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Kære læser
Jeg glæder mig i denne tid, Nu falder julesneen hvid
(næsten) – Så ved jeg julen kommer!
Og med julen også en afrunding på endnu et år i IMK,
med masser af motorsport i alle afskygninger. Dette
har endnu engang givet anledning til en masse gode
indlæg fra jer, som jeg har samlet til årets sidste
klubblad.
Jeg vil også gerne benytte lejligheden til, at ønske en
glædelig jul og et godt nytår. Jeg håber vi læses ved i
det nye år.
God fornøjelse med julens nummer!
Mange hilsner
Redaktør, Kim Højriis
klubblad@imk.dk
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FORSIDE
DM i rally, 6. afdeling. Foto af Bjarne Nielsen.
DEADLINE
Deadline til næste nummer er 1. februar 2015.
Næste nummer udkommer medio februar 2015

BESTYRELSESMØDE 4/14
Mandag d. 24-11-2014 V. Rene Jørgensen, Søbjergvej 54,
Tulstrup.
Til stede: Anders Clausen, Bjarne Rosenlund, Allan Jensen, Niels Kristian Højris, Rene
Jørgensen, Rasmus Vendelbo, Martin Jakobsen, Inge-Marie Pedersen og Sabine Rosenlund.
1: Godkendelse af referat
Referatet er godkendt
2: Økonomi
Økonomien har det godt.
3: Løbende sager
A - Bestyrelsen
Rene oplyser at han ikke længere ønsker at fortsætte i bestyrelsen. Han træder ud ved
generalforsamlingen.
Udvalgsmøder:
Bane: 6/1-2014
MRC: 7/1-2014
OR: 8/1-2014
Generalforsamling:
Torsdag d. 22/1-2014
På valg er: Bjarne Rosenlund, Niels Kristian Højriis og Inge-Marie Pedersen.
B – Baneudvalget
Intet at berette.
C – OR udvalget
Materiel containerne er blevet flyttet på plads, og udvalget søger nogle tagsten hvis
nogen har nogle overskydende til at ligge. Der er også afholdt klubmesterskab, hvilket
gik som planlagt.
D – MRC Udvalget
Der er indhentet tilbud fra MyLaps på tællesnor, boks mm.
Martin vælger desuden ikke at stille op til MRC udvalget næste år
4. Øvrige udvalg
A – Sponsorudvalg
Intet at berette
B – Bygningsudvalg
Olietanken skal flyttes. NK og Allan finder en dato for flytning.
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C – Bankoudvalg
Det nye spil giver blandede afkast, tiden ses heromkring an.
D – Klubblad og hjemmesideudvalg
Intet at berette
E – Aktivitetsudvalg
Der er afholdt to klub aftner. Første gang med ca. 15 deltagere, og anden med ca. 30,
hvilket er ganske tilfredsstillende.
Årsfesten er under planlægning.
F – Cafeteriaudvalg
Inge-Marie arbejder på at få flyttet rundt på glas, således at de bliver nemmere at
komme til.
5: Nye møde datoer
Bestyrelsesmøde v. NKH d. 15/1- 2015
6: Eventuelt
Pokaler: HUSK AT INDSTIL JERES KANDIDATER TIL BESTYRELSEN INDEN D. 15/1.
Der kommer nye klubjakker. De kan ses til Årsmøderne og generalforsamlingen.

Vi Møblér dit hjem.

Sunds Møbler
Navervej 18, 7451 Sunds, 97141700
Din lokale møbel specialist siden 1970.
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Der indkaldes hermed til

GENERALFORSAMLING
TORSDAG D. 22. JANUAR 2015 Kl. 19.00 I KLUBHUSET
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger revideret driftsregnskab og status.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Fremlæggelse af budget
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse:
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Der gives meddelelse
om de 3, af sportsgrenene valgte til bestyrelsen.
På valg til bestyrelsen er;
Bjarne Nielsen
Inge Marie Pedersen
Niels Kr. Højriis
8. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant.
9. Eventuelt.
Husk at forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før, jvf. klubbens vedtægter.
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HUSK INDSTILLING TIL
HÆDERSBEVISNINGER!
Husk indstilling af personer til klubbens hædersbevisninger!
Peder Brøchner‘s mindepokal
Pokalen tildeles en person i og omkring klubben, som ved sit arbejde og sin indsats gør
noget særligt for at fremme og styrke klubånden i Ikast og omegns Motor Klub.

Jens Hansen‘s Ærespokal
Pokalen har til formål at ære IMK´s formand gennem 30 år (1967 - 1997 ), Jens Hansen,
som tak for det store arbejde han har udført for klubben.
Pokalen uddeles en gang om året, og gives til en person, et hold eller en gruppe af
personer der på det sportslige eller organisatoriske område har ydet en speciel indsats.
Ved tildelingen lægges vægt på at den præmieredes indsats er udført i Jens Hansen‘s
ånd.
Bestyrelsen afgør, efter indstilling fra medlemmer, hvem der skal modtage pokalen.
Ethvert medlem af IMK kan skriftlig indstille person eller personer til pokalen.
Indstillinger skal være bestyrelsen i hænde senest d. 13. januar 2015 (Telefonnumre/Email
adresser findes på side 2).
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ÅRSMØDER 2015
Der afholdes årsmøder i de enkelte afdelinger på følgende datoer. Mød op og giv
din mening til kende i din afdeling.

BANE-AFD.:

MRC-AFD.:

O- & R-AFD.:

Tirsdag d. 6. januar

Onsdag d. 7. januar

Torsdag d. 8. januar

Fælles for alle møder:
Mødetid : Kl. 19,00
Sted: Klubhuset/Nørlundbanen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Året der gik
3. Økonomi
4. År 2015
5. Valg af udvalgsmedlemmer
6. Evt.
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VI HAR HØRT . . . .
Af Troels Nielsen
At Jan Søndergård og Inge M. Nielsen er blevet storforbruger af varm vand.
Hos firmaet - LMO Rådgivning og Revision i Søften v. Århus, overvejer man
lige nu om der kan blive tale om, at sende de to en regning 
Det er let at få en kop varm vand i en kande, men det omvendte er slet ikke
så lige til. Spørg bare Jan og Inge.
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ÅRSFEST 2015 ! ! !
Så nærmer tiden sig årets brag af en fest!
Denne gang bliver det:
Lørdag d. 31. Januar 2015!
Der vil være mulighed for at blive samlet op med bussen, samt kørt
hjem igen efterfølgende!
Nærmere info kommer løbende på hjemmesiden.
Tilmelding kan ske til:
Sabine.rosenlund@gmail.com
Eller til: 61608121
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HVORDAN SKAL EN RACERBIL
OPBYGGES FOR AT HAVE
VINDERPOTENTIALE?
Af Kim Krogh
Klubaften i IMK d. 11/11-2014 med besøg af Peter Rasmussen, VHA-Trim.
Peter skulle fortælle om opbygning af en racerbil.
Jeg kører RC-Bil (fjernstyret bil i scala 1:6) og tænkte, at
emnet ikke var så relevant for mig, men tog med
alligevel fordi:
Klubafterne er for alle IMK's afdelinger.
Sidste gang var ganske hyggelig.
Der fåes viden om klubben, hvad er prøvet, hvad plejer
vi at gøre og maskinparken.
Vigtig at vi kender hinanden på tværs af afdelingerne.
Det gør det lettere at bede om hjælp, og selv fortælle
om egne erfaringer.
Så til det, det handler om. Peter fortalte om sin
baggrund og hvad han laver idag. Dernæst gik han i gang
med at fortælle om, hvordan skal en racerbil skal
opbygges for at have vinderpotentiale.
Alle indenfor motorsport ønsker hurtigere
omgangstider. Mange tror umiddelbart at løsningen er
flere HK'er, men det er yderst sjældent løsningen. Der
imod drejer det sig om hurtigere sving hastigheder, så
ved Peter's prioteringsrækkefølge er motoren først på 5. pladsen.

1. Chassis
2. Undervogn
4. Udveksling

3. Bremser
5. Motor

Chassiet skal være så stift som muligt, da det er undervognen og ikke chassiet, der skal
optage ujævnheder og g-krafter. Et stift chassis giver undervognen optimale
arbejdsbetingelser. Peter's tip: Isæt et Bur med mindst 6 kontaktpunkter, gerne flere.
Undervognen er Alfa og Omega for bilens opførsen på banen. Over/under styring, bremse
dyk, acceleration ud af sving, optagelse af ujævnheder osv. Undervejs i gennemgangen af
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bilens normalhøjde, fjedervandring, optimal bærearms stilling, camber, caster, styr rulle
radius, ET, vægt fordeling og krængningsstabilisatore, erfarede jeg, at dette også er yderst
relevant for mig. På min RC-Bil kan der justeres på alle de samme ting som på en rigtig bil. Så
nu var det ikke kun spændende, det blev også yderst relevant.
Peter's tip: Køb/byg en undervogn med justeringsmuligheder. Forskellen på en undervogn til
kr 12.000,- og en til kr 100.000,- er ud over prisen, under ½ sekund per omgang.
Peter's tip om indstilling af undervogn. Prøv dig frem, lav større ændringer og test hvordan
denne ændring påvirker bilens opførsel, skriv resultaterne ned.
Bremser og udveksling var der ikke tid til. Peter's tip: Dosér bremsen let, så bilen laver
vægtskifte til forhjulende, inden der bremses igennem.
Motor. Her blev der talt om høj oktan benzin, koldstarter, motorolie, olieskift på motor,
olieskift på gearkasse og olieskift på bagtøj, rullefelt og motor mappning.
Angående motor mapning. Nogle laver motor mapning ved fuld gas, hvor rullefeltet bremses,
således at motoren holder et bestemt omdrejningstal, denne fremgangsmåde kan give
motoren problemer ved bykørsel. Andre, her i blandt Peter, laver motor mapningen ved optil
14 speeder stillinger, hvor motoren ikke holdes på et bestemt antal omdrejninger, men hvor
bremsefeltet kun yder en mindre belastning. Dette gør at motoren også fint klarer
hverdagens brug.
Peter's tip: Få motor mapningen lavet så den passer til bilens anvendelse.
Race/bykørsel/kombination af race & bykørsel.
Peter's tip: Skift motorolie efter hvert race. 100 km race svare til 10.000 km landevej.
Hele aftenen forløb i en behagelig og afslappet stemning, og der blev stillet mange spørgsmål
og givet lige så mange svar.
Med venlig hilsen.
Kim Krogh, MRC.
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KLUBAFTEN: NØVLING
AUTOVÆRKSTED
Onsdag d. 11. Febuar 2015 kl. 19.00 – 21.00
NØVLING AUTOVÆRKSTED
Adressen er Skråningen 2, Nøvling 7480 Vildbjerg. Mød op til en spændende aften, alle er
velkommen denne aften. Steen vil fortælle om opbygning af racerbiler m.m. Af hensyn til
kaffe og kage, er tilmelding nødvendig senest Fredag d. 6. febuar, til Inge & Troels på
ingetroels@gmail.com eller tlf. 9713 7351

Profil. :
Nøvling Autoværksted blev overtaget af Steen Hansen i 1976 og beskæftiger i dag 7 ansatte.
Værkstedet udfører reparationer og service af moderne og ældre person- og varebiler. Som
et af vores specialer og kompetencer, er at restaurerer og bygge sportsvogne og klassiske
biler, efter kundens eget ønske. Erfaringen herfra har med tiden også ført til specielle
udviklingsopgaver, indenfor dansk og international motorsport.
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Håndværket. :

Hos Nøvling Autoværksted er Håndværket blevet et ”Varemærke”. Netop håndværket og
entusiasmen for biler, giver mange specialopgaver og udfordringer.
Det har givet værkstedet en omfattende erfaring indenfor et bredt felt af bilmærker.
Moderne mekaniske og elektroniske ekspertise, går hånd i hånd med det klassiske håndværk.
Det skaber rammen om hverdagen hos Nøvling Autoværksted. Det er med glæde og stor
fornøjelse, at vi kan præsentere en del af vores kompetenceområder og ekspertise på vores
hjemmeside http://n-av.dk Her kan der under ”Håndværket” ses nogle af de mange ting vi
bl.a. har lavet til Dansk Motorsport gennem tiden.
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Hvad enten det er restaurering eller ombygning af klassiske biler eller sportsvogne, opstår
der altid situationer, hvor reservedelene ikke længere kan anskaffes. Derfor bliver vi ofte nød
til at producere dele i hånden. Det er en opgave, vi griber med stor iver og interesse.
Igennem tiden har vi restaureret et bredt felt af mærkerne Jaguar, Aston Martin, Porsche,
Ferrari og en mængde andre bilmærker. Derfor er det ikke en overraskelse, hvis en kunde
ønsker at få ombygget karosseriet på sin bil, således at den får et mere potent udsende. Her
har vi gennem tiden ombygget adskillige sportsvogne efter kundens eget ønske.

Med tiden er arbejdet med special biler også begyndt at omfatte opgaver til forskellige
”Racerteams”. Her har vi konstrueret specielle løsninger til ”Danish Touring Cars” og været
med til at bygge racerbiler efter GT – reglementet.
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Vi glæder os til at få besøg af ”Ikast og omegns Motor Klub” onsdag d. 11. februar. Der vil
være frisk brygget kaffe på kanden og Inge (Team Old Time) vil byde på hjemmebagt kage.

Vi håber på at vi har nogle spændende biler på det tidspunkt. Så vel mødt.
Med venlig hilsen alle på Nøvling Autoværksted.
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OR-Afdelingens ny containere
placeres
Af Bjarne Nielsen
OR afdelingen er i gang med at placere de nye containere til afdelingens materiel. Med lån af
rendegraver fra Hvolgård og hjælp fra Kjærgård Byg, som med en stor gummiged med
snuptag flyttede de 40 fods containere på plads:
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FOTOS FRA DM I RALLY
Af Bjarne Nielsen
IMK var til DM Rally: 6.afdeling i Kjellerup, hvor IMK stod for afviklingen af Demstrup-prøven
nord for Kjellerup.
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REFERAT OR-UDVALGSMØDE 05/14
Den 02/12-14 hos Anders
Deltagere: Henrik, Søren, Bjarne, Anders og Kenneth (ref).
Godkendelse af referat.
o Godkendt
Siden sidste møde.
• IMK har haft prøvemandskab til DM 5 & DM 6, begge forløb godt, men med 54
rally licenser er det, bekymrende at vi må til Sønder Jylland, kontakte venner og
bekende for og få folk nok til og passe to rally prøver! Det er et stort stykke
arbejde og finde de folk der skal til for og passe en prøve. Vi skal jo huske på er
der ingen til og passe prøver, så kan det jo ende med der ikke bliver kørt
motorløb!
• Henvendelse fra Mini Rally Syd om vi vil lave et mini rally i 2016, da løbene i 2015
er lagt fast, men vi er blevet spurgt om vi kan hjælpe med og passe 4 prøver i
2015. Det vil vi tage op på vores O&R årsmøde den 8 januar 2015.
• KM i Hornsyld Jesper Quest var løbes planlægger og det var et vellykket løb.
• I forbindelse med KM løbet der, har udvalget snakket om andre regler. Det er altid
svært og komme i gang med løbene da, vi ikke har en start rækkefølge. Det er
også et emne vi vil tage op på vores O&R årsmøde den 8 januar 2015.
• Møde i Horsens angående Pinse Rallysprint 2015, der er blevet enighed om løbet
2015 skal afholdes ligesom i år.
• Repræsentantskabsmøde Steen trak sig fra udvalget og der bliver en kontingent
stigning på 10 kr
• Klubaftener der har været to klubaften først gang var der 15 fremmødet anden
gang var der 25, det var en god aften, hvor Peter Rasmussen fra VHA-trim fortalte
om opbygning af racerbiler.
• 11/2 vil der være klubaften ved Steen Nøvling Autoværksted
Kalender/kommende arrangementer i IMK
• Vintercup den 28 December og den 18 Januar.
Materiel & Økonomi
• Der er købt en BMW 316 som er vores nye klubbil.
• Lagercontainere er opstillede der har været nogle dygtige folk folk i gang en
fredag eftermiddag.
• Resterende arbejde: overdækning, lukning af begge ender, strøm, lys, fliser, m.m.
Der vil blive indkaldt til et bygge møde, med "stjerneskud" til frokost.
• Gennemgang og mærkning af materiel, det skal bare sættes i system så SEH er
selvskreven til og deltage:-)
• Trailerens skal også indrettes, der er blevet lavet nogle detaljerne og den har
været til et par løb så vi ved, hvad der skal være i den. Henrik og Kenneth vil finde
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en dag i det nye år til og få den opdateret.
• Regnskabet for 2014 ser godt ud.
Årsmøde OR den 8. Januar
Kalender - åben løb 2015
• Rallysprint Sdr. Virum den 13/6
Eventuelt
• Officialkursuser; jan Søndergaard skal på løbesledere kursus for o-løb, Sabine
Nielsen, Torben Nielsen, Thorben Nielsen og Bjarne Nielsen skal på løbesledere
kursus for rally.
• Der bliver bestilt nye nøgler til containerne.
Næste møde
Bliver vedtaget ved O&R års mødet.
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TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN
Af Svend L. Pedersen
Mange tak for opmærksomheden ved min 60års
fødselsdag. Jeg havde en dejlig dag med familie og
venner.
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INVITATION TIL NYTÅRSLØB
Af Inge og Troels Nielsen, Team Old Time

NYTÅRSLØBET – SØNDAG d. 28. dec. 2014. Kl. 13.00.
JULEHYGGE FOR ALLE.
HER ER INGEN KRAV TIL LICENS – ALLE ER VELKOMMEN.

Nu er det jo igen snart jul, hvor vi forhåbentlig alle skal hygge os med vores familier og have
noget dejligt mad og drikke. Når det så har stået på nogle dage, ja så trænger de fleste jo til
lidt frisk luft.
Her har man i Randers igen i år, et rigtigt godt TILBUD til alle os motor sports folk, nemlig
Nytårsløbet 2014. ”Kun for sjov efter div. gamle regler”. Mødestedet er igen RAS klublokaler
Gl. Hobrovej 40. 8900 Randers. Der er ca. 40 km alm. O-løb og ca. 40 km OLD TIME O-løb.
Løbet er lavet så der er plads til alle, både med og uden licens. Der er også plads til dem der
ikke har været ude og køre i flere eller mange år. Ja det er faktisk en hel sjov oplevelse, både
hvad angår den sjove løbsform, hvor der er alle mulige mærkelige gamle opgaver, og også
hvad det sociale angår, hvor man risikere at møde gamle venner og konkurrenter, man ikke
har set længe.
Jeg vil gerne opfordre ALLE der har tid, lyst og lejlighed til at kommer til Randers og køre
Nytårsløb. Dette løb kan være en sjov jule oplevelse, også selv om man til daglig dyrker
baneløb eller rally. Hvis man tilmelder sig i klasse C eller D, kan alle med rimelighed finde den
rigtige vej hjem igen. Selv hvis der skulle komme sne, plejer løbet at blive afviklet.
Tillægsreglen og Tilmelding kan findes / ske her, via www.osport.dk eller www.knagen.dk
Håber vi ses. Hvis i har lyst kan i jo kikke forbi vores hjemmeside – www.teamoldtime.dk
Vi – Team Old Time – ønske alle en rigtig god Jul.
Hilsen Inge & Troels.
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TILLÆGSREGLER – NYTÅRSLØBET

Tillægsregler til orienteringsløb
NYTÅRSLØBET 2014
Søndag den 28. december
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Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med Reglement for Bilorienteringsløb i Danmark
nedenstående tillægsregler og slutinstruktioner
Arrangerende klub:
Løbets navn:
Type:
Dato:
Officials:
Løbsleder:
Løbsledelse:

Sekretariat:

Løbets længde:
M – A – B:
C – D:
Anmeldelse:
Anmeldelsesmåde:
Anmeldelsesfrist:

Randers Auto Sport.
Nytårsløbet.
Åbent O – løb.
Søndag den 28. december 2014.
Egon Brøndum – OF 413/OF 423
Poul Brøndum, Egon Brøndum
Rene Castillo Skjøt, Jørgen Skjøt.
Poul Brøndum
Viborgvej 434, Læsten
8920 Randers NV.
Tlf. 8645 1401.
Mobiltlf. 6018 8701.
80 km.
40 km.
Elektronisk på www.osport.dk eller på
startstedet.
Den 27. december 2014 kl. 23.00 eller ved start
inden kl. 13.00.

Anmeldelsesgebyr:
M-A-B:
C-D:
Betalingsmåde:

100 kr.
100 kr.
Ved start.

Mødested:
Startsted:
Samlingssted:

RAS Klublokaler, Gl. Hobrovej 40, 8920 Randers NV
Fastlægges den 27. december 2014 eller senere.
RAS Klublokaler, Gl. Hobrovej 40, 8920 Randers NV

Første start:

Ca. kl. 13.30.
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Respittid:

120 min. for alle klasser.

Særlige bestemmelser:

Løbet er sidste afdeling af Den Jyske
Femkantturnering 2014. Resultatlisten
underskrives efter løbets afvikling, hvorefter der vil
være præmieuddeling for Den Jyske
Femkantturnering.
I lighed med tidligere år vil ca. 40 km af løbet for
klasserne M-A-B være tilrettelagt efter de
reglementer, der var gældende i perioden 1960 til
1979. Der udleveres særskilt instruktion til denne
del.
Efter løbet kan der købes varm mad og drikkevarer
til særdeles forbrugervenlige priser.
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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!

Side 26

10TH MIDNIGHT RUN
Af Troels Nielsen, Team Old Time

Hos Team Old Time / Dansk Tysk Historic Team, er vinterperioden så småt indtruffet og
bilerne sat på stald for i år. Dog har vi lige været lidt aktive ved årets sidste løb. Det var det
10th Midnight Run, som blev afviklet d. 15. nov. 2014.
Jeg havde aftalt med Hans-Ulrich, at vi skulle prøve at kører en tur sammen. Niels Peder ville
ikke ud at køre. Men som bekendt har man et standpunkt til man tager et nyt. Det skete da
Luffe kontaktede ham. Han var rendt tør for andenkører. Så nu var vi lige pludselig hele 3
personer fra vores lille Team. Fedt. Vi startede alle i klasse ”Sport”.
Vi mødes hos VW i Ribe lørdag kl. 14.30. Efter diverse kontroller, var det kaffetid. Der var
kommet to helt nye – (første gang de kører hos os) Tyske hold og 2 hold, der havde været
her før. Der var også et par hold fra Norge. Rigtig fint.
Der var 40 tilmeldte, og turen var på 196 km. i det mørke sydvest Jylland. Løbet og turen var
flot lavet og gennemtænkt. Men, man skal nok overveje ret kraftig, at ændre på
løbsbetegnelsen. I stedet for et ”Historisk Pålideligheds-Rally”, vil det være mest rigtig at
ændre løbsformen til et ”Pålidelighedsløb”. Hans-Ulrich og jeg var noget spændte på, om vi
kunne få tingene til at fungere inde i bilen. Og vi skulle jo også passe på med ”sprogfejl”. Jeg
havde til lejligheden påsat på klistermærker på kortbordet. ”Links & Rechts”. Det virkede da
også rigtig fint med vores ”tyske” kommunikation.
Kl. 16.46 gik det så løs. Der blev lagt hårdt ud med en sekund etape i industriområdet lige bag
VW. Der skulle vi lige finde hinanden, og det var der ikke plads til. Vi måtte lige indkassere to
max tider. Men sjovt var det. Vores plan var at fokusere på rute og så tiden. Vi var en tur ude
ved vadehavet og så gik det ellers nordpå til pausen hos Shell ved ”Korskroen”. Turen
fortsatte så østpå med vendepunkt ”Lindknud” og igen mod vest til mål i Vejrup
Idrætscenter. Vi nåede hertil kl. 21.57. Fin tur, men alt for mange markveje til et ”Historisk”
løb. Så derfor ideen, om at ændre løbet til et P-løb.
Vores plan var at køre ruten rigtig. Her har vi så plads til forbedring. Hele 6 gange missede vi
den rigtige rute. Øv. På tiden måtte vi indkassere 198 sekunder. Tåleligt. Det blev til en 6
plads. En stor trøst var det, at vi havde hygget os. Luffe & N.P. kørte til gengæld et flot løb.
De blev en flot nr. 2 i Sport-klassen. Også selv om de lavede en lille ”regnefejl” til den nette
sum af 40 strafpoint. De tyske hold, der var her første gang, klarede sig faktisk hæderligt
igennem. De ”nøjedes” begge med 4 fejlkørsler. Flot.
I den Åbne Klasse havde IMK to deltager med. Nemlig brødrene Søndergaard. Dog adskilt i
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hver sin bil. Det længste strå trak Jan, der dog måtte se sig slået af far / søn i familien Skjøt
fra RAS. De kørte suverænt en sejr hjem med bare 19 sekunder mod Børge / Jan’s 26. Harald
/ Michael var henvist til en 5 plads med 72 straf point. Der var 10 deltagende O-hold i denne
klasse.
Lørdag blev til søndag, inden vi kunne komme under dynen, efter en ny oplevelse. Med
Sportslig hilsen Troels.
Der er 2 Foto med.
Start nr. 10 – Luffe & Niels Peder.
Start nr. 17 – Hans-Ulrich & Troels.
Fotografen er - Åge K. Kirketerp.
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FDM-DASU CLASSIC
Af Niels Peder Nielsen

FDM - DASU Classic
Finaleløbet 2014

Med maskinkontrol og morgenmad i de flotte lokaler hos LMO Rådgivning og Revision i
Søften v. Århus, var rammerne fra starten opgraderet til ”businessclass” i årets sidste FDMDASU Classic. Og med hele 140 km sekundetape ud af den totale længde på 240 km, var der
lagt op til et pålidelighedsløb i bogstavlig forstand. Et flot og veltilrettelagt løb.
Ruten gik i store træk fra Søften mod vest, til
Herning, hvor der var mål i Messecenter Herning.
Undervejs var der, som lovet, kun lidt grusvej, som
dog ikke var af bedste kvalitet. Af stednavne
undervejs, kan i flæng nævnes : Gjern, Voel,
Resenbro, Linå, Svejbæk, Ry, Gammel Rye, Salten,
Christianshede St. , Isenvad, Nørre Kollund, Lind
og Herning MCH.
På de før nævnte 140km sekundetaper, fordelt på
18 stk. var der ikke mindre end 50 Hemmelige
tidskontroller. Til gengæld var
Orienteringsetaperne rimelige reelle.
Der var dog i sidste del af løbet, gået lige vel meget O-Løb i rutebogen. Især Touring Observatørerne, havde svært ved at gennemskue, de finter, hvor hele vejforløb, var ændret,
og andre veje/signaturer helt fjernet fra kortet. Ditte havde også problemer her. O-løb i den
sværhedsgrad, og med 45km/t, bør ikke forekomme i Touring !!
Sjove opgaver undervejs, var Sekundetaperne på Jyllandsringen, og på arealet bag
Messehallerne. Jyllandsringen, var lidt ”rodet” med en masse opstillede kegler, og det
lykkedes os at køre forbi indgangen til pitten, da vi skulle ud til OTK3 og middagspause. Da
jeg ikke mente at der var tid til endnu en hel rundtur, vred jeg bilen rundt, og kørte modsat
ind i pitten ! – I et baneløb, havde det nok givet karantæne fra banesport, i temmelig lang tid,
tænker jeg. Nåede også lige at få øjenkontakt med en fotograf – ”Klovn” - tror jeg han
tænkte.
Til lejligheden, havde jeg fået den røde Golf 2 GTI, gjort klar med ny triptæller ( Brantz)
med en forholdsvis ny og meget lille, sensortype, der kunne monteres bag på
speedometeret. Og det var naturligvis spændende, at komme ud og afprøve det hele i et
rigtigt løb. Sekundetaperne sad ”lige i skabet” (ja, altså lige bortset fra en håndfuld, hvor vi
kørte lidt forkert, eller ikke havde styr på tiden af andre årsager) Ikke mindre end 23 HTKér
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havde vi på rent 0:00 (faktisk havde vi flest ”rene” tider af samtlige deltagere) Altså
kalibrering og præcision er godkendt . Kører og Observatør var nu heller ikke så ringe
endda .
Troels og Inge fik ikke rigtig ”rytme” i bilen
denne gang. Det var sikkert, fordi Troels var
starter på noget nyt medicin, som var stærkt
vandrivende. Altså måtte den stakkels mand,
træde af på naturens vegne, i tide og utide. Ikke
ligefrem noget der fremmer koncentrationen. Et
par selvstarter, glippede også på den konto.
Inge var derimod ”skarp” og fik alle skilte med
hjem.
Sekundetape ”Messearealet” var på nær et
pløret, vandfyldt vejstykke yders på arealet, en
sjov og veldefineret rute. Der var 6 HTkér på turen, og en af dem målte tiden på en
parallelvej, og ikke på den vej han holdt ved. Det gav en masse strafpoint. Faktisk var der kun
5 hold, der magtede at holde sig under 10 straf. sekunder på de 6 målinger. Lars Palle/Stig
kunne nøjes med 7 Strafp. Vi ( og 3 andre ) ”scorede” 9 Strafp. på sekundetape 18.
Resultat beregningen gik også over al forventning. Inden vi satte os til bords, for at nyde
MCH´s fantastiske Buffet, havde alle fået deres resultat på papir – Sådan !
Resultater:
Troels / Inge
nr. 9 i Expert og nr. 7 i den samlede stilling i Turneringen
Niels Peder / Ditte nr. 2 i Åben Klasse – Ej placeret i Turneringen.
Hele resultatlisten m.v. kan ses her: http://www.mkc-sport.dk/25.10.14.htm
(Du kan også skanne koden nederst på siden med din smartphone – Red.)
Kik på www.teamoldtime.dk - her er der både foto og videoklip ved de forskellige turer vi har
været på.
Team Old Time.
Venlig Hilsen Niels Peder.
Link til mkc-sport.dk:
L
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Link til teamoldtine.dk:

MÆRKEDAGE
Fødselsdage
50 år
Lars Pleth

4. februar

IMK ønsker hjerteligt Tillykke
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KALENDEREN
Januar
Tirsdag d. 6
Tirsdag d. 6
Onsdag d. 7
Torsdag d. 8
Søndag d. 11
Torsdag d. 22
Lørdag d. 31.

HBC Banko
Årsmøde Folkerace
Årsmøde MRC
Årsmøde Rally/Orientering
Bingo (Eftermiddag)
Generalforsamling
Årsfest

Februar
Mandag d. 9
Onsdag d. 11

Bingo
Klubaften – Nøvling Autoværksted (Se side 12)

Marts
Tirsdag d. 10
Søndag d. 22

Klubaften
HBC Banko

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk

