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Kære læser 
 
Nu nærmer sommeren sig og dermed også 
ferietid. Heldigvis ligger Kilometerstenen jo som 
PDF på hjemmesiden – så det er let at tage 
læsestof med på ferien! 
Sommeren giver også tid til, at se og deltage i 
masser af motorsportsaktiviteter. Dette er en 
oplagt mulighed til, at få taget nogle billeder og 
skrevet nogle indlæg til Kilometerstenen, så den 
også i de næste numre indeholder noget 
spændende læsning! 
 
God ferie og nyd sommeren. 
 

Mange hilsner 
Redaktør, Kim Højriis 
klubblad@imk.dk 
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Forside 
PR-dag folkerace på Nørlundbanen d. 17 maj. 
Foto: Allan Jensen 
 

 

DEADLINE 
Deadline til næste nummer af Kilometerstenen er 
1. August 2014 
Næste nummer udkommer medio August 2014

Fra Redaktøren… 

Fra Redaktøren… 
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PR-DAG PÅ NØRLUNDBANEN 
Af Niels Kr. Højriis 
 
Lørdag d. 17 maj havde vi indbudt til åbent hus på Nørlundbanen. 
 
Dagen startede med klargøring af flagposter, flagene blev hejst, banen vandet og div. andre 
ting blev klargjort. 
  
Klokken 9,00 blev der kaldt til kaffe og rundstykker og jeg må indrømme at jeg var lidt nervøs 
for at rundstykkerne ville slippe op, da jeg så hvor mange der var mødt op, men med 
supplering med rugbrød og ”basser” gik det alt sammen. 
 
Der var mødt 15 forskellige, kør med, og 3, kør selv, biler op og dertil alle de øvrige hjælpere. 
Det siger lidt om hvor meget vore kørere og deres venner/bedre halvdele og andre gerne vil 
gøre reklame for FR sporten og IMK. 
 
Klokken 10,00 var de første gæster ved billetudleveringen og så gik det bare i en passende 
tempo indtil kl. 14,30. Der var omkring 70, forskellige personer, ude at køre. Heraf var der 22 
som selv ville prøve kræfter med en Folkeracer. Hvor mange ture, det blev i alt, vides ikke. 
 
Søren Skov, fra Rallyafd. var mødt med Rallybilen og den fik da også lov at blive ”svinet til”, 
da han valgte at tage en tur lige efter at banen var blevet vandet. Jeg tror da også Søren fik 
snakket med nogle som var interesseret i denne sportsgren. 
 
Jeg fornemmede at vore gæster hyggede sig og fik nogle gode ”historier” hos kørerne og 
vejret kunne vi jo heller ikke ønske os bedre. 
 
 
TAK FOR EN RIGTIG GOD DAG PÅ 
NØRLUNDBANEN 
 
TAK TIL ALLE HJÆLPERE/KØRERE 
SOM VAR MED TIL AT FÅ DET HELE 
TIL AT KØRE 
 
 
Hilsen 
 
Niels Kr. Højriis 
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TEAM OLD TIME PÅ FORÅRSTUR 
Af Troels Nielsen 
  
Der er lørdag morgen d. 24. maj. 2014. Team Old Time har sat hinanden møde på Søby 
Rasteplads kl. 6.30. Vi skal til Rudkøbing på Langeland for at deltage i årets første ”FDM-
DASU Classic”. Nemlig ”Ole Nielsen’s Mindeløb”,  nok af mange bedre kendt som, ”Ole 
Gulerod”.  Vi når fem kl. 9.00 og efter diverse tjek, er det tid til en gang velfortjent 
morgenkaffe i Langelandshallen, som er dagens ”Rally Centrum”. 
 
 
 
 
 
Karin & Niels P. har start nr. 46 og vi nr. 47. Der er tilmeldt hele 51 hold. Rigtig fint efter 
danske forhold. Ruten er på 233 km.  i alt. Heraf er der hele 124 km. sekund etape. 
Løbsområdet er Langeland og Tåsinge.   
Vores start er kl. 10.46. Vi kører mod syd, af de meget små og kringlede veje. Første etaper er 
på 50 km med hele 4 sekund etaper. Sekund etaperne går fint, men det skal gå rigtig hurtigt 
på de små Pålideligheds stykker imellem dem. Uf det går for stærkt, syntes vi. Men vi når det. 
Vi når frem til Bagenkop. Her er der så frokostpause. De efterfølgende 2 etaper bringer os 
tilbage til Langelandshallen og Eftermiddagskaffen. Det er blevet lidt bedre tid mellem 
sekund etaperne. Vi fortsætter op til Tranekær Slot inden vi vender og kører ned og tager 
Langelandsbroen til Siø og videre til Tåsinge. Vi er en tur rundt på det meste af øen, inden vi 
rammer Mål kontrollen i Bjerreby. Nu er der Forfriskninger og hygge hjemme hos Anni & Kurt 
(del af løbsleder Teamet) og det er her, hvor  Ole’s køkkenblå VW Boble, pokaler og meget 
andet spændende, er blevet til et lille fint ”museum”. Der er meget spændende at se og læse 
her.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Det har været en rigtig god og flot tur. Godt tilrettelagt og uden ”lumre” finter. Der har 
været 26 hemmelige kontroller. Et passende antal til de kilometer sekund etape. Mindre 
kunne det ikke være. Så det er godkendt. Eneste ting vi gerne så ændret, er hastighederne. 
De kunne efter vores mening og terrænets beskaffenhed, gerne være sænket med  5 – 10 
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km/t. og stadig ville løbet være rigtig godt.  
Der er nu transport tilbage til Langelandshallen. Her er der, som Hr. Jan Søndergaard så rigtig 
siger, ”når man læser Troels’s referater, er det her dagens højdepunkt” nemlig en dejlig stor 
og lækker Buffet.  
Så til resultaterne. I Sport ligger de første 7 hold inden for en straf fra 59 sek. og til 100 sek. 
Her har Karin & Niels P. lagt sig på en flot 5 pl. med 87 sek. Godt gået synes jeg. I Expert 
ligger der 5 hold fra 30 sek. til 43 sek. Inge & jeg trækker en 4 pl. Det er også godkendt, 
mener vi.  
Da vi jo skal stille til start i Schleswig med hele vores andet Team ”Dansk Tysk Historic Team”, 
i morgen tidligt, ja så må vi desværre straks efter maden drage videre på vores ”Forårs tur”.  
Turen fortsættes i Hr. Roligheds beretning fra ”19.ADAC Wiking Historic 14”  
 
Med sportslig hilsen Team Old Time. – Troels.  

  
Vi Møblér dit hjem. 

Sunds Møbler 
Navervej 18, 7451 Sunds, 97141700 

Din lokale møbel specialist siden 1970. 
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REFERAT: BESTYRELSESMØDE 1/14 
Onsdag d. 23-04-2014 V. Rene Jørgensen, Søbjergvej 54, 
Tulstrup. 
 
Til stede: Rasmus Vendelboe, Bjarne Rosenlund, Allan Jensen, Niels Kristian Højris, Rene 
Jørgensen og Sabine Rosenlund.                                                                                                                                                          
Ikke til stede: Anders Clausen, Martin Jakobsen, Jan Juul. 
 
   1: Godkendelse af referat 
 Referatet er godkendt 
   2: Økonomi 
 Alt ser fint ud. 
   3: Løbende sager 
A - Bestyrelsen 
Varme i klubhuset: Olietanken flyttes over i hallen. NK og Rasmus måler op, således at der 
kan sættes alarm til inden fyret flyttes.  
Nye containere: Banen kan bruge de to, til henholdsvis samarit rum og billetsalg. 
Nye datoer for arbejdsdage: I forbindelse med en forekommende arbejdsdag, skal der 
fremfindes et par materialer, arbejdsfordelingen er følgende: Niels Kristian måler op til 
alarm, og taler med Ronnie herom, samt forsøger at få fat i nogle fliser. Rene taler med MRC 
om evt. plan med de nye containere, samt sørger for noget med sand. Rene sørger også for 
rør, til flytning af tanken. Rasmus kigger efter hvad der er af maling og pensler i klubhuset. 
B – Baneudvalget 
Radioerne er ved at synge på sidste vers, og Allan undersøger hvad det vil koste at udskifte 
dem.                Der har været møde med DASU omkring forsikringsstigning.  
C – OR udvalget 
OR har et ønske om to containere, og har fået grønt lys til at finde to.  
D – MRC Udvalget 
Intet indberettet. 
   4. Øvrige udvalg 
A - Sponsorudvalg 
Der er stadig plads til nye sponsorer 
B – Bygningsudvalg 
Der skal sættes lys op på den anden side af huset, NK sørger for en ny sensor og lampe. 
C – Bankoudvalg 
Der kan stadig godt bruges hjælpere. 
D – Klubblad og hjemmesideudvalg 
De enkle udvalg opfordres til at sende noget nyt materiale, til hjemmesiden, med info om de 
forskellige sportsgrene. 
E – Aktivitetsudvalg 
Klubaften med vejning af biler blev aflyst. Det er usikkert om der bliver et lignende 
arrangement.    Klubaften ved Sunds Auto, var derimod en succes med ca. 15 deltagere. 
Der arbejdes videre på at lave nogle flere klubaftener henover sommeren. 



  
Side 8 

F – Cafeteriaudvalg 
   5: Nye møde datoer 
Onsdag d. 25/6, klokken 19.00 Bjarne, Stentoften 7,8362 Hørning 
   6: Eventuelt 
Protokollen vil fremadrettet blive lavet i form af en årsbog. 
Sabine og NK kigger på priser på klubtøj 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vind øl og musik til festen! 
Smut ind på Jukeboxen Midtjyllands facebook 
side og ”Synes godt om”. Så er du med i 
konkurrencen om en jukebox + fadølsanlæg + 
1 fustage øl, til en fest i 2014. 
 
Se mere på www.jukeboxenmidtjylland.dk 
eller skan QR-koden herunder med din mobil 
for at komme direkte to facebook-siden! 
 

  

http://www.jukeboxenmidtjylland.dk/
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19.ADAC WIKING HISTORIC. 2014. 
Af Niels Peder Nielsen 

 

Det 19. ADAC Wiking Historic blev atter en god oplevelse. Dagen startede 
overskyet, men til middag var det dejligt sommervejr.Team Old Time havde 
deltaget i FDM-Dasu Classic 1 på Langeland om Lørdagen den 24. Maj og efter 
præmie uddeling, kørte vi de 220km til Hotel Ruhekrug umiddelbart uden for 

Schleswig. På Hotel Ruhekrug, mødte vi et par tyskehold, og nogle officials, vi kende fra 
tidligere løb. De hilste os Hertzlich wilkommen, hyggeligt.  
Om Søndagen havde Troels/Inge startnr. 1 (de vandt jo løbet generelt sidste år ) og 
Karin/Niels Peder havde startnr. 11.  Vi skulle derfor starte forholdsvis tidligt fra "Auf der 
Freheit" Søndag morgen. "Auf der Freiheit" er et tidligere militært område ned til Fjorden, 
som er igang med at blive omskabt til et fantastisk offentligt frirum  og med masser af store 
bygninger, som nemt kunne huse og håndtere morgenmad til ca. 300 personer - deltagere 
fra 129 køretøjer ( Biler og Motorcykler ) samt officials til afvikling af dette 115 km lange løb. 
En rundtur nordvest for Schleswig, Med middagspause ca. halvvejs på Hotel Westerkrug i 
Wanderup. Her var der en times pause ogvarm mad. Løbet var som vanligt, succesfuldt 
arrangeret af Wolfgang Hannemann og hans team. 
For Team Old Time og Dansk Tysk Historic Team var løbet også en succes: 
Hans-Ulrich og Barbara vandt klasse 11 (2,23sek) - Maren og Hans-Peter blev nr. 5 i klasse 11 
(5,64sek) - på "danskersiden" blev Troels og Inge nr. 4 i klasse 12 (2,71sek) - mens Karin og 
Niels Peder måtte "nøjes" med en 7. Plads i klasse 12 (3,91sek) 
Alle placeringer, på nær Karin og Niels Peders, gav iøvrigt præmie.  Det betød samtidlig at 
Dansk Tysk Historic team, for andet år i træk, satte os på førstepladsen i holdmesterskabet. 
Med kun 8,85sekund var der langt op til AC Schleswig-1 - som på andenpladsen havde 18,07 
sek. Ialt 5 hold deltog i år i holdmesterskabskonkurrencen. Til eftermiddagskaffen i mål, var 
der iøvrigt blevet lavet 38 lagkager af frivillige fra officialsstaben - uhm de var gode :-) 
Som et lille kuriosum til præmieuddelingen, kan jeg fortælle at Karin og Jeg endte med at få 
en pokal med hjem. Præmieudelingenforegår således : Klubben har et antal erindrings-
pokaler som gives til det hold i klassen med flest strafpoint. hvis de så ikke er tilstede, kaldes 
på det næst dårligst placerede mandskab o.s.v. - på den måde nåede man frem til os på 7. 
pladsen :-) 
 
Opfordring til alle med et Klassisk / Veteteran køretøj : prøv at ta´ med til et løb syd for 

grænsen. Det er sjovt, nemt, hyggeligt og endda billigt. Mange løb i stil med Wiking 
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Historic, kan nåes inden for 100 km fra grænsen. Med alle de klassiske biler vi har i 
Danmark, burde det være muligt, at mønstre mere end 2 i et løb som Wiking Historic. 
Karin og undertegnede har denne gang forsøge at beskrive stemningen fra løbet med video 
og billeder (Se links længere nede).  
 

 
Vores Team består af to dansk hold og to tyske hold. Der er følgende . . .   
Maren & Hans-Peter Menke. - D.    Hans-Ulrich & Barbara Blankenburg. - D.  
Karin & Niels P. Nielsen. - DK.   Troels & Inge Nielsen. - DK.  
 
Du kan se mere på nedenstående links (Hvis du læser Klubbladet som PDF fra www.imk.dk 
kan du klikke på link og åbne dem): 
 
Video "WikingHistoric_Start" 11 minutter fra start og ca. 8 min. til vi er uden for Schleswig 
Video "WikingHistoric_GLP3" 8 minutter fra start til slut, på en Tysk sekundetape 
Video "WikingHistoric_Ziel" 1 minut fra stemningen ved ankomst til mål - fest og farver 
Artikel på Automobilclub Schleswig hjemmeside  -  og billeder på samme  
Og der er et billedegalleri  her på vores egen hjemmeside Teamoldtime.dk  
 
Med Venlig Hilsen 
Niels Peder 
 

  

http://youtu.be/LlR9uSWrdbE
http://youtu.be/wOPDddaHlBA
http://youtu.be/SxJOTbdFg14
http://ac.medienbrise.com/index.php?option=com_content&task=view&id=298&Itemid=1
http://ac.medienbrise.com/index.php?option=com_ponygallery&Itemid=72&func=viewcategory&catid=75
http://www.teamoldtime.dk/fotoalbumvis.asp
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Referat af OR-udvalgsmøde 01-2014  
Den 20/02-14 hos Bjarne Nielsen 
 

Deltagere: Henrik, Søren, Bjarne, Anders og Kenneth (ref). 
 

Konstituering 
Bjarne formand, Anders bestyrelse respresentant, Kenneth skriverkarl. 
 

Godkendelse af referat. 
• Godkendt 
 

Siden sidste møde. 
• Vintercup afviklet, det var et par gode løb ikke den store deltagelse. 
• Kursusløb i december, ikke med det store deltagelse. 4 deltager det ene 
hold har meldt sig ind i klubben. 
 

Kalender/kommende arrangementer i IMK 
• Gocart torsdag Bjarne rundsender en reminder mail. 
• Forslag om Rallykursus (licensopgradering til R1/C1) udvalget er enige om 
og udsætte dette kursus. 
• Datoer for KM. Første afd. 6 juli anden afd. 12 oktober. 
• Åbent hus på Nørlundbanen 17 maj, hvor Søren vil udstille sin bil. 
• Kursusløb samtid med en træningsdag/aften ligesom vi før har gjort på 
MCH. 2 april 
 

Økonomi & Materiel 
• Anders har lavet et budget, som blev forkastet af bestyrelsen! 
• Trailer der Henrik er stadigt på sagen. 
• 12000,- afsat til en ny klub bil. 
• Penge er sat af til sildeben, som vi kan købe når der er behov evt. til næste år. 
• Brian Nielsen vil lave kasser til vores C21 skilte. 
• Der bliver arbejdet på og finde en ny 40 fods container som skal sættes op ved 
siden af hallen. 
• Arbejdsdag hvor vi får ryddet op + mærket vores materiale. Evt. i forbindelse med 
vi får en ny container! 
• Regning fra MCH er kommet, og økonomien for rallyet er opgjort. Det blev et okay 
overskud. 
 

Eventuelt 
• Til de DM rally hvor vi sikkert vil blive spurgt om vi kan hjælpe, vil Henrik spørge 
Thorben Nielsen om han vil være kontakt person. 
• Til vores klubaften ved Sunds auto vil lotte's og søren's biler blive vist frem. Henrik 
snakker med chalotte omkring forplejning kage, kaffe m.m. 
• I forbindelse med rally sprint Sdr. Virum vil der være fest om aften. 
 

Næste møde 
• 1 maj kl. 19 ved Anders.  
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KLUBRALLY 
 
1. afdeling af IMK’s klubmesterskab i klubrally køres søndag den 6. juli. 
 
Der vil være prøver på både fast og løst underlag. 
 
Antallet af prøver reguleres efter antal tilmeldte. 
 
Tillægsreglerne findes på www.imk.dk.  
 
Alle med IMK-licens kan deltage (ikke krav for 2. kørere). 
 
Tilmelding på mail: rosenlund@profibermail.dk eller tlf.: 2763 9005 senest mandag den 30. 
juni 

  

mailto:rosenlund@profibermail.dk
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DEN ENE ½-DEL AF TEAM OLD TIME 
FORTSAT PÅ TUR 
Af Inge og Troels Nielsen 
 
Løbet i Schleswig (25-5-14) er slut ved 19 tiden, og Inge & jeg venter snuden mod syd. Ved 
Soltau, som ligger ca. 70 km. syd for Hamburg, snupper vi en overnatning. 
Mandag d. 26. maj fortsætter vi sydpå til byen Eisenach i delstaten Thüringen. Her vil vi frem 
til torsdag morgen slappe lidt af og lege turister. Ikke meget om det, men der er dog en lille 
historie i lige skal have med.  

 
Vi besøgte bl.a. det lille ”Wartburg museum”. Der fandt vi dette specielle vogntog. – En 
Wartburg 1.3 Rallye–Transporter. Bygget i 1983 på basis af en Wartburg 353 W og ombygget 
i 1989 med en VW Golf motor, i forbindelse med ændringer og forstærkning af bilen. . 
Produceret antal – 3 stk. Data . . 4 cyl. – 1.272 ccm. – 43 kW / 58,5 PS – tophastighed 110 
km/t – vægt 1.149 kg. På ladet står en Wartburg 1.3 Rallye Gruppe N. Bygget i 1990 og 
Produceret i 5 stk. Data . . 4 cyl. – 1.272 ccm. – 45,6 kW / 62 PS – tophastighed 135 km/t – 
vægt 910 kg. Bilens sidste start, var i det 33 Rallye Wartburg i 1990. Et sjovt vogntog fra en 
svunden tid.  
Vi når frem til torsdag d. 29. maj. Vi sætter kursen mod byen Zeulenroda. Det er stadig i 
delstaten Thüringen og ca. 35 km. fra den Tjekkiske grænse. Vi skal deltage i det 20. ADAC 
Opel Classic Hessen-Thüringen. 

 I dag er der papir- og teknisk kontrol, og en by rundvisning inkl. 
modtagelse på Rådhuset. Der er tilmeldt 98 hold – ikke mange efter 
Tyske forhold. Der køres i 7 klasser efter årgang, startende med biler før 
1904. Der er dog ingen tilmeldte i denne klasse. Vi skal dog helt op i kl. C 

(biler fra 1919 til 1930) før der er deltagere. Vi er tilmeldt i den håre klasse her i Tyskland. 
Klassen – ”Sportwertung”. Alle biler uanset alder. I denne klasse er der også orienterings 
opgaver. Herefter hygger vi os med vores tyske venner. 
Fredag morgen kl. 9.00 går det så løs. Dagen etaper er på 238 km. i Touring klasserne og på 
346 km. i Sportsklassen. Vi har start nummer 30 (første start i sport) og kl. 9.26 forlader vi 
markedspladsen i Zeulenroda. Turen går mod syd vest mod middagspausen i byen Kronach i 
delstaten Bayern. På vejen her til skal vi køre 9 sekund etaper og en orienterings etape. 
Desværre overser vi et skilt på O-etapen og laver en ”Tysk regel fejl” der også koster et skilt. 
En stor trøst er, at heller ingen af de tyske hold kører den rigtig. Det er en flot og noget 
anderledes natur end vi er vant til hjemmefra. Nå, men vi når frem til middagspausen kl. 
14.20. Vi har nu kørt de 193 km af dagens rute. Nu er der så 2 dejlig ”Bayerske” egnsretter at 
tage fat på. Herligt og spændende.  
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Efter at også bilen har fået noget ”til føden”, fortsættes ud på de sidste 153 km. af dagen tur. 
Vi kører stadig i de store midttyske ”bakker” (op til 850 m.o.h.) og vores rute bringer os op 
langs den Tjekkiske grænse og tilbage til markedspladsen i Zeulenrode. Vi har turens sidste 
O-etape. Og igen smider vi et skilt på en ”Tysk regel fejl”. Og igen gør alle tyskere det samme. 
Øv vor træls at vi ikke fik den. Der er 6 sekund etaper på turen. Vi når tilbage til 
markedspladsen kl. 19.00.  
Nu skal der tankes og så ud til Rallycentrum på See-Bio-Hotel. Her skal der her kl. 19.30 være 
en stor ”Rallye Fest”. Vi bliver modtaget af folk i tøj fra nittenhundrede og tyverne. Flot og 
festligt. Efter et par velkomst taler bliver det meget store Buffet åbnet. Her er alt hvad 
hjertet begærer og lidt mere til. Der kommer 4 unge (midt i trediverne) og synger for os. 
Uden instrumenter. Hold fast de er gode. Så kommer der delresultater. Jes – vi ligger på en 2 
pl. Kun 1.5 sekund efter den førende, som er den 4 dobbelte tyske mester. Og med 2 
sekunders forspring, ned til 3 pladsen. Der bliver noget at slås for i morgen. Vi får i løbet af 
aftenen mange formaninger og at tage os meget sammen og slå deres mester. Men laver han 
ingen fejl, kan vi ikke nå ham, mener vi. Efter maden kommer de 4 igen, stadig uden 
instrumenter. Og nu får den hele armen. Med sange fra 50-60-70-80’erne. Der kommer liv i 
gæsterne og festen. Virkelig en stor oplevelse at se hvordan de 4, kun ved hjælp af deres 
stemmer, kan få hele salen til at ”Rocke”. Fedt og fed fest. Nå, men vi skal jo også være friske 
til kampen i morgen, så vi takker af ved 23.30 tiden. 
Lørdag d. 31. maj og kl. er 8.56 og vi triller ud på dagens 190 km. med 6 sekundetaper. Turen 
går nordpå og laver så en bue mod øst, inden det går sydpå igen og ind i delstaten Sachsen 
og til mål i byen Greiz, i Thüringen. Et sjovt sted på ruten er i byen Hermsdorf. Hvor vi ved 
Rådhuset skal køre ikke mindre en 2 sekund etaper. Her er rigtig mange mennesker til at 
kikke på og en af løbets 5 speakere har nok at snakke om her. Første opgave er på 50 m med 
slalom og strafgivende kegler. Køretid 9 sekunder præcis. Husk på der straffes i 1/100 sekund 
hernede. Her er vi ikke skarpe nok. Vi kommer 0,56 forsendt. Vi triller hen til næste opgave 
100 m væk. Her skal vi køre en helt lige strækning på 57 m på 8 sekunder. Bilen må efter start 
på intet tidspunkt stå stille. Det må den for øvrigt ikke, på nogle opgaver hernede, uanset 
længde. Her er vi med igen. 0,09 sekund, dagens anden bedste tid. Fedt.  
Kl.15 når vi frem til Slotshaven for foden af ”Unteres Schloss i Greiz. Her bliver vi alle 
parkeret. Nu er det igen blevet ”madtid”. Her er inde i teltet en fin anretning. Der er suppe, 
Thüringer Wurst og diverse slags sandwitch og drikkevarer. Så er der dømt hygge, indtil 
resultaterne kommer på bordet. Ja – Ja, og nu er det sandhedens time. Vi nåede ham ikke, 
men vi holdt vores 2 plads. Fedt. Det er ikke mindst Inges skyld. Hun har arbejdet rigtig godt 
med kortet og men et minimum af min hjælp. Med det resultat at vi som det eneste hold når 
tilbage på de 2 O-etaper uden tids straf.  Godt gået moster. Og en 2 pl. i Opel Classic 
”Sportswertung” ja det er vi rigtig glade for, da vores modstandere, alle er rigtig gode tyske 
hold. Fedt.  

Resultat i Sportwertung. 
1. Klaus & Karin Steffens. Jensen Intercepter / 1974.   6,09 stp. 
2. Troels & Inge Nielsen. Opel Kadett C. GT/E / 1977.   9,72 stp. 
3. Reinhard W. & Uta L. Mercedes-Benz 280 SL / 1969.  9,89 stp. 
4. Ralf & Niels Berghöfer. BMW 3200 S / 1961.    15,21 stp.  
 

Nu skal vi så bare lige klare de 850 km hjem. Vi starter straks efter præmie overrækkelsen 
nordpå og med en overnatning ved Magdeburg når vi søndag kl. 15.10 igen Skibbild. Vores 
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gamle Opel har tilbagelagt 2899 km. siden sidste lørdag morgen. Og givet os nogle rigtig gode 
oplevelser, sammen med en masse dejlige mennesker. Det kan vi godt leve højt på et par 
dage.  

 
 
Med Sportslig Hilsen Team Old Time. – Inge & Troels. 

 
 

 

  



  
Side 16 

BILLEDER FRA PR-DAG 
Folkerace – Nørlundbanen 17. maj – Foto: Allan Jensen 
 
  



 

 Side 17 

Referat af OR-udvalgsmøde 02-2014 
Den 01/05-14 hos Anders Clausen 

 

Deltagere: Henrik, Søren, Bjarne, Anders og Kenneth (ref). 
 

Godkendelse af referat. 

o Godkendt 
 

Siden sidste møde. 

• Gocart løb med 20. Deltagelse som blev vundet af hoppe , Asger Iversen toer og 
Kasper treer. 
• Kursus løb og trænings løb, der var et nyt mandskab ude og køre. 
• Bestyrelsen har bevilliget penge til to 40 fods container. Bestyrelsen opfordrer 
udvalgene til og komme med forslag til Klubaftener, opdatering af de forskellige 
sports afd. 
• Klub aften ved Sunds auto ...der kom ikke nye interreseret medlemmer som var 
mål gruppen til arrangementet. Men en del af de gammel erfarende medlemmer. 
• Forsikrings regler er lavet om se referat 01-2014 
• Styrhjelm regler er ændret, national hjelm må bruget til national løb. National 
hjelme er det samme som en E-mærket hjelm. Fra den 1 juni er national hjelme 
ikke godkendt til rally sprint. 
 

Kalender/kommende arrangementer i IMK 

• Planlægning til rally sprint Horsens går efter planen, prøven bliver som sidste år, 
spisning bliver på teknisk skole. Der ledes efter et område til camping. 
• Rally sprint i Sdr. Virum planlægningen er i gang, prøven bliver kørt som sidste år, 
der er planer om gratis entre løbet er den 28 juni. 
• Åben hus på Nørlundbanen d. 17 maj, Søren udstiller sin bil, hvis der er andre der 
vil udstille deres bil tager de kontakt til Henrik. Bjarne vil høre Allan Jensen til om 
O&R kan køre på banen evt. i pauserne mellem folkeracerne. Bjarne vil søge 
tilladelse. 
• Klubmesterskab i klubrally 1. Afd. den 6 juli. Bjarne tager kontakt til vores 
medlemmer i Horsens om de vil lave første afd. eller anden afd. 
• DM rally 3, 4 & 5 Torben sivsko vil gerne være kontakt person for IMK. Så er der 
personer der gerne vil se rally på nærmeste hold så enlig kontakt Torben. Bjarne 
spøger Torben om han sender en mail rundt. 
• Arbejdsdag hvor klubhus og ude areal skal have en opfriskning, bestyrelsen 
sende en dato ud. 
 

Økonomi 

• Medlems kontingent og førsteårs licens koster 500,- 
• Trailer er bevilliget, Henrik og Rene leder med lys og lygte men der er ikke mange 
trailer på market, der opfylder vores krav. 
• Reparation af presning på den gl. Trailer Henrik vil undersøge om vi kan få 
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repareret den til små penge. 
• Støtte medlemmer der opgraderet til B medlemmer, Anders spøger Helle til om 
der er betalt. 
 

Materiel 

• Bjarne og Niels Kristian Højriis er ved og undersøge market for container, Henrik 
vil forhøre sig om to container ved Fonnesbæk kirke Ikast. 
• Veste der skal logo på Henrik snakker med Svend Erik. 
• Anders vil få lavet en skabelon med IMK logo, til brug af opmærkning af vores 
martial. 
 

Eventuelt 
• Udvalget opfordrer medlemmer til og lave nogle indlæg til klubbladet. 
• Anders har snakket med Troels Nielsen om en klub aften ved Nøvling auto. 
• Dialog møde 14 maj i Horsens. 
• Hvad skal vi lave af løb i 2015, det emne kan blive taget op på næste møde. 
• Klub bil der skal vi have fundet en. 

 

Næste møde 

o 24 juni hos Kenneth.  
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Mærkedage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
NYE IMK MEDLEMMER 
 
 

 Branislav Sili 
 Kim Guldberg Lauridsen 
 Thomas Jespersen 
 Kim Nygaard Krogh 

 
IMK byder velkommen til de nye medlemmer! 

Fødselsdage 

18 år 
Lina Damgaard       26. Juli 
 
20 år 
Danni Damgaard       27. Juli 
 
30 år 
Steen Jensen       5. Juli 
Nick Mørup Larsen      17. August 
 
40 år 
Henrik Elleskov       30. Juli 
      

IMK ønsker hjerteligt Tillykke 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KALENDEREN 
Juni 

Onsdag d. 25 Bestyrelsesmøde 
Lørdag d. 28  Rallysprint – Sdr. Vium 
 

Juli 

Tirsdag d. 1  Banko 
Søndag d. 6  Klubmesterskab – Klubrally 
 

August 

Mandag d. 4  Bingo 
Lørdag d. 16  Folkerace / Crosskart 
Søndag d. 31 Bingo (Eftermiddag) 
 
 

 
 

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk 
 

http://www/

