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EN FORMAND DER SATTE SPOR
Af Jan Søndergaard
Ikast og omegns Motor Klubs (IMK) tidligere
formand gennem 30 år, Jens Hansen, er død
i en alder af 85 år.
Jens Hansen var formand for IMK fra 1967
til 1997 og det var i den periode, at klubben
udviklede sig fra at være en bilorienteringsklub til at være en klub for alle firhjulede
motorsports-grene med eget klubhus og
baneanlæg, Nørlundbanen på Brandevej syd
for Ikast.
Klicheen ”at gøre en forskel” virker
nærmest som en underdrivelse, når det
drejer sig om Jens Hansen. Han havde
ideerne og visionerne, og han havde evnen
til at få medlemmerne af klubben med, så
de ved fælles hjælp kunne løfte den
kæmpe-opgave, det var at få klubhus og
folkerace-bane bygget op. Han gik selv
forrest, også når der skulle tages fat fysisk,
og han havde en formidabel evne til at finde
de rigtige folk til de forskellige opgaver.
At IMK havde et økonomiske fundament til
at købe jord og opbygge en motorbane, var
også Jens Hansens fortjeneste. Han så tidligt, at ved at komme med til at arrangere bankospil
i Herning, kunne klubben tjene de penge, der skulle til for at drive en motorklub på det
niveau, han ønskede. Uden de midler, der er kommet fra bankospillene, ville IMK ikke have
været den klub, vi kender i dag.
Det sociale sammenhold, der følger med et medlemskab af en klub, lå Jens Hansen meget på
sinde. Uanset om man var aktiv udøver, god eller mindre god, eller official til klubbens
arrangementer, er man en del af fællesskabet, og det skal værdsættes og dyrkes. Det er en
ånd, der lever videre i klubben den dag i dag, og det er grundlaget for, at IMK kan binde an
med store arrangementer som et DM-Rally og løb på Nørlundbanen. På denne måde vil Jens
Hansens indsats og ånd leve videre i IMK i årene fremover.
Jens Hansen modtog flere hædersbevisninger for sit store arbejde for IMK, blandt andet:
Årests Idrætsleder i Ikast, Dansk Automobil Sports Unions’s hædertegn og Dansk Idræts
Forbunds ærestegn.
Æret være Jens Hansens minde.
Hilsen Jan Søndergaard (-:
Tlf: 20 97 95 51
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MRC-SPORTENS GODFATHER ER
HER IKKE MERE!
Af Per Mikkelsen
Ikast og omegns Motor Klubs tidligere
formand og nuværende
bestyrelsesmedlem Jan Juul Nielsen har
tabt kampen mod kræften. Jan fik for et år
siden konstateret kræft i nyren, det viste
sig hurtigt at det blive en hård kamp. Jan
kæmpede i en lang periode men måtte til
sidst erkende, at det var en kamp der ikke
kunne vindes.
Jan var både ivrig udøver og organisator
inden for modelbilssporten i Danmark. Jan
har igennem 30 år været en af de
allerstørste drivkræfter indenfor MRC
sporten i Danmark, hvor det bland andet blev til mere end 25 år i bestyrelsen for DASUs MRC
udvalg. Jan har udover MRC sporten også haft et meget stort hjerte for Slotcar racing hvor
han også har været en stort drivkraft, organisator samt aktiv kører. Udover at være aktiv på
både den ene eller anden måde var Jan også en ivrig tilskuere og fotograf til alt motorsport,
ligesom han var stor fan af motorsportens baneløb fra 30erne til 80erne. En af
højtepunkterne for Jan har været, da det lykkedes at få Verden Mesterskabet (VM) i
indendørs MRC til Danmark i 1983 og helt præcis til Messecenter Herning, hvor det også blev
til et EM nogle år senere.
Lokalt har Jan været en af de store kræfter i tilblivelsen af IMKs MRC afdeling og arbejdet
med, at få etableret en MRC offroad bane ved klubbens motorsportsanlæg på Brandevej i
Ikast. For få år siden fik Jan sin første licens til at køre motorløb i skala 1/1 da han fik sin
folkeracer licens. Jan havde dog ikke intentioner om at det skulle være hans nye passion,
men blot det at han nu også havde ret til at køre race i 1/1 skala.
En person som Jan Juul Nielsen vil altid efterlade sig et stort tomrum i de organisation hvor
han har haft sit virke.
Blot et lille efterskrift på en stor person.
Æret være Jan Juul Nielsens minde
Per Mikkelsen
Ikast og omegns Motor Klub
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Uggerhøj Løbet
Af Team Old Time – Inge og Troels Nielsen
Solen skinner og der er en frisk, men skarp,
nordvesten vind. Vi skal mødes med Karin & N.P. ved
Ikast kl. 7.30. I dag skal vi til Højbjerg for at deltage i
2 afd. af FDM-DASU Classic – DM 2. Der er kun
tilmeldt 36 hold, heraf 14 i Expert og 13 i Sport. Vi
har start kl. 10.10 og Karin & N.P. kl. 10.17.
Løbet foregår syd og sydvest for Århus i et rigtig flot
og meget kuperet terræn. Vi er omkring bl.a. Moesgård, Nors, Saksild, Mårslet, Stjær, Alken,
Ejer Bavnehøj, Hylke og Virring, inden vi når mål i Hørning Hallen efter 235 flotte kilometer.
Vi får kørt 119 km sekundetape. Inge og jeg får en rigtig skidt start på løbet. Jeg starter med
at dreje til højre hvor Inge siger til venstre. Da vi slet ikke er kommet ud af vores ”morgen
trance”, opdager vi først fejlen efter en lille kilometer. Det var så den sekundetape. Dog er vi
heldige og indkasserer ”kun” en max tid. Men men, på sekundetape to er den gal igen. Igen
er vi drejet forkert af, denne gang dog ikke en hørefejl, og igen kan vi ”nøjes” med en max
tid. Vi tager lige en hurtig, men alvorlig, snak. Nu må vi vågne op og tage os alvorligt
sammen, eller kan vi jo lige så godt køre til pause og drikke kaffe.  Det hjælper og resten af
løbet kører det for os igen. Men desværre for sent. Vi må indkassere 79 stfp. Heraf de 50
stfp. På de to max tider. Øv. Det rækker til en ”fortjent” 8 plads.
I sports klassen er heldet heller ikke med Karin & N.P. De kører forbi et skilt – øv – og bliver
ikke rigtig skarpe på tiderne i dag. De må ”nøjes” med en 13 plads. Så alt i alt ikke lige en god
dag for Team Old Time. Der er plads til forbedringer, må man sige.
Igen er løbet lang og hastighederne er for høje i forhold til terrænet. Det undrer os, at det nu
er anden gang af to mulige dette sker. På DASU’s informationsmøde i vinter var det netop
disse ting der var på tale. Men uden virkning må vi sige. Der er også denne gang O-finter på
sekundetapen, - hmm, det var også et punkt på mødet.
Nå, men løbet er rigtig godt tilrettelagt og bortset fra de nævnte ting et rigtig godt løb. Rigtig
god mad, under hele løbet, ikke at forglemme. Alt i alt har vi igen haft en rigtig god dag i en
flot dansk natur og blandt glade deltagere.
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KOM MED SOM OFFICIAL TIL DM RALLY
Af Bjarne Nielsen
Afviklingen af et DM kræver mange flere hjælpere end en enkelt klub kan mønstre. Derfor
hjælper de arrangerende klubber også hinanden i stor stil.
Ved det seneste DM i 2013, havde IMK hjælp fra flere klubber og 3 af disse er i år selv
arrangør af en DM afdeling. Derfor er tiden nu til at gøre gengæld.
For ikke at belaste vores trofaste hjælpere mere end godt er, har vi valgt at prioritere
indsatsen til at hjælpe de klubber som IMK altid kan regne med hjælp fra. Dermed ikke sagt
at IMK ikke vil hjælpe andre klubber i nød, men det vil være i begrænset omfang.
De resterende løb IMK vil koncentrere indsatsen om i 2014 er:
DM 5 i Århus lørdag den 6. september
DM 6 i Kjellerup d. 31. oktober/1. november

Derfor vil vi meget gerne have, at så mange som muligt vil hjælpe som official ved
ovennævnte løb og beder Jer derfor sætte kryds i kalenderen hvis I ikke allerede har gjort
det.
Man behøver ikke have erfaring som official i forvejen – der gives grundig instruktion på
dagen.
Som megen anden hobby ydes der ikke betaling for indsatsen, men arrangørklubben eller
IMK sørger for fuld forplejning hele dagen.
Kom med og få en hyggelig oplevelse sammen med gode klubkammerater.
Torben ”Sivsko” Nielsen kordinerer prøvemandskaberne og venter på din tilmelding som
official/hjælper – gerne på mail:
t.i.nielsen@live.dk evt. tlf.: 2615 2263 - hellere I dag end i morgen.
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SÅ BLEV DET TID TIL DET 13 INT.
CLASSIC CAR CHALLENGE
Af Team Old Time – Inge og Troels Nielsen
Og selvfølgeligt med DHMC som arrangør. I
dag er det Ditte der sidder i observatør sædet i
den grønne Golf og Niels Peder er rykket over
på førersædet. Der er teknisk kontrol hos Shell
i Lundeskov, og vi skal møde der kl. 8.00. Det
får vi klaret og tanket, inden vi kører til ”Den
Gamle Vejenhal” til licenskontrol og
morgenmad, og en kop velfortjent morgen
kaffe. Dagen tur er på 242 km. og der er tilmeldt 42 hold fra 4 lande. Det er Norge – Sverige –
Tyskland og selvfølgelig Danmark. Der er højt humør ved morgenkaffen og Inge & jeg bliver
”drillet” med om vi nu er sikre på, at vi er ”Skarpe” her til morgen, hvad vi jo bestemt ikke var
for 14 dage siden i Århus.
N.P. & Ditte har start nr. 6. kl. 9.35 og vi nr. 7 et minut senere. Jeg har sagt til N.P. at han lige
skal huske at holde til højre når vi skal forbi. Det bliver nu ikke aktuelt. Første del af turen
går nord på og laver så en stor bue ned til Lundeskov og videre over Vamdrup, inden vi når
frem til middagspausen i ”Den Gamle Vejenhal” igen. Turen hertil hat været i dejlig natur. Vi
sammenligner ”strimler” og kan se, at vi har det samme antal skilte som vores konkurrenter
hertil. N.P. & Ditte mangler dog en. Øv. Af de første 114 km. har der været ca. 10 km.
grusvej. Stik imod folks ønsker ved DASU infomøde på Fyn i vinter. Godt nok, skal det til
Luffes forsvar siges, at det var gode grusveje, men alligevel. Nå, men frokostbordet er Super
godt. Så vi bliver godt mætte inden vi skal ud på de sidste strabadser.
Anden del bringer os sydpå, så langt som forbi Gram Slot, inden vi drejer af mod vest til kaffe
pause på Enderupskov Camping, der ligger vej Ribe – Haderslev landevejen. Her er der
hjemmebagt kage og hele 5 forskellige slags og frisk brygget kaffe. Herligt. På den lille
campingplads har de lavet en fest ud af vores besøg. En lille detalje er at alle vejene på
pladsen har navne med tilknytning til Motorsport, så som ”Le Mans Street” – ”Silverstone
Street” – ”Rally Daker Roed” og ”hovedvejen” hedder selvfølgelig ”Route 66”. Der er pyntet
op på ”Skovscenen” med flag, og der kommer dejlig 60’er musik ud af de store højtalere. FED
FEST.
Nå men vi skal jo lige som videre og meget gerne til tiden. I en bue mod vest, når vi frem til
Vejen igen og mål, ved Hotel Skibelund, som ret tilfældigt ligger ved Skibelund Krat. Nu er
motorløwet slut. Turen har igen været igennem flot natur og igen med alt for meget grus.
Øv. Eller har vi igen ”strimlen” rigtig, og det har N.P. & Ditte også denne gang.
Nu er der en transport frem og tilbage til et ”hyggeophold” hos Læborg Autohandel, i hans
”Veteranlade”, indtil det bliver spisetid ca. kl. 18. Her er der rigtig meget spændende at se
på, og vores vært byder på både øl / vand og friske Fadbamser, tappet fra en ”Morris Minor
Truck”. Tilbage i Skibelund er der blevet regnet. Vi er beregnet til 88 stp. Men det mener jeg
nu ikke kan passe. Der er da også lige en lille tastefejl på 10 min som vi får rettet. Så ender vi
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på 38 stp. Det passer bedre. Vi har faktisk kørt rigtig god, hvis vi lige ser bort fra en lille
forsinkelse vi (og rigtig mange andre deltagere) havde, i en lille landsby, hvor der var en, der
havde fået ”kaffen galt i halsen”. Her valgte vi, at slappe af, til vi var godt ude af bebyggelsen
med efterfølgende tidsstraf på 23 sekunder ved den efterfølgende hemmelige kontrol. Lidt
træls straf.
Vi sidder og hygger os ved bordet, da vi bliver overrakt en ny beregningsseddel. Nu har
løbsledelsen slettet den HTK hvor der var problemer og nu har vi så ”kun” 15 stp. Og det
rækker så til en sejr, både i klassen og generelt. Fedt – jow, vi har været ”Skarpe” i dag. N.P.
& Ditte indkassere 131 stp og det bliver til en 10 plads i Sport klassen. Efter et rigtig godt
aftensmåltid er det ved 21 tiden, tid til at vende snuden hjem ad igen.
Nu venter jo sommerferien for de fleste, men ikke i Team Old Time. Vi har ikke mindre en 4
tyske løb vi skal deltage i med – Dansk Tysk Historic Team – i juli måned. Så må vi se hvordan
vi klarer os der i ”Mannschaft” konkurrencen. Tyskerne har lovet os ”tæsk”, og der bliver fra
deres side snakket om at ”indkøbe” hjælpe hold. Det bliver spændende. Vi stiller med 4
mandskaber i de 3 af løbene, så har her mulighed for at slette det dårligste resultat. Nu får vi
se, hvad vi kan få ud af det. Mere herom senere på vores hjemmeside
www.teamoldtime.dk

Vinderne af Expert klassen
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LANDBOBANKEN RALLYSPRINT
2014
Af Bjarne Nielsen – Fotos af Keld Vinther
Lørdag den 28. juni var der
igen inviteret til rallysprint i
Sdr. Vium. Den lokale
støtteforening for Sdr. Vium
Friskole, var for 8. gang
sammen med IMK arrangør af
rallysprintet, som inddrager
samtlige af byens gader og
veje. I modsætning til de fleste
andre rallysprint er ca. 30 % af
prøven på grus. Nogle kørere
fravælger det af den grund og
andre tilvælger det med netop
samme begrundelse.
For at arrangementet kan gennemføres kræver det hele byens opbakning og den er til stede.
De lokale sørger selv for samtlige beboerunderskrifter, de skaffer masser af big-baller til
sikkerhedsafskærming, de hjælper med afspærring, de hjælper med afviklingen og til slut
sørger de også for det meste af oprydningen og fejning af vejene. Der foruden bemander de
også lige salgsboderne.
Deltagerlisten talte 27 biler, som også er et passende antal, når grusvejene skal kunne holde
til 3 heat samt et Røverheat, uden at blive kørt for meget op.
I betragtning af at der er en masse rallysprint på løbskalenderen, er deltagerantallet ganske
tilfredsstillende.
Der har været talt meget om at de mange sprint ”stjæler” deltagere fra minirally og rally,
men det er tvivlsomt om påstanden
holder. Årsagen er nærmere, at
deltagerne kører det de har råd til,
for det er efterhånden blevet en
kæmpeudgift at opgradere bilens og
kørernes sikkerhedsudstyr fra sprint
og til minirally.
Flere gange er rallysprintet i Sdr.
Vium blevet vundet af en 4wd bil,
men i år var ingen i den klasse
tilmeldt, så der var lagt op til en
mere tæt konkurrence. I heat 1
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lagde Carsten Jensen i Renault Clio sig i front med 4 sekunders forspring til Jesper Qvist også i
Renault Clio (dog af lidt ældre model) og det blev der ikke ændret på i de følgende 2 heat.
3’er blev Kasper Broberg i Citroen C2.
I Røverheatet blev placeringerne i top 3 nøjagtig de samme.

Traditionen tro sluttede lørdagen med sommerfest i Verner Boiskovs rallyværksted.

IMK havde flere kørere på deltagerlisten:
Torben Nielsen & Christina Qvist havde fået styr på Corolla Ae86’eren og den lyder rigtig
sund med den nye motor. Sluttede på 6. pladsen generelt og 2’er i klassen.
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Verner Boiskov & René Jørgensen nu igen tilbage i Mercedes 190, havde fået ny gearkasse i,
men det fungerede ikke optimalt og det blev en 2. køreropgave at holde gearet i indgreb.

Benny Andersen & Christina Lindgaard havde fået ny motor i Ascona’en og kørte stabile
tider.

’
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Stig Simonsen & Nick Larsen havde sidste år problemer med benzinpumpen hver gang bilen
nåede til grusvejen, men i år fungerede det.

Brødrene Teist lå efter heat 2 kun 3 sekunder efter ”Sivsko”, så det skulle hentes i heat 3. Det
var vist også tæt på at lykkes, men lidt for bred kørsel på gruset bevirkede at der skulle
bakkes og det gik lidt i fisk med at få bilen i bakgear og det endte med en max tid.
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Ove Thomsen havde denne gang Stephan Hansen med som 2. kører og det gik rigtig godt – så
godt at de lige tog en ekstra omgang med i heat 1 og så var det løb ligesom kørt.

Officials holder Siesta
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REFERAT AF OR-UDVALGSMØDE
03-2014
Den 01/05-14 hos Kenneth Rønholm
Deltagere: Henrik, Søren, Bjarne, Anders og Kenneth (ref).
Godkendelse af referat.
 Hjelme der har været FIA godkendte, kan sidestilles med nye godkendte hjelme.
Siden sidste møde.
 Åben hus på Nørlundbanen, der var lidt problemer med og få tilladelse til og køre
med rallybiller. DASU ville ikke give tilladelse, de fleste der var der ude havde
mest interesse for folkeræs.
• IMK officials ved DM 3 i Hobro : der var en flok der oppe og hjælpe, sammen med
Lemvig. Henrik blev snydt for en stor is:-( ved Vebbestrup mejeri).
• RMB Rallysprint Horsens hvor der var et pænt deltager antal. Der var ingen
skader og der er evaluerings møde den 2 Juli.
Kalender/kommende arrangementer i IMK
• Landbrobanken rallysprint Sdr. Virum 27 biler er tilmeldte.
• KM 1 Horsens folket var bliver spurgt men de havde ikke tid, Thorben har fået
tilladelse ved Hedegaard korn ved Skibbild og der bliver også kørt på Nørlundbanen.
Materiel & Økonomi
• Ny trailer indkøbt beset og godkendt, Henrik undersøger med logo i (rød) på
pressingen.
• Materiale container har Anders og Bjarne været ude og kigge på en 40 fods
container, som vi regner med og købe, der skal findes en mere. Der skal laves
fundament til containeren, det projekt vil Henrik sørge for.
• Flytning af materialer når containerne er på plads, hvor der så skal findes en dato
for indretning af dem.
• Anders har fået laver skabeloner til opmærkning af materiale
Rally
• DM 5 Århus: Bjarne er prøvechef alle der vil hjælpe kan kontakte Bjarne.
Eventuelt
• Fejde: der skal sættes et hold Thorben er udpeget af udvalget:-), der skal laves
nye trøjer til 3 hold, hvor Henrik vil søger for trøjer og tryk.
• Et alternativ til dæk stablerne da dem vi har er ved og være mørnet.
Næste møde
• 2 september ved Søren.
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KANON WEEKEND....
Af Dansk Tysk Historic Team – Inge og Troels Nielsen
…for Dansk Tysk Historic Team. Denne weekend, ser vi alle frem til hvert år. To ”løb”, hvor
hyggen og fællesskabet er det vigtigste, og hvor der så lige er lidt konkurrence sat på. Vores
Team (DTHT) har fået et nyt tysk par ind i flokken, det er Maren & Hans-Peter Menke, fra
Kölln-Reisick ved Elmshorn. Så nu er vi fast to tyske og to danske hold. Dejligt.
Det hele starter lørdag morgen d. 26. juli. Vi, - Karin / Niels P & Inge / jeg, sætter kursen
mod Bredsted i Nordfriesland. Her skal vi deltage i det ”26. Int. Rund um den Stollberg”.

Der er teknisk kontrol og det vigtige, morgenkaffe med rundstykker fra kl. 7.00 til 9.15. I dag
stiller vi ”kun” med 3 mandskaber til Holdkonkurrencen, da Barbara & Hans-Ulrich, er syd for
Hamburg for at forsvare deres titel i Pokalmesterskabet. Der er yderlig 5 DK hold med. 3 på
Motorcykel og 2 par i bil. Dejligt.
Start er kl. 10 fra Markedspladsen i Bredstedt. Med speaker og det hele. Der er pænt med
tilskuer. Vi skal nu ud på en 110 km. hygge tur, i den specielle Frisiske natur. Efter 7 km.
kommer vi frem til dagens Sekundetape. Den er helt speciel, her i dette løb. Vi skal vælge en
hastighed mellem 15 & 30 km/t. Den skal vi så kører hele sekund etapen med. Vi vælger alle
tre 30 km/t. Vi starter fra A og ved B måles der så. Det målte er så måske 29,4 km/t eller
30,9, vi ved det ikke. Vi forsætter så med vores valgte hastighed, som vi tror, er 30 km/t,
forbi C og D. alle målesteder er ukendte. En noget anderledes måde, at lave det på, men sjov
ide.
Turen går langs med digerne og forbi de flotte gamle
”frisergårde”. Vi kører over dæmningen til øen
Nordstrand. Her er vi rundt i de små landsbyer inden
vi når frem til middagspausen på hotel ”Zur Nordsee”
som ligger i det nord vestlige hjørne af øen, og helt
oppe på diget. Turen hertil har været flot og i et roligt
tempo. Der har været mange ”glade” folk langs ruten.
De har sat borde op langs vejen og drikker kaffe
sammen med naboerne, mens de nyder de fine
motorcykler & biler, der kommer roligt forbi.
Efter dejlig middagsmad, (1½ times pause) er vi klar igen. Vi kører nu tilbage til fastlandet, og
er en tur lidt længere inde i landet, inden vi når tilbage til mål i Bredstedt. Her venter det helt
store kaffebord. Klubbens ”koner” har bagt / lavet rigtig mange (der menes MANGE) flotte
dejlige lagkager. Det er efter det princip, - spis alt hvad du lyster / kan.
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Der er gået rigtig godt for os i klassen Automobiler.
Maren / Hans-Peter
Karin / Niels P.
Troels / Inge

kl. 11 1 pl. 4,73 stp. 1pl. Gen.A 4 pl. Gen. M+A
kl. 12 1 pl. 5,64 stp. 3 pl. Gen.A 7 pl. Gen. M+A
kl. 12 2 pl. 7,64 stp. 5 pl. Gen.A 11 pl. Gen. M+A

Rigtig godt gået, synes vi. Hos de øvrige danskere går det således, at to af motorcyklerne
udgår og det sidste hold, som er Ulrik & Else-Marie Ibsen fra Karlslunde bliver treer i deres
klasse. I bilerne bliver Clifford & Inge-Lise Storkholm – Esbjerg nr. 2 i klassen og Jens & Anita
Hansen – Jægerspris bliver nr. 3 i deres klasse. Fin Dansk indsats.
Så nu er vi rigtig spændte på at se, hvordan det kommer til at gå med vore “Mannschaft”. De
motorcykler er rigtig godt til det her. Men det lykkes for os denne gang.
Dansk Tysk Historic Team
Nordstrand Oldtimerfreunde.
Messerschmitt-Club

1pl. 18,01 stp.
2 pl. 29,62 stp.
3 pl. 120,28 stp.

Kl. 17. er det slut og vi sætter kursen mod byen Heide, 50 km længere sydpå. Her har vi et
rigtig hyggeligt sted, hvor vi nu overnatter for 4 år. Nu er det tid til hygge, aftensmad og en
rigtig god mørk øl. Vi skal jo være friske til i morgen ikk.
Søndag d. 27. juli. Vi skal deltage i det ”28. Int. Oldtimer Rallye”
i byen Hanerau-Hademarschen. Der er teknisk kontrol og
morgenkaffe, fra kl. 7.45 til 9.30. på byens brandstation. I dag er
der ”kun” en DK motorcykel og 2 biler udover os. Vi er alle
gengangere fra Bredstedt i går.
Starten er også herfra og første deltager sendes ud på ruten kl. 10. Dagens tur er på ca. 100
km. og med to sekund etaper. Disse er med en opgiven tid (f.eks. 422 sec) det vil sige at vi
skal ramme fotoceller på helt præcis 7.02 min. Afstanden er ukendt men hastigheden er
kendt. Vi har 4 målinger i alt i dag. En på den første og tre på den anden. Turen går nordpå og
vi bliver sejlet over Kielerkanalen. Hertil er der afsat tid, selvfølgelig, også selv om
kabelfærgen sejler non stop. Vi bevæger os gennem flot natur med rigtig meget vand og
vandløb. Der er også Storke hernede, og det i stort tal.
Vi når helskindet frem til middagspausen, som er i et
stort byggemarked. Her får vi den kolde skulder, nå ja,
måske ikke. Men vi får lækker koldt kartoffelsalat og
nudelsalat, og hertil hjemmelavede frikadeller og købe
pølser. Det er rigtig godt. Der er også en del tilskuere
her.
Nå, noget godt varer jo sjældent evigt, og vi skal lige
køre lidt mere, så vi kan få plads til alt den lækre kage
der venter os ved mål. Vi triller syd -vest over og skal
igen sejles over kanalen.
Vi når frem til Mål i landsbyen Oldenbüttel, som ligger ud til Kielerkanalen, ved 15.30 tiden.
Her modtages vi alle med et glas champagne. Igen har klubbens koner lavet rigtig mange
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lækre kager. De har lagt sjæl i alle de mange lækre lagkager, og igen ”spis til du revner”.
Maven bliver desværre mæt lang tid før øjnene.
Nu venter vi rigtig spændte på dagens resultater. . . . .
Ulrik & Else-Marie på MC bliver nr. 5 i dag, Clifford & Inge-Lise bliver nr. 6 i deres klasse mens
Jens og Anita klarere en 8 pl. i den store kl. 11. De har fået en lille snak med N.P. og det har
hjulpet godt på deres tider.
Nå men til DTHT. . .
Maren / Hans-Peter
Barbara / Hans-Ulrich
Troels / Inge
Karin / Niels P.

kl. 11
kl. 11
kl. 12
kl. 12

1 pl.
2 pl.
1 pl.
2 pl.

0,93 stp.
1,01 stp.
1,38 stp.
2,85 stp.

1pl. Gen.A
2 pl. Gen.A
3 pl. Gen.A
8 pl. Gen.A

3 pl. Gen. M+A
5 pl. Gen. M+A
8 pl. Gen. M+A
22 pl. Gen. M+A

Se der er jo ikke meget overladt til tilfældighederne vel. Skabet er sat på plads. Sådan. Nu
bliver det næsten nervepirrende. Hvad sker der i ”Mannschaft” konkurrencen. De
motorcykler er rigtig gode. Og nu kommer resultatet. Det er lige så spændende og tæt som
det kan blive. Se bare her. . . .
1 Dansk Tysk Historic Team
1 Knatter-Team

3,32

2 Kieler Sprotten

4,62

3 Scuderia NSU TT
4 AC Schleswig

3,32

10,07
11,40

Fotograf - Iris Jaeger
Nu har vi (DTHT) vundet holdkonkurrencen de tre år vi har deltaget. Fedt. Kl. er blevet 18 og
vi skal til at rette næsen mod nord. Det har været en meget givtig weekend for DTHT, og det
har været en rigtig hyggelig og sjov weekend, med mange sjove drillerier, sammen med rigtig
hyggelige mennesker. Rigtig fint vejr, og ikke at forglemme, masser af dejlig forplejning. Vi
glæder os allerede til næste år.
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BESTYRELSESMØDE 2/14
Ons. d. 25-6-14 V. Bjarne Rosenlund, Stentoften 7, 8362 Hørning
Til stede: Anders Clausen, Bjarne Rosenlund, Allan Jensen, Niels Kristian Højris, Rene
Jørgensen og Sabine Rosenlund.
Ikke til stede: Rasmus Vendelbo, Martin Jakobsen, Jan Juul.
1: Godkendelse af referat
Referatet er godkendt
2: Økonomi
Økonomien er stadig sund.
3: Løbende sager
a - Bestyrelsen
Da der er problemer med at adressen på banen ikke kan findes på diverse gps’, sørger
NK for at der bliver lavet et stort skilt med teksten: BRANDEVEJ 19B, der sætter op ved
porten således at det fremover vil være nemmere at guide folk.
Allan sørger for at få samlet en håndfuld folk til at hjælpe med flytning af olie tanken,
samt nogle enkle småting.
Der er indkøbt en ny 40 fods container, som OR skal bruge til materialer.
Åbent hus gik godt. Der var mange med ude og få en køretur, og vejret var skønt. Der
henvises til NKs artikel i klubbladet.
Det har dog været vanskeligt at få lavet en ordning med DASU således, at det både var
muligt at køre klub rally på banen i forbindelse med åbent hus. Formanden vil
udarbejde et brev til DASU herom.
b – Baneudvalget
Der er afholdt løb, med fint deltager antal. Publikum blev dog mere eller mindre væk.
c – OR udvalget
Der er købt en trailer til materialer. Der blev afhold rally sprint i pinsen, i samarbejde
med Horsens motorklub og rygmarvsbrok foreningen. Alt forløb planmæssigt, og uden
et eneste uheld.
Den 28. juni afholdes der rallysprint i Sdr. Vium, i samarbejde med støtteforeningen for
Sdr. Vium friskole.
d – MRC Udvalget
Åbent hus har også været en succes ved MRC. Der arbejdes videre på en bane med
kunst græs.
4. Øvrige udvalg
a - Sponsorudvalg
Der er stadig plads til nye sponsorer
Side 18

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
Intet at berette.
F – Cafeteriaudvalg
5: Nye møde datoer
Onsdag d. 27/8, ved Allan Jensen, Gran Alle 5, Engesvang
6: Eventuelt

Vi Møblér dit hjem.

Sunds Møbler
Navervej 18, 7451 Sunds, 97141700
Din lokale møbel specialist siden 1970.
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RMB RALLYSPRINT 2014
Af Bjarne Nielsen

For 3. gang afviklede Rygmarvsbrokforeningen (RMB), HAMK og IMK rallysprint i Horsens
pinselørdag.
Helt fra begyndelsen har hovedformålet været at arrangere et rallysprint som både
deltagere, tilskuere og sponsorer fandt interessant og som alle kunne få en god oplevelse ud
af.
Udover den gode oplevelse skulle arrangementet også gerne ende med et overskud som
RMB kan bruge til forskellige aktiviteter for foreningens børn og unge.
Årets RMB Danmark Rallysprint startede som de andre år med teknisk kontrol på Køreteknisk
Anlæg. Derefter førte rutebogen deltagerne ad en sløjfe på manøvrebanen – frem til
licenskontrollen. På denne del af ruten fik nogle af RMBs børn og unge lov at køre med.
Selvom turen kun blev kørt i langsomt tempo, fik alle en fornemmelse af hvordan det er at
sidde i en rallybil der støjer en del mere i kabinen end en almindelig bil.
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Norske Lars Berntsen gør klar til en køretur

Christian Pausgaard med passager
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”Dumle” fra Brdr. Jensen gav også køreture
Prøven blev kørt i industriområde Syd – stort set uændret i forhold til sidste år –
rundstrækning på 3,3 km hvor der blev kørt 3 omgange pr heat. En god blanding af hurtige
og langsomme passager – udelukkende på fast underlag.
Vejret viste sig fra sin bedste side, så det blev en dag med solskin og høje temperaturer,
modsat dagen før hvor regnen silede ned.
Deltagerlisten talte 50 biler – heraf 9 fra IMK. Udenlandsk deltagelse var der også – fra
Norge: Jarle Lippert & Malin Lippert i BMW M3 samt Lars M Berntsen & Morten Raahauge
Jensen i Ford Escort Kit Car. Sidste års norske deltagere Pål Try og Svein Frustøl skulle deltage
i et sponsorarrangement og var derfor forhindret i at deltage, men mange danske deltagere
var klar til at kæmpe om sejren. I den forbindelse var der comeback til Brian Madsen & Anja
Posorski i Peugeot 306 maxi. Claus Jensen & John Madsen i Opel Kadett Gsi, Simon & Sune
Vallentin i Mitsubishi Lancer Evo9 og John Frederiksen & Thomas Holm Hansen var også
blandt favoritterne til podiepladserne.
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Brian Madsen’s rygende Peugeot 306 Maxi

Simon & Sune Vallentin punkterede i heat 3
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John Fredriksen & Thomas Holm Hansen i BMW Compact
Modsat mange andre rallysprint, er alle 3 heat tællende i RMB Danmark Rallysprintet, så der
er ikke plads til hverken fejl eller mekaniske defekter.
Brian Madsen lagde ud med at sætte hurtigste tid i heat 1, men bilen kom rygende i mål og
måtte udgå. En utæt pakdåse i gearkassen kunne ikke nå at blive repareret inden næste heat.
Lars Berntsen havde problemer med en censor og inkasserede max tider i de to første heat
og udgik. Simon Vallentin punkterede i heat 3 og fik max tid. Andre fik problemer med
kølingen på grund af varmen, så der var stort mandefald og kun 30 biler i mål.
Claus Jensen & John Madsen, var et af de team der ikke lavede fejl og havde samtidig
konkurrencedygtigt materiel der var skruet godt sammen, vandt foran Jarle Lippert & Malin
Lippert med Jesper Bisted & Karsten Isaksen i Suzuki Swift på trediepladsen.
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Vinder Claus Jensen & John Madsen i flyvende stil

Jarle & Malin Lippert i BMW M3

Superheatet blev også vundet af Claus Jensen & John Madsen med Jesper Bisted & Karsten
Isaksen på 2. pladsen. Nr 3 blev Carsten Nielsen & Emil Nielsen i Peugeot 106 Maxi.
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Ikke alle IMK deltagere kom helt igennem, men nogle klarede skærene:

Jesper Qvist & Nick Hansen blev 8-er generelt

Jesper & Søren Jensen
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Morten Bysted & Dennis Christiansen

Nicolai Jensen & Mai-Britt Baltzer Jensen

Side 27

Ove Thomsen & Søs Bøgeskov
Arrangementet sluttede med en stor præmiefest på Learnmark (Teknisk Skole), hvor alle
officials var inviteret gratis med. Målsætningen blev vist opfyldt på alle punkter og selv om
det endelige resultat endnu ikke er opgjort, tyder det på at der bliver et pænt overskud til
RMB, til aktiviteter for foreningens børn og unge.
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RESULTATLISTE:
KLUBMESTERSKAB 1. AFD. - 6/7
2014
Max.tid:
Startnr.

Bil

02:50
02:42
02:58
02:43
02:51
03:18
Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Prøve 4 Prøve 5 Prøve 6
Hedegård Hedegård Hedegård Nørlundb. Nørlundb. Nørlundb.

I alt

Plac.

Point

3

1. Kører
2. Kører

Harald Søndergaard
Per Mikkelsem
Subaru

2 kgl
02:15

01:59

02:24

01:58

02:06

02:33 13:15

1

20

4

1. Kører
2. Kører

Bjarne R. Nielsen
Maria Mejlby Skov Toyota Starlet

02:05

01:57

02:13

02:06

02:16

02:40 13:17

2

15

6

1. Kører
2. Kører

Thorben Nielsen
Harald Søndergaard Citroen ZX

02:10

02:02

02:19

02:03

02:14

02:39 13:27

3

12

1

1. Kører
2. Kører

Thomas Jespersen
Kim Lauridsen
Peugeot 106 Rallye

02:19

02:07

02:25

02:15

02:23

02:48 14:17

4

10

2

1. Kører
2. Kører

Søren Mejlby Skov
Maria Mejlby Skov Peugeot 106 Rallye

02:12

02:03

02:22

(3:35)
02:43

02:20

02:45 14:25

5

9

5

1. Kører
2. Kører

Kasper Mikkelsen
René Jespersen

02:10

FB (1:59) FB (2:34)
02:42
02:58

02:10

02:17

02:42 14:59

6

8

Fiat Punto
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BILLEDER FRA RALLYSPRINT I
SDR. VIUM – 28-06-14
Af Patrick Brill
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TUSINDE KILOMETER HYGGE - Del 1
Af Niels Peder Nielsen

9. Int. ADAC Drostei Classic 2014.
Lørdag kørte vi meget tidligt hjemmefra og godt 300 km senere ankommer vi til Hotel
Krügers Gasthof, Pinneberg, hvorfra starten, til det 9. ADAC Drostei Classic, gik. 180 km Tysk
orienteringsløb for klassiske biler. Kun på gode veje. Der var gratis start for danske biler, og
det var der 3 danske hold der benyttede sig af. Birgit og Erik, Troels og Inge og Karin og
Niels Peder. Vi deltog også i holdmesterskabskonkurrencen i Dansk Tysk Historic Team. Vi
blev nr. 3 og belønnet med en Pokal til ”klubskabet” i Sunds. Birgit og Erik havde valgt at køre
derned fredag, men p.g.a. arbejde, var det ikke en mulighed for os.
I Tyskland er det løbsledelsen i det enkelte løb, der fastsætter reglerne, for arrangementet. I
praksis er det dog nogenlunde ens, med enkelte undtagelser. Fælles er dog, at Regularity
Rallies, for klassiske biler, foregår på gode veje med asfalt eller Beton – ”Spurbanen” =
avanceret markvej, med to baner beton/asfalt, og så græs/grus i midten. Løbene er med
fornuftige hastigheder typisk 30 – 36 km/t. 180 km Tysk orienteringsløb med 2 indlagte
"sekundetaper" - egentlig ikke svært, men men, måske lige 50-60
km for langt, efter min mening. Men det var sjovt, og rutebogen var
godt og tydeligt opbygget med kortudsnit i målestok forhold
1:25.000
Der er selvfølgelig nogle regler at lære. Det er ikke tilladt med
modkørsel (ensrettet) på ruten, Ruten må ikke krydses, amerikansk
sving er dog tilladt. Der må kun benyttes dobbeltstregede veje etc. men alt er beskrevet i slutinstruktionen. Det er muligt at se
et udsnit af rutebogen, og tilhørende video, optaget af en tysk
deltager, på vores hjemmeside som er – www.Teamoldtime.dk ellers stiller Team Old Time, gerne yderligere info / kopi af rutebog
m.v. til rådighed - send blot en mail på Teamoldtime@gmail.com
Bamse – vores Mascot, er naturligvis med på hele turen, og frembringer smil, hvor vi
kommer frem. Han er ligeså klassisk historisk som Golf 1. Bamse er ”født” i 1980 og beskrev
en helt ny måde at lave børneudsendelser på. Selv i dag kender alle børn Bamse og
Kylling. Og på det Kongelige Teater, har Bamse haft sin egen forestilling. Så da vi manglede
en Mascot til Golfen fra 1979, var Bamse og Kylling oplagt.
Resultat :

Barbara og Hans-Ulrich BMW 2002 ti

nr. 4 i klasse T3 ( 11 deltagere )
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Karin og Niels Peder VW Golf C
Troels og Inge Opel Kadett GT/E
Birgit og Erik Fiat 124 Spider

nr. 9 i klasse T4 ( 18 deltagere )
nr. 10 i klasse T4
nr. 12 i klasse T4

Dansk Tysk Historic Team. 3 pl.
Fra venstre er det.
Barbara, Inge, Troels, Niels Peder, Hans-Ulrich, & Karin. Birgit & Erik var kørt.
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TUSINDE KILOMETER HYGGE - Del 2
Af Dansk Tysk Historic Team – Inge og Troels Nielsen

9. Int. ADAC Mäcki-Veteranfahrt 2014.
Som i kan læse i Niels Peders fortælling fra ”Drostei”, drog vi hjemme fra lørdag d. 12. juli kl.
4.30, for at deltage i hele to løb denne weekend.
”Drostei Classic” var slut ved 19 tiden, og vi satte kursen gennem de nordlige forstæder til
Hamburg, i retning mod Lübeck. De første 30 km, af de knap 60 km, til vores overnatning i
”Nütschau” ved Bad Oldesloe, var rent bykørsel. Der bor ca. 2.8 millioner, i storbyen
Hamburg. Ikke sært der er mange huse. Efter en dejlig kold mørk øl og en lokal snaps, på
terrassen, var det tid til at finde under dynen. Der var nu heller ikke nogle af os, der havde
mere strøm på batterierne. Kl. var også blevet 23.
Søndag d. 13. juli. Kl. 6.45, er det ud af fjerene. Vi skal ind gennem Bad Oldesloe og ud til
ADAC øvelsesbanen – ”Travering” i den nordøstlige udkant af byen. Her holder Automobilund Motorsport Club, Stormarn e.V.im ADAC, til. Her er der start og mål på dagens løb. Løbet
i dag har ”kun” en sværhedsgrad, til forskel fra løbet i går, hvor vi kunne vælge mellem en
”svær” & en ”meget svær”.
Løbet er på 115 km. fordelt på 65 km. før middagspausen og 50 km. efter. En meget
passende fordeling efter min mening. Middagspausen er på cirka 1.t 30 min. Rigtig fint. Karin
/ Niels P. har start nr. 11 – vi har fået vores lykkenummer nemlig 13 og Birgit / Erik har nr. 15.
Barbara / Hans-Ulrich har nr. 27.
Så er vi klar til start og det er med dagens
højdepunkt. Sekund etape på ”Travering”.
Den ser meget lettere ud i år, bliver vi enige
om. Sidste år var den teknisk svær. I år er
den enkel. Men – men – men, tåbeligt at
tro. Der skal køres rigtig hurtigt, finder vi ud
af, da det bliver vores tur.
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Som det kan ses på skitsen, går
det ikke lige ud og områder er
tillige meget kuperet. Så til stålet
min ven. Det gør vi så og når lige
akkurat frem til de 3 fotoceller til
tiden. Vi indkasserer
sammenlagt 2.19 sekund. De
små biler har problemer og det
har de deltagere også, der ikke
er helt klar fra starten af. Når jeg
skal være helt ærlig, og det skal
jeg jo en gang imellem, ja så var
denne prøve alt for hurtig.
Turen er på tulipaner og så
kommer der kortudsnit ind i
mellem med små (typisk udsnit i
størrelsen 10+15 cm og i
målestok 1:25.000 eller
1:10.000) orienterings opgaver,
der lige skal løses – vel og
mærke rigtigt. Målestoksforhold
er ikke opgiver. Der køres efter
signaturer. På førstedel er der 4 sekund opgaver og 3 orientering opgaver.
Vi når frem til middagspausen, men med skindet på næsen, mener vi selv. Det er på en
”Landgasthof” i en meget lille landsby. Men maden er helt i top. Der er (også denne gang)
blandt andet, en egnsret. Oversat bliver det nok til – ”surflæsk”. Det har nu ikke meget med
flæsk eller surt at gøre. Det er dejligt mørt kød og med brasede kartofler til.
Vi skal ud på de sidste kilometer. Her er der ingen sekund opgaver, men så er der 7
orienterings opgaver. Vi når frem til mål og eftermiddagskaffen på Travering igen ca. kl. 16.
Så til dagens resultater.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

F
G
G
G

2 pl. til Barbara / Hans-Ulrich.
4 pl. til Troels / Inge
14 pl. til Karin / Niels P.
16 pl. til Birgit / Erik.

11.88 stp.
9.87 stp.
50.91 stp.
77.38 stp.

I ”Mannschaftvertung” bliver det til en førsteplads til Dansk Tysk Historic Team. Så tyskerne
fik ret, i hvert fald i går. Der fik vi ”tæsk” og måtte nøjes med en 3 plads. Men vi får da to
pokaler med hjem i ”klubskabet” i Sunds.
Nu er klokken også blevet ”sent” og vi skal nordpå. Kl. 22, når vi hjem til Midtjylland igen. Vi
har kørt 1.038 km siden i går morges kl. 4.30. Ja – ja, man skal ikke være tosset for at gøre
dette, men det hjælper nu lidt. Og ved i hvad det værste er. Vi gør det skam igen og ganske
frivilligt.
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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 facebooksiden!
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RESULTAT – FEJDE 2014
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MÆRKEDAGE
Fødselsdage
40 år
Kåre Nielsen

20. Oktober

70 år
Henry Lindstrøm

1. Oktober

IMK ønsker hjerteligt Tillykke
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KALENDEREN
August
Søndag d. 31

Bingo (Eftermiddag)

September
Lørdag d. 6
Onsdag d. 17

Rally DM 5 i Århus
Bingo

Oktober
Søndag d. 12
Søndag d. 26
Fredag d. 31

Klubmesterskab i Klubrally – 2. afdeling
Banko
Rally DM 6 i Kjellerup

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk

