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KLUBAFTENER PÅ TAPETET
I vinterens løb arrangeres der en række klubaftener for alle!
Der bliver gennem vinteren afhold en række klubaftener og –arrangementer for alle
medlemmer og andre interesserede.
De foreløbige datoer er følgende:
Tirs. d. 11. november
Tirs. d. 9. december
Januar
Januar
Lør. d. 31. januar
Tirs. d. 10. februar
Tirs. d. 10. marts

-

Klubaften med Peter Rasmussen (Se næste side)
Klubaften med gløgg og æbleskiver
Årsmøder i afdelingerne (Datoer endnu ikke fastlagt)
Generalforsamling (Dato endnu ikke fastlagt)
Årsfest!
Klubaften
Klubaften

Vi har endnu ikke fastlagt indholdet af alle klubaftener, så hvis du har en god idé så kom
endelig med den! Det kunne være en spændende gæst eller et virksomhedsbesøg.
Alternativt bliver det snak, hygge og kaffe.
Forslag til klubaftenerne modtages på rosenlund@profibermail.dk.

KLUBAFTEN MED PETER
RASMUSSEN FRA VHA-TRIM
Tirsdag d. 11 november 2014
Peter vil fortælle om opbygning af racerbiler mm.
Mød op til en spændende aften – Alle IMK’ere er velkomne denne aften.
Den 11. november 2014 kl. 19.00 – 21.30 i klubhuset på brandevej 19b, ingen tilmelding,
men hvis man ønsker kaffe og kage, er tilmelding nødvendig senest den 8. november 2014,
til Anders 40 631 206 / mail: helleoganders@aiac-racing.dk
Lidt info om Peter:
Manden bag VHA-Trim er Peter Rasmussen, der
er årgang 1965. Han kom i lære hos KE
Automobiler i Svendborg i 1980, og da læretiden
fire år senere var overstået, fortsatte han frem til
1987 som automekaniker i samme firma.
Herefter fulgte tre år som automekaniker hos
Citroën Svendborg, inden han drog til Frankrig,
hvor han i 1991 og 1992 var automekaniker hos
Garage de la Gare i den sydfranske by Perpignan.
Da han kom hjem, slog han sig ned som
selvstændig med VHA-Trim.
Motorsport har altid fyldt meget i Peter
Rasmussens liv, og han har som enten teamchef
og chefmekaniker stået bag danske kørere og
teams succes i såvel ind- som udland. Her har han
bl.a. været teamchef for Team Essex på Le Mans.
http://www.vha-trim.dk/

KLUBAFTEN MED GLØGG OG
ÆBLESKIVER
Tirsdag d. 9. december 2014
Arrangementet foregår i klubhuset, Brandevej 19B. Vi starter kl. 19.00.
Af hensyn til indkøb af gløgg og æbleskiver er tilmelding nødvendigt. Tilmelding senest d. 7.
december, til Inger Marie Pedersen på tlf. 22973534 eller imp310562@gmail.com

SENSOMMER TUR TIL KLASSISKE
TYSKE OLDTIMER LØB – 1. DEL
Af Karin og Niels Peder Nielsen – Team Old Time
44. Int. ADAC Rallye Stemweder Berg Historic 2014.
Et løb der har det hele: Orienteringsetaper, Tulipan-etaper og
Gleichmäßigkeitsprüfung (GLP - sekundetape) Dertil skal lægges
et fantastisk (Østjysk) område med en Bakkekæde
(Wiehengebirge) med "bjerge" på 100 - 300m højde. Løbet,
som for Sport og Touristisch var på 189km. havde 52 deltagere
og foregik Nord og syd for disse bakker med Middagspause i
Kurparken i Bad Oeynhausen. Middagspausen var på 1.5 time så der var tid til at nyde den gode mad, parken med udsigt til det gamle kejser - palads og til
at "sparke dæk" OG - Lad det være sagt med det samme: Igen i år er Stemweder Berg, det
bedste løb vi har kørt i år.
Der er 3 klasser: Sport, Touristisch og Ausfahrt. Karin og jeg deltager i Touristisch og Troels
og Inge skal selvfølgelig ha´ noget for pengene, og deltager i den skrappe Sport - Klasse.
Ausfahrt - Klassen er kortere og med lette opgaver, dog inkl. alle GLP´s
Vi ankommer allerede fredag aften, til Landgasthaus Stemwede Berg, hvor vi senere mødes
med Hans-Ulrich og Barbara og hvor Frau Gordes laver god mad til rimelige priser.
Lørdag morgen triller vi så af sted til startstedet hos Mercedes i Levern. Her er der
maskinkontrol, Papierabnahme, morgenmad m.v. Det er også her vi får Rutebogen
udleveret. Den er i fornem kvalitet. Her opdager vi så at der ikke er sat tider på GLP´erne.
Der er opgivet en afstand til fotocellerne, og en hastighed. Det gav lidt hovedbrud at
udregne det præcise antal minutter og sekunder til fotocellerne. Afstanden var f.eks. 2,89
km og hastigheden 29,80 km/t - Ved fælles hjælp og lidt hjernegymnastik, for at hente de
gamle formler fra fysiktimerne, lykkedes det at omregne det til 13 min. og 34,2 sek. inden
lyset skulle brydes på denne fotocelle. Alle Orienteringsetaper ( OE ) og GLP - Etaper foregik
på knivskarpe kortudsnit i 1:25.000 - det var også på disse etaper at skilte og
stempelkontroller var sat ud. Tulipanetaperne, var så nærmest "transport" til og fra OE og
GLP.
I øvrigt var OE - Etaperne kun markeret med start og mål på et kortudsnit i 1:50.000 i
rutebogen. - Selve orienteringsopgaven fik vi udleveret af tidskontrollen ved start på OE Etapen ( som der var 3 stk. af, jævnt fordelt i hele løbet ) Vi satsede lidt her, og begyndte
straks at køre ruten fra pil til pil. Det gav os et tidsmæssigt forspring, i forhold til de fleste
hold, der holdt 5-10 min. ved start og tegnede ruten op. Til gengæld måtte vi så lige holde et
minut eller to ind imellem, for at forvisse os om den rigtige rute. Det lykkedes meget godt,
og vi fik alle skilte og stempelkontroller med. Under en fejlkørsel i en Landsby, fik vi dog en
stempelnotering for meget, inden vi fandt ud af den rigtige rute. Vi blev imidlertid ikke
straffet for det . Efter 189 km med 6 stk. GLP og 3 stk. OE, var vi i mål kl. 18:20 - godt
brugte, men tilfredse med vores indsats. I mål på Berggasthof Wilhelmshöhe, Haldem, var
der Champagne og chips inden Festmiddag og præmieuddeling. Det med Champagnen, gik
også ud på at markere, at Wolf-Otto Weitekamp, for sidste gang stod som

organisationsleder af løbet.
ADAC-Rallye Stemweder Berg Historic er omkring dobbelt så dyrt som andre lignende løb vi
har kørt i Tyskland. Men de 150,- Euro i startgebyr, er absolut prisen værd, fra start til slut er
der styr på tingene.

Karin & Niels Peder blev flot nr. 2 i Stemwede

Resultater:
Hans-Ulrich og Barbara
BMW 2002ti 1970 Touristik 1. plads i klasse 8

2,04 strafp.

2.pl.Gesamt

Karin og Niels Peder
Golf C 1979
Touristik 2. plads i klasse 9

8,14 strafp.

8.pl.Gesamt

Troels og Inge
Kadett GTE 1977

33,44 strafp.

13.pl.Gesamt

Sport

8. plads i klasse 4

Følgende Videosekvenser kan ses på vores hjemmeside Teamoldtime.dk (Eller ved at skanne
QR koden med din smartphone, red.):
STWB_OE2:
STWB01-Pause:
HH StadtGrandPrix:

Med sportslig hilsen
Karin & Niels Peder

TYVERI
Af Bjarne Nielsen
Tirsdag den 19.august om morgenen, blev klubbens formand ringet op af en og orienteret
om, at der holdt en folke-racer i grøften ved siden af indkørslen ved Brandevej.
Efter det seneste Folkerace løb henstod en folke-racer til senere afhentning – den kunne for
første gang pludselig ikke starte - og det var denne bil, som tyve i nattens mulm og mørke,
havde fået startet. Det var lykkedes at forcere den første bom ved p-pladsen, ved at påkøre
den. Den næste bom ved Brandevej havde man forsøgt at køre ved siden af, med det
resultat at bilen blev hængende i grøften, og man havde derefter opgivet forehavendet.
Alarmanlægget i klubhuset havde ikke været aktiveret, men ved gennemsyn af
videoovervågningen havde der om natten været ”ubudne gæster” på området. En person
ses på optagelsen, men man kan selvfølgelig ikke vide om det er samme person der har
stjålet folkeraceren, men det er nærliggende at tro.
For måske at kunne identificere personen og hjælpe politiet med opklaringen, ville det være
hensigtsmæssigt at kunne lægge billederne på klubbens hjemmeside, så alle medlemmer og
øvrige interesserede kunne se dem. Men af hensyn til Persondataloven må billeder med
personer på ikke offentliggøres (medmindre personerne har givet deres samtykke).
Derfor vil billederne kunne ses ved henvendelse til formanden – evt. i forbindelse med
næste klubaften.

Ulovlig kørsel på MRC-banen
Et vidne har bemærket at der blev kørt på IMK’s anlæg en hverdag. Vedkommende undrede
sig over at bommen ved Brandevej på samme tidspunkt var lukket og låst. Samtidig holdt der
en bil med trailer parkeret på modsat side af Brandevej. Heldigvis var vedkommende
snarrådig nok til at tage nogle fotos af bil og trailer.
Efterfølgende undersøgelser har vist, at der er blevet kørt på MRC-banen, med både ATV og
med crosser. Banens konstruktion er ikke bygget til denne type køretøjer og har derved
taget skade.
Også denne sag er overgivet til politiet. Desværre uden øjeblikkeligt resultat. Det viser sig
nemlig at traileren med reg.nr.: EY 3370 er stjålet i Bording, mens bilen - en lysbrun
metallicfarvet Mercedes E 300 D stationcar, med reg.nr.: AM31 322 – er i
nummerpladeregisteret registreret som afmeldt. Det har vist sig at den registrerede ejer er
død og den nye ejer har man ikke kunnet finde frem til – politiet har ikke oplyst hvorfor eller

hvor stor indsats man har gjort for at finde ud af det.
Idet der ikke er personer på billederne, forhindrer lovgivningen ikke offentliggørelse og vi vil
derfor vil opfordre til, at hvis man ser enten traileren eller bilen med de efterlyste
nummerplader – evt. nummerpladerne på en anden bil, at man så straks henvender sig til
politiet med oplysningerne.
En bil der er afmeldt kører rundt uden forsikring, så i tilfælde af en påkørsel kan det få
alvorlige erstatningsmæssige konsekvenser.
Uautoriseret og ødelæggende kørsel på MRC banen skal også undgås – både af hensyn til de
penge klubben investerer i baneanlægget – de mange arbejdstimer de frivillige i afdelingen
lægger i baneopbygningen – samt ikke mindst af hensyn til opretholdelsen af tilladelserne til
at køre på Nørlundbanen – herunder hensyntagen til naboerne.
Bestyrelsen ser med stor alvor på begge sager og håber at vores medlemmer kan være
behjælpelig med oplysninger, der kan føre til opklaring af sagerne. Kontakt derfor straks
politiet hvis du har oplysninger og underret samtidig også formanden.
Fotos:

REFERAT AF OR-UDVALGSMØDE
04-2014
- den 02/09-14 hos Søren Skov
Deltagere: Henrik, Søren, Bjarne, Anders og Kenneth (ref).
Godkendelse af referat
Godkendt eneste kommentar var datoen som var den 24/6
Siden sidste møde
- Rally sprint Sdr. Virum forløb godt kun positiv tilbage meldinger.
- Første afd. KM 1 der var ikke stor deltagelse kun 6 hold.
- Hold mesterskab der var medalje igen i sølv tillykke med det.
- Teknik-dialogmøde afholdt, hvor DASU rally udvalg var tilstede.
Kalender/kommende arrangementer i IMK
- 6 september DM 5 i Odder, hvor IMK skal passe en prøve.
- KM 2, 12 oktober Bjarne tager kontakt til vores medlemmer fra Horsens om de vil
lave løbet.
- 1 november DM 6 i Kjellerup der skal bruges 30 personer til og passe prøven. Har
man lyst og hjælpe så kontakt Torben Nielsen.
Materiel & Økonomi
- Ny trailer trykning af IMK logo, Henrik kontakter Per Mikkelsen. Indretning af
trailer tager Henrik og Kenneth sig af.
- Logo på pavillon Bjarne undersøge hvem der kan lave det og få et tilbud.
2 container indkøbt og leveret. Henrik fjerner volden, så containere kan komme
helt ind til læhegnet.
- Anders tager kontakt til Rene omkring materiale til tag konstruktion.
- Henrik og Kenneth finder et tidspunkt, hvor de vil lave fundament til containerene.
- Placering, indretning, strømtilslutning, overdækning og lukning af begge ender?
- Niels Kristian Højriis kan levere nogle gamle tagsten som skal bruge til bund.
(Foran containeren).
- Mærkning af materiel, Anders og Henrik har fået lavet skabeloner m.m. Til dette
så når containerene er indrettet, skal alt materiale mærkes op ved flytning.
- Nogle af dækstablerne afgivet til MRC afd.
- Ny klub bil: Anders har sat hans lillebror på sagen med og finde en bil, Henrik
søger også. Efterlysning af god billig baghjultrukken bil.
Klubaftener i vinter
- Datoer 14/10, 11/11, 9/12, 10/2 og 10/3. Anders vil kontakte Peter Rasmussen. Årsfest
31/1
Kalender - åben løb 2015

-

Udvalget har snakket frem og tilbage, men ikke kommet frem til nogen beslutning.
Vores efterhånden årlig rallysprint i Horsens og Sdr. Virum er vi klar til og lave hvis
vi bliver spurgt.

Eventuelt
Næste møde
2. december ved Anders, hvor koner er velkommen til kaffe.

TILLÆGSREGLER FOR KLUBRALLYLIGHT

RESULTATER FRA
KLUBMESTERSKAB I KLUB-RALLY
Søndag d. 12 oktober 2014

Vi ønsker klubmestrene 2014 stort tillykke!

SENSOMMER TUR TIL KLASSISKE
TYSKE OLDTIMER LØB – 2. DEL
Af Inge og Troels Nielsen, Team Old Time
Det er blevet søndag d. 28. sep. Og, som I har kunnet læse i N.P. artikel, har vi nu klaret det
første løb på turen. Vi har nu ”fri” indtil på torsdag. Så efter morgenkaffen, sætter vi kursen
mod det nordøstlige Harzen og byen Quedlinburg. En lille smuttur på 250 km. I denne gamle
flotte by, vil vi nu lave et par bil frie dage og nyde den helt fantastiske eftersommer. (21–24
grader fra 27/9 til 4/10. forrygende).
Onsdag kører vi så nordpå til Lübeck. Igen en lille smuttur, denne gang dog på 300 km. Vi
mødes med Niels & Helge og Torben & Poul Erik ved aftenstide. Vi har lavet en aftale med
”grækeren” om at spise hos ham. Resten af aftenen opholder vi os på der ”Rote Löwe”. En
helt igennem hyggelig aften. I kan jo nok se vi er på hjemmebane her. I hvert fald hvad det
kulinariske angår. Nå, men til sagen. . .
2.-4. okt. Hansa Historic 2014

Torsdag d. 2. okt. Vi møder til teknisk kontrol kl. 10 og får vores rutebog. Kl. 13 er der
”Vorstart” og der køres til ”Koberg” i ”Lübeck
Altstadt”. Her bliver de gamle biler lignet op, og
vi går gennem gågaden til det flotte gamle
Rådhus. Her er der så modtagelse af Lübecks
Borgmester. Og lige et stykke Lübeck Marzipan.
Kl. 15 er der Restart. Dagens rute er på 125 km.
Turen går sydpå og efter bare 15 km. når vi til
den første ”Wertungsprüfung” (WP). Turen
fortsætter over Ratzeburg, Mölln og til Pause i
Bad Oldesloe. Her skal vi spise aftensmad på das
”Glacehaus” www.glacehaus.de Fint sted. Det
kan godt anbefales, hvis I skulle komme på de
kanter.
Dagen næste højdepunkt er ”Nacht Grand Prix”
på ADAC’s anlæg – Travering. Den
opmærksomme læser vil tænke, - det har jeg set
før, - ja, den kørte vi også til ”Mäcki” i juli. Men

den er ændret til det bedre denne gang. (ikke så teknisk og hastigheden er sat lidt ned). Men
den skal køres i mørke nu. Vi skal kører 4,5 omgang og der er 5 målinger. Vi er lidt oppe at
slås med start nr. 20 i fotocellen, første gang. Han har været på ”sight seeing” et eller andet
sted, og har derfor en Max tid her. Så der er ”ingen nåde”, han kommer ikke forbi. De kørte
danske team tider er (i strafsekunder) – T./I.- 0.97 sek. K./N.P.- 1.70 sek. N.C./H.-2.84 sek.
T./P.E.- 12.04 sek. (inkl. 1 maxtid). Vores tid er ok her, mener vi selv. Vi syntes det er sjovt at
køre sekundetaper på denne måde. Vi når frem til etapemål i Lübeck kl. 19.55. Vi kører hjem
til vores Pension, og da vi alle er samlet igen, går vi lige et smut hen på der ”Rote Löwe”, og
får en godnat øl.
Fredag d. 3. okt. Første Start er kl. 8.30 og dagens tur er på hele 330 km. og med 8 WP’er. Vi
starter turen vestpå, og syd om Bad Segeberg
og til Bad Bramstedt. Så holder vi nord om
Itzehoe og op til middagspausen på det
eksklusivt ”Jagthaus” beliggende i skoven ved
søen, Alsens Tongrube, lidt syd øst for byen
Wacken. ”Schweinehof” hedder det. Rigtig
lækkert sted og dejlig mad. Ikke ringe, vel. Helt
sikker en oplevelse. Turen fortsætter mod vest
og ud på de store diger. Vi når frem til byen
Wesselburen. Her skal vi kører ”Stadt Grand
Prix”. Herligt.
Vi skal køre lige inde i bykernen. Rundt om
kirken og over markedspladsen. Her er rigtig
mange tilskuere. Rigtig fint. Vi skal kører
næsten 5 omgange, på hver 470 m. Den sidste
er dog kun på 400 m. Vi skal ramme 1.07 de 4
gange og 0.55 på den sidste del. De kørte
danske team tider er – T./I.-0.85 sek. N.C./H.1.00 sek. K./N.P.-1.25 sek. T./P.E.-1.81 sek. OK,
mener vi, og det var rigtig sjovt. Turen fortsætter helt ud i vandkante. Vi kommer over
(igennem) ”Eider-Sperrwerk” og op gennem Marsken.

Næste stop er Kaffepausen, på den gamle ”Marsk-Gård” ”Roter Haubarg.
www.roterhaubarg.de Den er også et besøg værd, hvis jeres vej, skulle falde her forbi. Vi når
omkring Husum, Friedrichstadt og frem til etape mål på Paradepladsen i Rendsburg. Vi får
noteret 19.09. Så er den dag vist også godt brugt. Det er vi i hvert fald. På vejen ud til løbets
Hotel får vi lige tanket. Nu trænger vi til en stille kølig øl. Løbet overnatter på ”Heidehof. Et
ok sted og maden er igen helt i top. Det er jo noget af det, vi sætter pris på. For husk – uden
mad og drikke, duer helten ikke.
Lørdag d. 4. okt. Kl. 8.30 er første start på vej ud på de sidste 290 km. Vi sætter kursen
nordpå retning Schleswig. Vi når frem til fjorden ”Schlei” ved Missunde, hvor vi bliver
”færget” over, af den lille kabelfærge. Vi
følger fjordens nordside, frem til Kappeln og
så tager vi sydsiden af fjorden, retning
Eckernförde. Videre til færge byen, Sehestedt
ved Kieler kanalen. Her bliver vi så færget
over, og turen kan fortsætte frem mod
middagspausen. Det er lige syd vest for Kiel.
På Frilandsmuseet ”Molfsee”
www.freilichtmuseum-sh.de endnu et fint
turistmål. Ja jeg tør næsten ikke nævne den
dejlige mad vi fik her, så det lader jeg så være
med.
Videre går turen, retning Plön. Nu begynder
løbet at ”trække tænder ud”. På WP 15. – En
13 km. lang sekundetape, med rigtig mange
sving og flere muligheder for at køre forkert,
er der en del deltagere, der må ”smide
håndklæder i ringen”. Vi når nu alle frem,
heldigvis. Nu skal vi igen køre en
”anderledes” sekundetape. Boksee-Park. Et ADAC træningsanlæg. Det skal nok blive sjovt,
også selv om vi ”kun” skal kører 3 omgange. Vores tider kommer til at se sådan ud. T./I.0.32 sek. T./P.E.- 0.53 sek. K./N.P.- 1.22 sek. N.C./H.-1.60 sek. Vel Ok, men den bliver vundet
med bare 0.14 sek. flot kørt.
Vi skal fre m til eftermiddagskaffen, som vi får på en Aktivitets/Bondegård feriested. Lidt
nord øst for en af de mange Plön søer. Fint sted. Og vi kan sidde ude i frugthaven og nyde
vores kaffe & kage. Dejligt sensommer vejr. Herligt. Nå, men vi skal vel også frem til mål i
Lübeck. Det gør vi over Eutin, Timmendorfer Strand og frem til mål og Champagne på

Koberg. Vi er fremme kl. 18.43. Efter 745 km og 18 WP’er. Det 10 Int. ADAC. Hansa Historic,
har været en barsk omgang, for de 68 tilmeldte hold. Ikke mindre end 7 hold er udgået af
forskellige årsager, og der er ikke mangel på straf point hos en del. Men en rigtig fin og flot
tur. Rigtig godt planlagt og gennemført. Det kniber kun med forståelsen, af en enkelt
afgørelse, på en slettet fotocelle på WP. 7. Men den kære hr. løbsleder er ikke interesseret i
at tale om den. Der er nok for mange, ”Professor Doktor” ditten og datten, der har kvajet sig
på den.
Nå men vi har jo igen i år været to ”DK” hold i ”Mannschaft” konkurrencen. Lige en
opfrisker.
”DK-Wiking” med holdkaptajnen Poul-Erik og består af – Christa & Werner Stein, (DK-licens)
Niels Madsen / Helge Jensen, Torben Østergård / Poul-Erik Hansen, Hans Taute / Marcel
Humme. Der er afbud fra Ulrik Hejl / Ebbe Madsen, så hr. Stein overtager lige P.E.’s opgaver
og ansætter endnu et tysk hold – Prof. Dr. Manfred Niewiarra / Gerd-Uwe Drescher.
Samtidig ændrer han egenhændig holdes navn til – ”MSC Sammelsurium” – Uf – Uf.
”Dansk-Tysk-Historic-Team” med holdkaptajnen Troels og består af – Maren & Hans-Peter
Menke, Karin & Niels Peder Nielsen, Hans-Ulrich & Barbara Blankenburg, Troels & Inge
Nielsen. Her er der ikke mytteri. 
Nå, men skal vi så ikke lige tage resultatet fra Mannschaft konkurrencen. Se det er sådan fat,
at DK-Wiking på fantastisk vis, har vundet mesterskabet i både 2012 & 2013. Så hvis de ikke
havde ændret deres navn, havde de haft muligheden for at lave et hattrick i år. Det er aldrig
sket før i nord Tyskland, at samme hold har vundet tre år i træk. Det sker så heller ikke i år.
Vi – DTHT, har også tabt til dem de to år. Det vil vi jo gerne ændre på i år. Og vi fik dem, dog
kun med 0,43 sek. Resultater blev . . . .
1. VBA Automobile Tradition, Berlin

34,22

2. Team Nordschleife

53,96

3. Dansk Tysk Historic Team

54,39

4. MSC Sammelsurium

55,10

5. MSC Oldenburg

90,90

De 4 danske hold blev således placeret. Første tal er i Kl. andet tal er Gen.
St.sek.

P-kl

P-Gen.

Klaus & Karin Steffens

6.77

1.

1.

J. Pombel & M. Hoffmann

9.47

2.

2.

Frank & Ralf Jungnickel

10.18

3.

3.

Troels & Inge Nielsen

14.27

10.

13.

Karin & Niels P. Nielsen

27.94

20.

29.

Torben Østergaard & Poul-Erik Hansen

38.27

25.

39.

Niels Chr. Madsen & Helge Jensen

46.10

8.

45.

Så vi danskere fik pæne tæsk, men det vidste vi jo på forhånd, da det her et tilladt med pc.
m.m. i bilen. Efter en dejlig præmiefest, hvor der blev hygget igennem og drillet, ja så var det
tid til en godnat øl, da den nye dag var helt ung. Søndag formiddag satte vi igen næsen hjem
ad. Vi har haft en helt forrygende uge med utrolig mange oplevelser både i løb og som
turister. Vi har truffet nye spændende mennesker og gamle bekendte, og fået byttet
historier. Vi har haft en uge med sommer og kørt ca. 2.500 km i vores gamle biler. En dejlig
cocktail syntes vi.
Med sportslig hilsen Team Old Time / Dansk Tysk Historisk Team. – Inge & Troels.

Stemningsbilleder fra Hansa Historic:

Markedspladesen i Friedrichstadt:

Færgeturen over fjorden ”Schlei”
øst for Schleswig:

BESTYRELSESMØDE 3/14
Onsdag den 27-08-2014 kl 19.00 hos Allan, Ellevej 6, Engesvang.
Til stede: Anders Clausen, Bjarne Rosenlund, Allan Jensen, Niels Kristian Højris, Rene
Jørgensen, Rasmus Vendelbo, Inger Marie Pedersen og Martin Jakobsen .
Ikke til stede: Sabine Rosenlund
Dagsorden:
- Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet er godkendt.
- Økonomi
Intet overraskende i økonomien der stadig er sund.
- Løbende sager
Bestyrelsen
a. Kopimaskine
Kopimaskinen, som er leaset, er opsagt. Indtil videre har Niels Kr.
fået lov at trykke klubbladet på sit arbejde.
Vi har fået en kopimaskine, af Rene` Godskesen, så indtil vi får den
til at køre, vil Niels Kr. klare det.
b. Tyveri
Vi har haft besøg af en ubuden gæst. Han forsøgte at stikke af med
en Folkeracer men kom dog ikke længere end i vejgrøften, ved
porten ude ved Brandevej. Dog havde han forinden ”jordet” porten
ved ”billetsalg”.
Vi har overvågningsbilleder af personen, så der er mulighed for at se
billederne ved henvendelse til Rene` Jørgensen eller Allan Jensen.
Det skal lige bemærkes at det er meldt til politiet.
c. Indkaldelse af suppleant?
Inger Marie Pedersen er indkaldt til bestyrelsen, i stedet for Jan Juul,
som desværre er afgået ved døden.
B-Udvalget
Ikke mange tilskuere til løbet i august med Crosskart, FR Ungdom og
Ladies. 6 deltagere til Klubmesterskabet.
OR-udvalget
6 deltagere til Klubmesterskabet. Sølvmedaljer med hjem fra
holdmesterskab.

MRC-udvalget
Der er kommet nye medlemmer med godt engagement. Der er ankommet
kunstgræs som skal bruges til banen. Der er afholdt DASU DM løb med lidt
overskud. Niels Kristian henter skabe hos TEKO som kan bruges af MRC
afdelingen. Mulighed for indkøb af tælleanlæg.
MRC har været plaget af en eller flere der ødelægger banen ved at køre på
crosser på den. Der er blevet opsat advarselssedler op ved portene og der
er taget billeder af en Mercedes, med trailer, som angiveligt har været på
banen med en crosser.
Billeder af bil og trailer kan ses i næste klubblad.
- Øvrige udvalg
Sponsorudvalg
Der kan stadig bruges hjælp til at finde flere sponsorer
Bygningsudvalget
Intet nyt.
Bankoudvalget
Der mangler nogle til at hjælpe, specielt ved Bingospillene. Kom ud af
busken. Giv Inger Marie et kald, så skal hun nok orientere om hvad det
indebærer.
Klubblads- og hjemmesideudvalget
Kim Højriis vil fortsat hjælpe med at ”lave” bladet , i samarbejde med
farmand.
Aktivitetsudvalget
Sætter klubaftener i gang. 14. oktober, 11. november og 9. december, 10.
februar og 10. marts. Årsfesten bliver den 31. januar.
Forslag til indhold de aftener efterlyses.
Cafeteriaudvalget
Der indkøbt et nyt køledisk. Niels Kr. spørger Brian Nielsen om han evt. vil
være behjælpelig med omforandringen.
- Nye mødedatoer
Mandag den 24. November hos Rene` i Tulstrup, Søbjergvej 54, 7430,
Ikast.
- Eventuelt
Klubjakker og trøjer. Niels kr. finder noget.
Strandflag laves. Bjarne, Anders og Rasmus finder priser/modeller.

AUTOMANIA CLASSIC REGULARITY
RALLY
Af Niels Peder Nielsen

Automania Classic Regularity Rally 31-8-2014.
Sidste år, var den grønne Golf, med på udstillingsarealerne, og på den fælles "picnictur" der
var arrangeret på Silkeborg Automobil Festival - Automania. I år skulle Golfen så
repræsentere Team Old Time i "Dansand Classic Regularity Rally". Inge og Troels var på ferie,
og Karin, ønskede ikke at være "driver" i et så hurtigt løb. Altså satte jeg min bag rattet og
Ditte tog rutebogen.
De to eneste klasser, Expert og Sport kører samme rute og hastighed. Det specielle ved dette
arrangement, er at det klassiske pålidelighedsløb, kører samme prøver, som Rallybilerne,
blot kører vi Rallyprøverne, som sekundetaper. Der er fotocelle-måling som hemmelige
tidskontroller, og der er 1 strafpoint pr. 1/10 sek. Og da det foregår på afspærrede veje, kan
man tillade sig at skrue gennemsnitshastigheden op.
Ruten med start, på prøven på Søvej, var beskrevet med tulipaner a´la 70érne, og ledte de
24 deltagere, frem til i alt 13 sekundetaper. Heraf blev Søvej kørt 3 gange, og de 4
rallyprøver ude i Silkeborgs omegn, kørte vi 2 gange pr. stk. med stigende
gennemsnitshastigheder. 40 - 65 km/t, var lige hurtig nok for undertegnede. Vi indkasserede
i hvert fald rigeligt med strafpoint.
Sekundetape 12, var henlagt til et industriområde i det nordlige Silkeborg. 58 km/t med
korte ligeudstrækninger, havde Golfen svært ved at følge med til. Anden gang vi skal køre på
Søvej, får jeg ikke startet køretidstabellen :-( - vi skal køre 44 km/t på den snævre prøve,
men da vi alligevel ikke har "styr på tiden", vælger jeg i stedet, at give 95% gas. At vi på trods
heraf, kun indkasserer 20 og 48 strafpoint, siger lidt om den høje gennemsnitshastighed på
prøven.
Lige foran os, med start nr. 48, kører Werner og Christa Stein fra Hamburg, i deres VW 1303
fra 1973 - de ligger nr. 3 i den samlede stilling i FDM-DASU Classic (Touring) og kører et godt
løb i Silkeborg. De ender på 8. Pladsen i Sport med 619 Strafp. - Vi "scorer" hele 1067
strafp. på 12 pladsen. Sport-klassen bliver vundet af Toni Hansen / Per Brodersen, Audi 80,
med 169 strafp.

Efter 175 km, er vi I mål
efter en sidste tur rundt
på Søvej. En god og sjov
måde, at binde klassisk
pålidelighesløb og Rallyarrangement sammen
på. Team Old Time
deltager sikkert i
lignende løb igen. Jeg
har på opfordring, sendt
nedenstående forslag til
forbedringer /
ændringer til
løbsledelsen:

1. Løbet behøver ikke at være længere end 90 - 120 km max.
- vi kører forholdsvis stærkt, på de lukkede sekundetaper, og det presser og slider
unægteligt på de "fine gamle biler"
2. Løbene bør, som i Automania, kun køres på asfaltveje.
3. Expert og Sport, skal have forskellige hastig og rutelængde. Sport kunne typisk køre 3-6
km/t lavere hastighed på 1-3 færre af de afspærrede sekundetaper.
4. Der må / Skal være pålidelighedsetaper på kortudsnit ( 30 - 35 km/t ) mellem
sekundetaperne. Listige O-Løbs finter skal man naturligvis undlade.
Se i øvrigt ”Video fra Søvej” på vores Hjemmeside – www.Teamoldtime.dk
Med Sportslig Hilsen
Niels Peder

Vi Møblér dit hjem.

Sunds Møbler
Navervej 18, 7451 Sunds, 97141700
Din lokale møbel specialist siden 1970.

CROSS KART
Af Mike Sørensen
HMS Racing takker af for en god sæson i Cross Kart, som bød på flere gode resultater for
både Simon og Sofie i Cross kart. Sofie havde til 2014 sæsonen arvet Simons gamle Cross
kart, og rykkede fra 85 klassen til 125 klassen, et spring som kræver noget mere mod og
koncentration, det klarede hun super flot, og sluttede på en fin 5 plads i den samlede DM
stilling. Næste år kommer Sofie i en 15 år nyere kart, så det blir spændende hvad hun så kan
få ud af den.
Simon har nok været den største overraskelse i 2014 af alle. Han fik til sæson 2014 skiftet
den gamle EAS kart ud med en IC3, det var en helt ny verden, og efter lidt tilvænning, kørte
han super stærkt, og var til tider oppe og presse den absolut hurtigste i klassen, det endte
også meget fortjent med DM sølv for ham. Vi glæder os til en ny sæson, hvor der også er
nogle nye planer på tegnebrættet.
Tak til vore sponsorer. Vi ses i 2015!

FOLKERACE
Af Rasmus Vendelbo
Lørdag den 13. oktober blev der kørt et mindre hyggearrangement på Nørlundbanen.
Kørerne skulle igennem 4 forskellige prøver på banen, hvor det gjaldt om at komme først fra
A til B på kortest tid. Kørerne blev sendt afsted, således at der kun var én på banen af
gangen. Første prøve var med start og mål på selve starten. Køreren skulle dog starte i
bakgear, bakke lidt ud på langsiden og runde en kegle, vende bilen og derefter sætte kurs
mod starten igen, efter en omgang på banen. Hvis man ramte en kegle enten på banen eller
på starten, ellers hvis man ikke kunne parkere inden for de 4 kegler, var der selvfølgelig en
mindre tidsstraf. Næste prøve var næsten samme opskrift. Dog startede man i 1. gear på
starten og skulle herefter ud at køre slalom imellem de opsatte kegler op af langsiden. Efter
keglerne skulle man en omgang rundt og ellers slutte af præcis som i første prøve. Ramte
kegler gav strafsekunder. 3. prøve var et helt ”heat”, startende på starten og så skulle der
ellers gennemføres 4 omgange, én med alternativ, og så ellers hurtigst over stregen. 4. og
sidste prøve var et banerekord forsøg hvor der blev startet på starten, kørt en
opvarmningsomgang og så skulle der ellers gives den gas i jagten på hurtigste enkelte
omgang. Hurtigste tid var 36:82 sat af Asger Vendelbo, ny verdensrekord på Nørlundbanen.
De hurtigste på dagen var de to gamle nisser, Asger Vendelbo og Gert Kjeldsen, der
kæmpede indædt om sejren hele dagen. Indimellem blandede også Jannick Godskesen sig,
men han måtte se sig slået af rutinen på samme måde som de andre deltagere. Alt i alt en
rigtig god dag på banen, der blev afsluttet med både noget godt at spise og drikke inde i
klubhuset.
/Rasmus Vendelbo

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!

MÆRKEDAGE
Fødselsdage
18 år
Naveen Kandiah

21. november

30 år
Mikkel Mikkelsen

31. oktober

40 år
Kåre Nielsen

20. oktober

60 år
Svend Pedersen

25. november

IMK ønsker hjerteligt Tillykke

BANKOKALENDER 2015
Banko:
Banko 6 Jan
Banko 22 Mar
Banko 28 Maj
Banko 19 Juli
Banko 17 Sep
Banko 5 Nov

Bingo:
Bingo 9 Feb
Bingo 15 Apr
Bingo 12 Jun
Bingo 3 Aug
Bingo 19 Okt
Bingo 23 dec

Bingo:
Bingo 10 Jan Eftermiddag
Bingo 24 Maj Eftermiddag
Bingo 4 Okt Eftermiddag

KALENDEREN
Oktober
Søndag d. 26
Fredag d. 31

Banko
Rally DM 6 i Kjellerup

November
Søndag d. 9
Tirsdag d. 11
Fredag d. 14

Vintercup Klubrally – 1. afdeling
Klubaften – Gæst: Peter Rasmussen
Bingo

December
Torsdag d. 4
Tirsdag d. 9

Banko
Klubaften – Gløgg og æbleskiver

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk

