker en ny oplevelse inden for orienteringssporten. Men det
havde intet med Historisk Pålideligheds-Rally at gør. Slet intet.
Nå, men vi hopper over til historien. Det er lørdag middag og Henning Kristensen, som jeg har
lånt igen i år, fra Lemvig & Omegns Motor Sport, er lige ankommet. Vi skal til Fyn for at
deltage i årets Midnight Run. Sidste år var vi (Henning) med for første gang, og bortset fra at
vi blev påkørt straks i løbet, gik det fint. Så vi prøver igen i år. Dog i Sports klassen. Starten er
fra Korup Dækservice, vest for Odense. Der er tilmeldt 40 hold. Heraf 9 hold i O-klassen. I
vores klasse er der 6. Vi har start kl. 17.14.
Første etape er på 36 km. med 2 sekund etaper. Vi kører vest ud til Langesø skovene. Der er
rigtig mange finter og detaljer, som vi dog får med. Men på den anden sekund etape, går det
galt. Nu er det rigtig orienteringsløb, bare på sekund etapen og med 48 km/t. i snit. På vores
kort er der meget professionelt, fjernet en hovedvej. Vi kan ikke få tingene til at passe. Vi
snakker hurtigt om, hvad vi skal vælge gøre. Vi bliver enige om at prøve på at finde den rigtige
rute og så glemme tiden. Problemet er, at der ikke er et oversigtskort, så hvis vi vælger at
opgive denne etape, kan det blive noget af en opgave at finde frem til næste TK. Ikke smart
lavet. Det ender med, at vi komme 12 minutter for sent til den sidste hemmelige tids kontrol
(HTK) og 6 min for sent til etape målet (TK) lidt vest for Vissenbjerg. Lidt fik vi da kørt ind.
Etape 2 er på 41 km. også med to sek. etp. Det går syd på til TK lige nord for Arreskov sø. Igen
er der nogle fæle O-løbs raderinger, som vi alle får med og ”nøjes” med at komme 1 min for
sent. Etape 3 er på 37 km. og bringer os, over Korinth til TK 4 lige nord for Fåborg. Den har 3
sek. etp. Billedet er det samme som på de foregående etaper. Vi kommer lige godt 1 min for
sent til en HTK.

Nu er der så 20 min. kaffe pause. Det er også hårdt tiltrængt. Etape 4 er på 46 km. med 3 sek.
etp. Se nu har vi jo klaget os over, at dette løb var et O-løb. Nu kommer vi så til løbets BEDSTE
(Historisk Pålideligheds-Rally) detalje. En sekund etape på 50 m. – ja i læste rigtig, med 36
km/t. Se det er den rigtig historiske tankegang. Godt tænkt. Vi rammer den på rent 0. Hvad
der ”kun” er 4 andre hold der klarer. Flot synes vi. Nå, men vi kører nord vest på, over
Svanninge, Jordløse, Haarby, Flemløse til TK 5 nord for Glamsbjerg. Igen lykkedes det os at
lede efter en vej så længe at vi igen får en max tid på en sekund etape. Hmm.
Etape 5 er på 20 km. og med løbets sidste sekund etape. Og den er kun få kilometer gammel,
da vi løber ind i en effektiv vejspærring. En lille lastbil har tabt nogle sække træpiller ud over
vejen i en kurve. Så vi må lige en omvej. Og en ny max tid. Ved Gelsted er den helt gal igen.
Igen en meget professionel fjernelse af en hovedvej. Vi finder dog rundt og når frem til TK 6
syd vest for Ejby. Herfra er der så 17 km. transport frem til samlingsstedet, - cafeteria
Karoline, ved den gamle Lillebæltsbro. Vi når frem kl. 22.24.
Nu skal vi have et velfortjent måltid mad. Vi har, ved start, bestilt karbonader og grønærter.
Det glæder vi os nu til. Vi får da også en fin karbonade med kartofler, hvid sov og ca. 15-20
ærter og lidt flere gulerødder. Grønærter bliver det nu aldrig. Nå men vi får da mad og det
kan gå an. Til resultatet. Det viser sig at vi og flere andre hold, har kørt forbi en rutekontrol,
desværre. Vi har ellers kørt hele ruten
rigtig og fået alle hjørner med. Det er vi
lidt stolte af. Vi når op på 231 stp. i alt
og det rækker til en 3 plads. Det er
rigtig godt arbejde af Henning, som jo
ikke er O-observatør, men gammel
rally anden kører. Men vi snakker nu
lige om at dette løb ikke var nær så
sjovt som det sidste år. Ja det her vil vi
nu ikke bruge tid på en anden gang. Vi
vil kører Historisk Pålideligheds-Rally,
ja vi vil. Nå, men vi har igen haft en
oplevelse og hygget os lidt med det.
Der er for øvrigt 3 hold der udgår /
opgiver. Og de to er fra expert klassen.
Hmm. Vi når tilbage til Skibbild ved
01.45 tiden og Henning til Gudum ved
02.30 tiden. Så er den dag da også
gået, ikk.
Med sportslig hilsen Team Old Time.
Kig på www.teamoldtime.dk

ÅRSMØDER 2014
Der afholdes årsmøder i de enkelte afdelinger på følgende datoer. Mød op og giv din mening
til kende i din afdeling.

BANE-AFD.:

MRC-AFD.:

O- & R-AFD.:

Mandag d. 6. januar

Onsdag d. 8. januar

Torsdag d. 9. januar

Fælles for alle møder:
Mødetid : Kl. 19,00
Sted: Klubhuset/Nørlundbanen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Året der gik
3. Økonomi
4. År 2013
5. Valg af udvalgsmedlemmer
6. Evt.

NYTÅRSLØBET – LØRDAG d. 28. dec. 2013. Kl. 14.00.
JULEHYGGE FOR ALLE.
HER ER INGEN KRAV TIL LICENS – ALLE ER VELKOMMEN.

Nu er det jo igen snart jul, hvor vi forhåbentlig alle skal hygge os med vores familier og have
noget dejligt mad og drikke. Når det så har stået på nogle dage, ja så trænger de fleste jo til
lidt frisk luft.
Her har man i Randers igen i år, et rigtigt godt TILBUD til alle os motor sports folk, nemlig
Nytårsløbet 2013. ”Kun for sjov efter div. gamle regler”. Mødestedet er igen RAS klublokaler
Gl. Hobrovej 40. 8900 Randers. Der er ca. 40 km alm. O-løb og ca. 40 km OLD TIME O-løb.
Løbet er lavet så der er plads til alle, både med og uden licens. Der er også plads til dem der
ikke har været ude og køre i flere eller mange år. Ja det er faktisk en hel sjov oplevelse, både
hvad angår den sjove løbsform, hvor der er alle mulige mærkelige gamle opgaver, og også
hvad det sociale angår, hvor man risikere at møde gamle venner og konkurrenter, man ikke
har set længe.
Jeg vil gerne opfordre ALLE der har tid, lyst og lejlighed til at kommer til Randers og køre
Nytårsløb. Dette løb kan være en sjov jule oplevelse, også selv om man til daglig dyrker
baneløb eller rally. Hvis man tilmelder sig i klasse C eller D, kan alle med rimelighed finde den
rigtige vej hjem igen. Selv hvis der skulle komme sne, plejer løbet at blive afviklet.
Tillægsreglen kan findes her - www.osport.dk/Tillaegsregler/Till_RAS_2013.pdf - Lad jer ikke
snyde af, at der er to løb på samme tillægsregel og at der på forsiden står ”onsdag”, det er
lørdag. Tilmelding sker via - www.osport.dk - eller - www.knagen.dk - .Håber vi ses. Hvis i
har lyst kan i jo kikke forbi vores hjemmeside – www.teamoldtime.dk

Vi – Team Old Time – ønske alle en rigtig god Jul.
Hilsen Inge & Troels.

Der indkaldes hermed til

GENERALFORSAMLING
TORSDAG D. 23. JANUAR 2014 Kl. 19.00 I KLUBHUSET
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger revideret driftsregnskab og status.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Fremlæggelse af budget
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse:
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Der gives meddelelse
om de 3, af sportsgrenene valgte til bestyrelsen.
På valg til bestyrelsen er;
René Jørgensen (Modtager ikke genvalg)
Sabine Rosenlund (Modtager genvalg)
Mikkel Mikkelsen (Genvalg?)
8. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant.
9. Eventuelt.
Husk at forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før, jvf. klubbens vedtægter.

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

Bestyrelsesmøde d. 12/12-2013
Afbud: Mikkel Mikkelsen og Jan Juul
1. Godkendelse af referat: Intet at bemærke
2. Økonomi: Intet at bemærke
3. Løbende sager:
A. Bestyrelsen. Det nye varme system i klubhuset er installeret, og det er nu muligt at
fjernstyre temperaturen, således at huset er varmt ved ankomst, mere info herom følger.
På valg til generalforsamlingen er Rene Jørgensen, Mikkel Mikkelsen og Sabine Rosenlund.
De enkelte udvalg sørger selv for indkaldelse til de respektive årsmøder. Bestyrelsen
påminder udvalgene om at referaterne skal ligge i henhold til vedtægterne.
B. Bane udvalget. Der har været en enkelt stormskade på banen. Der afholdes i 2014 to
åbne løb. Der undersøges priser på et nyt starter skur samt samariterhus.
C. OR udvalget. DM rally er afviklet med stor succes, og udvalget takker de mange frivillige
hjælpere. Det er vedtaget at der skaffes en ny 40 fod container til materialer, der vil blive
placeret ved siden af hallen. Den nuværende materiale container overtager MRC afdelingen.
I 2014 afholdes der to rallysprint.
D. MRC udvalget. Der holdes i nærmeste fremtid møde med DASU`s MRC udvalg, omkring
kommende arrangementer.
4. Øvrige udvalg:
Sponsorudvalg. Intet at bemærke
Bygningsudvalg. NK sørger for at få indkøbt lamper til udendørsområderne omkring
klubhuset.
Bankoudvalg. Der mangles stadig hjælpere.
Klubblads og hjemmeside udvalg. NK hører Kim om han vil fortsætte med at lave klubladet
lidt endnu.
Aktivitetsudvalg. PM har lavet en aftale med Autogården om at vi kan låne deres
cornervægt tre aftener. Prisen bliver 200 kr. pr. bil. (Pengene går direkte til klubben) Datoer
kommer løbende på hjemmesiden. Alle er velkomne.
Cafeteriaudvalg. Intet at bemærke
5.Nye møde datoer:
Årsmøder: 6. januar: Bane, 8. januar: MRC, 9. OR
Bestyrelsesmøde: 15 januar hos Niels Kr. Højriis
Generalforsamling: 23. januar
Årsfest: 1. februar

Indlæg fra en billetsælger ved DM 6 i
Rally
- Af Niels Kr. Højriis
Vi i FR-afdelingen blev opfordret til at finde nogle hjælpere til at varetage billetkontrol og salg
i forbindelse med DM6 Rallyet som IMK arrangerede.
Vi var omkring 20 – 25 personer, lidt skuffende antal taget i betragtning af hvor mange penge
det kunne give klubben. Det lykkedes at få fordelt de forskellige poster på ruterne, så de mest
eftertragtede steder kunne besættes med 2 personer.
Personligt syntes jeg det gik over alt forventning, bortset fra nogle små detaljer med fordeling
af Rallypas og programmer, men det blev vist løst hen af vejen. ” Det må vi jo huske til næste
gang”
Hermed en TAK for hjælpen til alle som gav en hånd med.
Glædelig jul og godt nytår.

VARMEANLÆG
- IMKs klubhus har fået nyt varmeanlæg
Klubhuset er her i efteråret blevet udstyret med et nyt varmeanlæg. Der er blevet installeret
en luft/luft anlæg.
Årsagen er primært at vi undgår, de trælse, tyverier af fyringsolien men også at det nye anlæg
kan styres ”hjemmefra” via mobiltelefonen. Dertil kommer jo også den klimavenlige del.
I den forbindelse har vi jo fået ”det gamle” anlæg i overskud, så er du interesseret i et godt
anlæg til garagen eller værkstedet, så se lige annoncen nedenfor.

Annonce:
DANTHERM fyr og 1200 l. olietank sælges.
Tanken er fra 2009 og selvfølgelig med attest.
Det vil blive solgt, samlet, på ” højeste bud princippet ” og budene starter ved 8000,00 kr.
Du skal selv sørge for transporten.
Billederne er ikke af den rigtige tank/det rigtige fyr, men nogle lignende.
Budtiden slutter søndag d. 12 januar 2014 kl. 23,59.
Bud skal mailes til kassereren på kasserer@imk.dk

Fødeselsdage
50 År
Elsebeth Sørensen
Mogens Harritz

13 Januar
25 Februar

20 År
Andreas Pleth

24 Januar

IMK ønsker hjerteligt Tillykke

December
Søndag d. 15

Klubrallykursus

Januar
Søndag d. 5
Mandag d. 6
Onsdag d. 8
Torsdag d. 9
Onsdag d. 15
Torsdag d. 23

Banko
Årsmøde - Folkerace
Årsmøde - MRC
Årsmøde OR
Bestyrelsesmøde
Generalforsamling

Februar
Lørdag d. 1
Fredag d. 28

Årsfest
Bingo

Marts
Lørdag d. 1
Torsdag d. 20

DASU 532+ Kursus
Banko

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk

