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Forside
Team Møller-Nielsen, Rallye Monte-Carlo
Hustorique 2015
Foto: Harald Søndergaard
DEADLINE
Deadline til næste nummer af Kilometerstenen er
1. Juni 2015.
Næste nummer udkommer medio Juni 2015.

Åbent hus folkerace

Coppa d´Europa 2015
Af Troels Nielsen, Team Old Time

Onsdag morgen ”tidligt” d. 18 marts, sætter Niels Peder og jeg kursen mod syd. Vi kører i
Karin & N.P.’s VW Golf II GTI 16V fra 1990. Vi skal til Maastricht i Holland, for at deltage i
dette års Coppa D’Europa. Nok et af de mest krævende ”Historiske Regularity” løb. Det er
meget tæt på ”Orienteringsløb” bare med 50 km/t. Lige netop derfor, deltager vi ikke som
normalt, med vores koner. Selve løbet er på lige knap 1.400 km på de tre dage. Der er
tilmeldt 84 hold, heraf 3 uden for konkurrence. Der er deltagelse fra hele 9 nationer. Der
køres i 4 klasser. Vi er nød til at deltage i klasse ”Coppa GT” da vores bil er for ”ny”. I vores
klasse er der 8 deltagere fra 4 nationer. Der er deltagelse af to hold mere fra Danmark. Det
er i klassen ”Coppa Touring”, nemlig debutanterne, Jens Pedersen & Troels Lund i en
Porsche 911 fra 1981 og det bedste danske hold sidste år, med en 4 plads i klassen, Niels Chr
Madsen & Helge Jensen i en Alfa Romeo Alfasud 1,5 Ti. fra 1982. Det bliver spændende at
se, hvor langt de kan nå.

Vi når frem til Startstedet ved 17 tiden. Det er et gammelt Slot. Vi starter med at køre
”triptjek”. En lille uanseelig ting på bare 13 km. Vi kører den to gange inden vi er tilfreds med
vores triptæller. Ellers er der ”Papier Abnahme” (dokument kontrol) og ”Fahrebesprechung”

(førermøde) i løbet af aftenen. Vi får udleveret vores ting. Efter at havde kikket på opgave
stillingen, er vi begge lidt skuffet over, at vi ikke skal deltage i ”Coppa Touring”. Men det er
jo udelukket. Efter en mørk øl er det sengetid.
Torsdag. Dag – 1. Dagen starter med tåge og det bliver så op af dagen til overskyet, og det er
rigtig rå koldt. Vi har start nummer 33. Det samme nummer som vi havde i 2011, da vi deltog
i min Opel. En sjov ting syntes vi. Nå, men vi skal starte kl. 8.33 alle dage. Så det er da til at
huske, skulle man tro. Nå, men vi kommer af sted, og vi føres sydpå og ind i Belgien. Det går
sådan set fin, men kort efter TC-5. (tidskontrol), får vi problemer. Vi har meget svært ved at
afgøre hvilken vej ruten fortsætter. Vi prøver forskellige muligheder af, dog uden held. Så vi
må ty til oversigtskortet, (1:100.000) for at komme videre på ruten. Nu er vi 15 min bagefter.
Uf. Uf. Og da denne etape ”kun” er på 34 km, ja så hjælper det ikke nok, at Niels P. bruger
Golfen alt, hvad han kan. Vi må se i øjnene, at vi kommer hele 9 min for sent til TC- 6. Føj det
er dyrt. 90 stp.
Denne Kontrol ligger på den gamle grænseovergang ”Steinebrück” mellem Belgien og
Tyskland. Ja faktisk er grænseovergangen på motorvej E-60. Men de gamle grænsearealer,
med asfalt, er nu spærret af fra motorvejen, og har en tilkørsel fra landevejen.
Her skal vi nu køre en ”Test” på hver side
af motorvejen. Det er små
”manøvreprøver”. Den første er på 600 m
og skal køres på 50 sek. præcis. Det
lykkedes fint. Vi triller de 700 m over på
den anden side, til den næste. Den er
på¨500 m og skal køres på 40 sek. Her må
vi dog indkassere lidt straf, da vi bruger
41 sek. Turen fortsætter syd øst på og kl.
13.58 når vi frem til middagspausen i
centrum af Bitburg.
Vi har kørt 2 sekund etaper på tilsammen 38 km og fået 6 sekunders straf. Det er rigtig fint.
Vi har alle skiltene med. Dejligt.
Nu har vi en times tiltrængt pause. Vi kan se at Touring holdene har et meget stort
tidsforbrug. Der er næsten ingen kommet til pause endnu. Selv om de startede som første
klasse. Vi som anden klasse. Niels / Helge får slet ingen pause. De vender bare ved TC-7.
pause. Deres tid er gået. Rigtig træls. Mens vi roligt nyder al den lækre mad, snakker vi om,
at det er meget godt vi kører klasse GT. Der er nok at se til, og vi kan stadig nå frem til
pausen til tiden.
Nå, kl. er blevet 15.03 og vi skal ud på de næste godt 200 km. Turen bringer os videre syd øst
på over floden Mosel og gennem vinmarkerne ved byen Piesport. Nok kendt af mange for
deres vin ”Piesporter”. Men det får vi nu ikke tid til at smage lige nu. Vi kører gennem
Saarland-Naturpark og frem til overnatning i Weiskirchen. Vi er fremme kl.20.03. Vi har
tilbagelagt 424 km løb i dag. Så vi er godt brugte. Vi har igen kørt 2 sekund etaper denne
gang ”kun” på tilsammen 24 km. Vi har fået 7 sekunder. Efter at vi har fået et fint værelse, er
det tid til at kikke på den lækre aftensmad. Jens & Troels og Niels & Helge kommer til, og de
kan berette, om en rigtig svær rute på førstedagen. Efter den lækre mad og lidt snak er det
hurtigt sengetid. Der er jo en dag igen i morgen.

Dagens resultater. Touring. – Jens / Troels er nr. 10 & Niels / Helge nr. 14. I GT er vi nr. 2.
Fredag. Dag – 2. Vejret er helt fantastisk i dag. Frost her til morgen med dybblå himmel. Den
blå himmel bliver hele dagen og frosten bliver til ca. plus 13-14 grader. Perfekt. Vi lægger ud
med en tulipan etape, der bringer os sydpå og ned til den Franske grænse. Turen fortsætter
mod syd og ind i ”Lorrain Regionen” i Nordfrankrig. Det er en flot tur, der hele tiden byder
på nye flotte naturoplevelser. På turen møder vi et dansk hold, der har fået ”hjul
problemer”. De mener selv de kan løse opgaven, med en hjulnøgle. :-) Vi kører igen to
sekund etaper på tilsammen 19 km. Den anden er helt speciel for alle hold, dog minus GT
klassen, desværre. Her skal køreren selv køre sekund etapen, (rundbane på 8,5 km) som
derfor er markeret med orange rally pile. Altså må anden køreren pænt stå ud. Super ide. En
skam det ikke også gjaldt for os. Nå, men vi samler 5 straf sekunder på de to. Hertil 50 for et
bogstav alle mangler. Vi har kørt der, men ikke set den.(nok fjernet) Vi holder middagspause
ude på landet, på en lille hyggelig fransk kro. Igen får vi udsøgt fin mad. Herligt.

Turen går nu tilbage mod nord vest. Det er ikke meget det går lige ud, i det her motorløw.
Det går ud og ind, op og ned. Ja en sand fornøjelse for en go ratholder. Det er ikke bjerge,
men meget store bakker. Fra 500 m til 1.000 m i højden, så der er mange hårnålesving. Som
dagen skrider frem, får vi os arbejdet op mod grænsen til Luxembourg, hvor den sidste
Franske tidskontrol er placeret, bare få hundrede meter før grænsen. Det sidste stykke ind
til overnatning på Kirchberg i den nord vestlige del af Luxemburg by, er på tulipaner.
Desværre. Vi når efter en lille fejl kørsel frem til hotellet kl. 19.59. Der er også et andet dansk
hold, der har problemer på denne sidste etape. Nå, men vi overlevede den da alle sammen.
:-) Vores hotel ligger kun nogle få hundrede meter fra det store EU kompleks. Vi har haft en
sekund etape og vi indkasserede 3 straf sekunder. Rigtig fin dag. Igen venter der os en
kulinarisk oplevelse. Slet ikke så ringe efter 12 timer i bilen og 427 km. På denne tur, blev der
igen blandet rundt i kortene. To hold er rykket en plads frem og et hold en plads tilbage.
Sådan er livet jo. Alt bevæger sig. Ikke.
Stillingen ser nu sådan ud . Touring. – Jens / Troels er nr. 11 & Niels / Helge nr. 13. I GT er vi
nr. 1.

Lørdag. Dag – 3. Dagens vejrmelding. Regn og rusk, og på dansk S…de koldt. I dag er en halv
fridag, da vi ”kun” skal køre 369 km. Til gengæld er de næsten alle sammen i Luxemburg. De
har rigtig mange små veje, og rigtig mange bakker (bjerge). Til gengæld er N.P. ved at løbe
helt løbsk, i sin iver for at rose den helt fantastiske vejkvalitet, de har. Selv de mindste
gedestier er belagt med den fineste asfalt. Lige noget for en ratholder. Vi kører op langs den
vestlige siden af det lille Land. Og en lille afstikker ind i Belgien bliver det også til. En spids på
500 m og så 500 m skrå tilbage. Ikke meget, men Belgien var det. I løbet af formiddagen får
vi af diverse omveje, arbejdet os op i nordenden af landet og over mod den tyske grænse. Til
frokost smutter vi lige ind i den lille tyske by Arzfeld, hvor der venter os ”lidt” lækker mad, i
deres forsamlingshus. Rigtig hyggeligt. Igen har vi kørt to sekund etaper. Og vi er straffet
med 19 sekunder. Heraf de 18 på den sidste. Det forstår vi ikke noget af. Det viser sig at alle
har mange sekunder på denne opgave, så det er nok noget med et mål, der ikke passer eller
en kontrol der står lidt forkert.

Vi skal ud på løbets aller sidste sektion. Så vi sætter kursen tilbage mod Luxemburgs små
snoede veje. Nu arbejder vi os stille og roligt ned på den østlige side af det lille land. Da der
ikke er mere Luxemburg tilbage, bliver vi nødt til igen at køre ind i Tyskland og mod mål i
byen Trier. Her når vi frem kl. 18.33. Vildt luksus, det er halvanden time før end i går. Så nu
er der tid til en stor kold mørk Weizenbier. Skål. Vi har kun haft en sekund etape og vi slap
igennem med 2 sekunder. Nu bliver der hygget igennem og snakken går. Hvordan er kortene
nu blevet blandet. ? Ja hvem ved, vi gør ikke. Så nu skal vi i gang med præmiefesten. Maden
er igen ”OK” selvfølgelig. Talerne foregår på tre sprog. Først på Hollandsk, så Tysk og endelig
en form for Engelsk. Nu skal det vise sig hvordan det er gået os danskere. Jens / Troels har
hele tiden haft en klar strategi om at få en 3 plads, af os danskere. Det hold desværre ikke. :)
Nå men lad os komme til de resultater. . .

Coppa Touring.
1 Hannegrit WURTH / Sarah WURTH
2 Karl-Heinz KLUGER / Lothar KASPER
3 Mike JACOBS / Bernd WOLF
12 Jens PEDERSEN / Troels LUND
14 Niels MADSEN / Helge JENSEN

D-D
D-D
D-D
DK-DK
DK-DK

Coppa GT.
1 Niels Peder / Troels NIELSEN
2 Ernst FREI / Andreas SAHLI
3 Ton VAN KOLFSCHOTEN / Henk MULDERIJ

DK-DK VW Golf Gti 1,8 16V
CH-CH PORSCHE 968 Cabriolet
NL-NL BMW Z8

ALFA ROMEO Giulia L
FORD Escort Mk II M
PORSCHE 911 Targa
PORSCHE 911
ALFA ROMEO Alfasud Ti 1,5

1264
1889
2023
2937
3060

164
266
791

Niels Peder & Troels. Vinder af . . . . .

2015.
Vi må nok sige at det er ret godt gået af det danske debutant hold Jens / Troels. Det er det i
hvert fald ud fra min målestok. Coppa D’Europa er ikke for tøsedrenge. Det er helt bestemt.
Så tænk i bare over det, dem af jer det evt. skulle have mod og lyst til at prøve det engang.
Festen sluttede ved midnatstid. Stille og roligt.
Søndag morgen er der fælles dansk morgenkaffe, inde vi siger farvel og tak. Vi er enige om,
at vi alle har haft en rigtig god og sjov tur. Hertil har det også været en rigtig stor oplevelse
på mere end en måde. Det var svært, krævende, udmarvende, men også stilfuldt, flot og
hyggeligt. Der er fuld valuta for pengene. Vi når Herning igen ved 19 tiden og vi har nu kørt
3.200 km på de 5 dage og hver dag siddet ca. 12 timer i bilen.
Med Sportslig Hilsen. – Team Old Time. Troels.
(fortsættes på næste side)

Ps. Stor TAK til Nøvling Autoværksted, som med Service & Check af bilen op til løbet,
sørgede for at den kørte problemfrit på hele turen. :-)

Her er et link til den officielle Coppa D'Europa Video
2015. https://www.youtube.com/watch?v=7xoqRu7tEdE
Scan koden herunder med din mobiltelefon eller lignende for at se klippet:

Der kommer også video på hjemmesiden www.teamoldtime.dk fra vores bil når N.P. får
det lavet :-)

Billeder fra Coppa d´Europa 2015
Af Troels Nielsen, Team Old Time

Referat af OR-udvalgsmøde 01-2015
Den 2/12 2014 hos Henrik
Deltagere:Henrik, Søren, Bjarne, Anders, Jesper, Erik og Kenneth (ref).
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt.
2. Konstituering
Regnskab Helle, sekretær Kenneth, formand Bjarne med forbehold fritages
for arbejde så som indhente tilladelser m.m.
3. Siden sidste møde:
• Vintercup 1 afviklet; der var en stor deltagelse 8 - 9.
• Henvendelse fra HAMK om fælles klubrally; udvalget er enige om vi
kan lave sammen arbejde med Horsens, og HAMK laver det første løb
i foråret og Jesper laver et løb til efteråret. Bjarne giver HAMK
besked.
• Dommer- og løbslederseminar O-løb afholdt; Jan Søndergaard og
Svend Erik Hedegaard har deltaget.
• Dommer- og løbslederseminar Rally afholdt; Bjarne Nielsen har
deltaget.
• Mini Rally Syd; vil gerne have IMK med, så der er fem klubber til og
lave/afvikle løb, så kan en klub sidde over, og der vil være flere
hjælper til og hjælpe med og afvikle løbene.
4. Aktiviteter:
• Vintercup 2; 15 marts ved Sdr. Felding. Ved Jutlandia og foderstof.
• Træningsdag før sæsonstart; vil blive afholdt samme dag som
vintercup 2, (med ejen bil).
• Horsens Sprint; Leif er ikke mere formand for rygemagebrok
foreningen, og rygemagebrok foreningen ville ikke være en del af
løbet. Udvalget er ikke interesseret i og arrangere løbet, da man
mener der er nok aktiviter i løbet af året, hvor vi får brug for
hjælpere.
• Sdr.Vium Sprint; 13/6-2015 der er ikke helt klarhed om det bliver til
noget men Verner arbejder på sagen.
• KM 2015; Sammen med Horsens.
• Bane udvalget har spurgt til om det var muligt og lave et løb
sammen. Udvalget er positiv for forslaget, hvad er baneudvalget ide
med den dag? Henrik tager kontakt til Allan fra bane udv.
Åben hus på Nørrelundbanden, skal vi have nogle biler udstilles, hvis
Søren kan vil han godt udstille hans bil, Henrik vil finde en bil fra hans
samling.

5. Official-hjælp fra IMK:
• Hvilke løb skal prioriteres i 2015; mini rally syd med 2 løb, samt
Hobro og Kjellerup.
• Koordinator i forbindelse official til løb; Anders vi spørge Torben
Nielsen om han vil stå for det.
6. Materiel:
• Depot: indretning, flytning, mærkning, overdækning mm, strøm
14 februar skal tømmes containeren.
Anders finder priser på stålplader, Henrik undersøger pris på træ åse.
• Trailere: indretning, Henrik og Kenneth finder en dag i foråret.
7. Økonomi:
• Budget godkendt; på general forsamling.
• Fortsat tilskud til Hold JFM; er udvalget enige om.
8. Eventuelt
Jesper og Erik vil deltage i Løbesledere kursus 2015.
DASU har lavet et sikkerheds kursus, for de folk der laver sikkerheds
planer i forbindelse med rally.
9. Næste møde
28 april hos Bjarne.

Status på MRCs nye kunstgræsbane
Af Kim Krogh
Ved sidste status opdatering så det hævede sving sådan ud.

Siden er svinget blevet en anelse højere og gjort mere jævn. Det giver en naturlig varme at
trække en palle rundt i svinget for at glatte det ud, også selv om man er to til det :)

Som det ses på billedet mangle der kun to stykker tæppe for at svinget er færdigt og kan
testes.

(fortsættes på næste side)

Klik på linket for at se, hvordan vi ligger tæpperne på det hævede sving:
https://www.youtube.com/watch?v=XXYOy8xZC2U&index=1&list=PLB1QsAM5brv_zBb1JZrQRijeWq4dCFI7Q

Du kan også skanne koden herunder med din mobiltelefon for
at se klippet.

Til den kommende bro er der hentet nogle af materialerne,
som den skal opbygges af.
Der kommer billeder, når det begynder at ligne noget.
Med venlig hilsen, Kim, MRC.

Støt klubben økonomisk – Gratis!
OPTJEN MIKROSPONSORATER TIL DIN KLUB MED DIT
DANKORT
KlubLiv Danmark er en unik sponsormodel, der kommer til at ændre vilkårene for landets
klubber. Som medlem af KlubLiv Danmark optjener du MikroSponsorater hver gang du
bruger dit Dankort hos en KlubLiv Sponsor og du vælger selv, hvilken klub eller klubber du vil
støtte. Det optjente MikroSponsorat sendes herefter videre til klubberne – hver måned. Det
betyder nye muligheder for at styrke fællesskabet og sikrer optimale sociale og sportslige
muligheder for børn, unge og voksne.

Tilmeld dig gratis på klublivdanmark.dk!

Nye IMK medlemmer
Kasper Guldhammer Nielsen
Hanne Juhl-Godballe
Else Vilhelmsen
Patrick Brill Clausen
Finn Eriksen
Christian Grewy
Mark Svendsen
Bjørn Kristensen
Jonas Ulriksen
Julie Eriksen
Kasper Jacobsen
Marikka Godskesen
Simon Madsen
Line Emma Svendsen
Poul Juhl-Godballe
Mathias Klessner
Carsten Rehmeir

IMK byder velkommen!

Rallye Monte-Carlo Historique
Af Harald Søndergaard

Rallye Monte-Carlo Historique 2015

Årets udgave af det historiske Monte-Carlo Rally blev i år kørt fra den 30. januar til den 4.
februar. Per Mikkelsen og undertegnede Harald Søndergaard udgjorde serviceteamet for
Team Møller-Nielsen med Henrik bag rattet og sønnike Martin i 2.kørersædet på en Golf I
GTI fra 1979.
Jeg må advare vante læsere af klubbladet om, at denne artikel ikke kun handler om mad,
som de historiske beretninger har for vane. Jeg skal dog for at forebygge de værste chok nok
skrive lidt om hvad vi spiste undervejs.
Per og jeg var afsted som serviceteam tilbage i 2008. Belært af erfaringer herfra stillede vi
som krav at bilen kom til Herning på mit værksted et par måneder før løbet, så alt kunne
blive minutiøst gennemgået fra A-Z. Vi skiftede tandrem, tændrør, kilerem, alle væsker og
erstattede nogle ledninger. Bilen havde tidligere haft problemer med Weber
karburatorerne. Vi justerede svømmerstand og skiftede dysser, men den gik fortsat ikke
tilfredsstillende. Henrik havde heldigvis læst en tyk bog omkring Weber karburatorer, det
gav bonus til sidst. Det endte med at nogle italienske Weber karburatorer blev fundet frem.
Vi justerede svømmerstand, skiftede dysser og venturier fra 38 til 34 mm. Efter lidt justering
kørte motoren rigtig godt, spandt som en kat og Henrik var endelig tilfreds.

Sidst i januar var vi ved at være klar.
Servicebilen, Pers nye Transporter, blev
pakket med værktøj, donkraft,
reservedele, 8 dunke til benzin, 20 liter til
karburatorsprit, 4 ekstra sæt hjul, 2 med
pigdæk og 2 med snedæk. Dertil
campingbord og stole, køletaske til mad
og fire smokinger til gallafesten. Således
fyldt til bristepunktet kørte Per og jeg
mod Reims nordøst for Paris. Team
Møller-Nielsen havde valgt Reims som
start-by for at spare en skulkedag for
Martin, som går på gymnasium. Fredag
morgen den 30. januar fik vi ordnet
papirarbejdet, sat startnumre og
rallyplader på Golf’en og fik den godkendt
til teknisk kontrol. Senere kørte alle biler
til pladsen foran byens meget, meget
flotte Rådhus, der får solkongens slot til
at ligne et skur. Kl. 19.32 gik vores start.
Der var virkelig mange mennesker som
fulgte starten.
Vi kørte ud for at hente autotraileren som vi skulle have med på slæb til Monaco. Vi havde
ikke engang nået at koble traileren på, før Henrik ringede første gang. Bilen blev varm, over
100 grader. Vi måtte ændre den planlagte rute mod første service, kaldet A1 (A for første
etape) og møde Golf’en på dennes rute. Til alt held havde jeg grebet en kortbog fra den
sidste tur på vej ud af døren hjemmefra. Det lykkedes at finde ind på ruten og møde Golf’en.
Den mærkede ikke spor varm og vi blev enige om, at den ikke var varm, men at måleren
måtte vise forkert. Vi fortsatte mod service A1, men ingen længe ringede Henrik igen, nu var
bilen gået helt i stå og var total død. Vi kørte nu samme rute som deltagerne og fandt frem
til den døde Golf. Jeg tænkte det bliver et langt løb med alt det, der var gået galt på de
første 40 km af de 1.100 km den første etape var på. Vi gik i gang med fejlfinding. Den fik
benzin, men der var ingen tænding. Vi målte på tændspolen og blev enige om, at det var
den, der var gået. Heldigvis er starten fra Reims nærmest en folkefest. Selvom det var mørkt
og koldt, så stod der hundredvis af tilskuer langs ruten, i alle de små landsbyer vi kom
igennem. Vi trak Golf’en efter servicevognen til den nærmeste landsby, Mairy-sur-Marne.
Først stod der en lille flok på 8-10 mand. Vi spurgte efter en tændspole. De henviste os til
det næste kryds. Der var nok ca. 100 mennesker samlet for se de historiske rallybiler, der
kørte forbi. Vi fik via håndtegn og engelsk gjort dem forståeligt at vi manglede en tændspole.
Vi kunne have brugt hvilken som helst tændspole, men det opgav vi at gøre de lokale
forståeligt. Der var én Golf I i byen. Ejeren var der ikke, men en der kendte ejeren drog
afsted og efter lang tids venten (sikkert kun ca. 20-30 minutter) kom han tilbage med en
tændspole. Vi monterede den. Ledningen til strømfordeleren passede ikke helt, men
gaffatape er jo vores ven. Bilen startede straks ved første forsøg og Henrik og Martin kørte
videre mod en rutekontrol i den næste by. Vi fik pakket værktøj mm. sammen og genoptog

turen til service A1. Vi var spændte på at høre hvordan den gik… og den gik som en drøm.
Henrik havde en lille indrømmelse med til os. Han havde forvekslet olietemperatur og
vandtemperatur tidligere, så det var olien, der viste over 100 grader og vandet viste 70, så
alt var i den skønneste orden og bilen kørte fuldstændig som den skulle.
Første etape af løbet fra Reims til Monaco var en tilkørselsetape som startede om aftenen
og hvor man først er i mål sidst på eftermiddagen dagen der på. Etapen har også som formål
at få samlet bilerne fra de fem forskellige startbyer ind på én rute. Vi mødtes med de
startende fra København ved pause i byen Le Puy-en-Velay. Efter pausen tidlig, tidlig morgen
kørte vi mod service A5. Jeg
lagde mig til at sove, mens
Per kørte bilen. Senere
vågnede jeg ved at der kom
lyde fra begge sider af bilen.
Krunch, krash lyde fra højre
side og bandeord fra venstre
siden. Vi holdt med højre
hjulpar ved siden af vejen i
en ordentlig snedrive. Per
havde mødt en sneplov på
en forholdsvis smal bjergvej
og var trukket så langt ud til
højre så vi ikke kunne
komme derfra ved egen hjælp. De rare mænd i sneploven kom heldigvis tilbage og trak os fri
igen. Det viste sig så at GPS’en havde ledt os fra den store røde vej på kortet op over et bjerg
på små snedækkede veje. Så selvom vi var startet ud fra pausen i god tid, var vi nu bagefter
planen. Så der gik den vilde jagt for at komme over bjerget og tilbage på den store vej og så
ellers afsted for fuld udblæsning mod næste aftalte serviceplads A5. Den nåede vi ikke,
heller ikke A6, men Golf’en kørte heldigvis noget længere på literen, end tidligere med de
nye karburatorer. Vi nåede service A7 efter en hæsblæsende tur.
Der var én prøve (ZR1) på denne etape. ZR1 skulle ifølge is-piloterne være tør, så vi kørte
prøven på de almindelige vinterdæk, der sad på Golfen. Prøven gik ok med en placering som
nr. 77., med en straf på 11 strafpoint, som er lig med 11 10-dele sekunder, altså ca. 1 sekund
i alt på prøven. Prøven er primært med for at give en stilling inden løbet rigtigt går i gang
dagen efter.
Efter at have sprunget en nats søvn over var det godt med en kort men god nats søvn på
hotel i Monaco. Næsten morgen skulle vi starte omkring kl. 8 så det var op og afsted. Etapen
gik fra Monaco og tilbage op i Frankrig til Valence. Der var 4 prøver på etapen. Ved service
B2 skiftede vi til pigdæk. Vi måtte også ændre på placeringen af triptælleren, for Martin
kunne næsten ikke nå den når de kørte på prøverne. Henrik havde ingen erfaring med at
køre på pigdæk, så han brugte lige lidt af prøve 3 til at finde sig til rette. Med en 44. plads på
prøven må det siges at være godkendt.
Stillingen efter de første tre prøver er afgørende for startrækkefølgen for den resterende del

af løbet. Vi førte os frem som bedste danske hold på en startposition som nr. 18, ret godt af
en debutant ud af i alt 317 startende hold. Vi blev dog overhalet af et andet hold på dagens
sidste to prøver, hvoraf ZR4 virkelig var en udfordring med meget glatte veje. Henrik sagde
både efter ZR3, 4 og 5, at han simpelthen ikke kunne køre stærkere. Det kostede en lille bule
i bagskærmen, dog på en af transportetaperne, hvor en fotograf lige skulle imponeres, men
ellers kørte bilen som den skulle, dog var det et stort problem for Henrik at få bid ud af
hårnålesvingene. Vi satte friske pigdæk på foran inden ZR5, uden det dog løste problemet.
Vi gjorde klar til dagens sidste service på en af indfaldsvejene til Valence. Martin havde
sms’et at de ikke skulle have service. Valence er kendt for trafikkaos sidst på eftermiddagen,
så der blev ikke taget nogen chancer. Henrik og Martin hilste blot og kørte så ellers forbi i
halvhøjt tempo.
Om aftenen var vi ude at spise sammen med nogle af de andre kørere og serviceteams.
Ellers var det hjem og i seng. Vi skulle starte som bil nummer 18 dagen efter. Dvs. en starttid
kl. 7.17.
Det var således op kl. 6.00 på fjerdedagen af løbet. Prøverne skulle køres vest for Valence og
var indrettet således, at konkurrencebilerne kørte næsten i en stjerne, så vi havde en dag
med god tid mellem services, da vi kørte i midten af stjernen og blot skulle være klar efter
hver prøve. ZR6 og ZR7 gik ok, dog fortsat med problemer med at få bid på de snedækkede
bjergveje. Vi kunne indimellem, når forbindelsen til telefonen var god, få en opdateret
stilling og følge med i resultaterne. Vi lå efter ZR7 på en absolut godkendt 27. plads. Ved
service efter ZR7 fejrede vi det gode resultat med grillpølser og en enkelt tomat. Inden vi fik
resultater fra ZR8 var Henrik og Martin nået til vores aftalte serviceplads. Vi kunne ved
ankomst se på bilen, at den ikke kun havde kørt på vejen. Desværre var en nedbremsning til
et hårnålesving kikset og bilen var endt ude i snebanken og der var gået så lang tid med at få
den på vejen igen, at vi måtte indkassere 20.000 strafpoint (maksimum straf) for prøven.
Samlet i stillingen røg vi ned fra en placering som nummer 27 til en placering som nummer
170. Vi fik popnittet en afreven skærmkant på plads igen. Ellers havde bilen ikke lidt
overlast.
Da ”løbet var kørt” i forhold til den samlede placering, fik Henrik den idé at det nu var tid til
at eksperimentere med dækkene. Vi skiftede således fra pigdæk til snedæk, nogle meget
bløde lameldæk. Disse dæk viste sig faktisk at være noget bedre til at trække fra land fra
snedækkede hårnålesving. Så disse dæk blev brugt resten af løbet. Pigdækkene var nu også
på dette tidspunkt ovre deres bedste dage. Mange pigge var enten slidt helt flade eller helt
væk.
Vi sov endnu en nat på hotellet i Valence, dog med den justering, at vi skulle starte en time
tidligere dagen derpå. Jeg vågnede flere gange i løbet af natten og kunne mærke at en slem
gang influenza-lignende symptomer på vej. Den følgende dags etape gik fra Valence til
Monaco. Jeg sørgede for at få lagt den rigtige rute ind på GPS’en. Per stod for alt service
denne dag, der til alt held alene bestod i at tanke benzin på bilen og mad på drengene. Per
var flink at fyre godt op for varmen i Transporteren. Det lettede da på sådan en slem mandeinfluenza. Vi nåede hen på eftermiddagen igen til havnen i Monaco, hvor der var pause indtil

aftens/nattens finale i løbet, kaldet de lange knives nat. Et udtryk, der stammer fra de
lyskegler, som bilernes projektører sender ud i nattemørket. Bilerne starter på nattens etape
med 30 sekunders mellemrum, så der er noget for tilskuerne at se på hele tiden. Det er også
typisk at de to sidste prøver vender lidt op og ned på de samlede resultater. Således også i
år. Fx for Hans Kolby som havde forberedt sig minutiøst og været på prøverne for at lave
noter. Det gjorde så, at han vidste hvor langt, langt der er ned, hvis man kører ud over
kanten på de små bjergveje. Det gav således bagslag og han faldt 20 pladser tilbage på
finalen-natten. Det viste Henrik heldigvis ikke noget om og han sluttede løbet af med maner
med en rigtig god tid på den afsluttende ZR14. Prøven som går over Col Turini, som nok er
det mest berømte bjergpas i både WRC og det historiske Monte-Carlo Rally. Vi gik således
fra en placering som nr. 138 til en slutplacering som nr. 109 på de sidste to prøver.
Vi nåede fra servicepladsen oppe
på bjerget mellem ZR13 go ZR14
tilbage til den sidste serviceplads
nord for Monaco, men fik
meldingen om at vi kunne springe
denne service over. Vi kørte
således retur til havnen i Monaco
og gjorde klar til at modtage 2 x
Møller-Nielsen, når de kørte over
målrampen. Vi fik samlet den
medbragte kransekage og som bil
nummer 10-12 stykker trillede
Golf’en ind på pladsen, som under
Formel 1 løb i byen udgør pitområdet. Alle tilbageværende biler
i løbet bliver parkeret efter nøje
anvisninger. Det er et
imponerende syn med ca. 250
historiske rallybiler. Der er mange
virkelig fine biler. Der er også
rigtigt mange mere eller mindre
bulede biler. Der bliver omsat nogle Porsche-skærme efter sådan et løb. Næsten alle har
været af vejen på et eller andet tidspunkt i løbet. Der var højt humør blandt danskerne. To af
de danske biler måtte give op undervejs, en pga. afkørsel og en pga. en ødelagt motor. Vi
spiste kransekage og drak champagne og sluttede dagen på hotellet med en enkelt øl inden
det var godnat ca. kl. 04.
Næste dag var ”fridag”. Vi gik lidt rundt i byen, fik bilen kørt op hvor traileren stod parkeret.
Om aftenen var der galla på programmet. På et meget fint hotel var der disket op med fireretters middag. Alle var i smoking og propel. Et flot syn med alle disse prægtige halvgamle
mænd og nogle enkelte kvinder i lange rober. Det var en aften med underholdning på
scenen og som afsluttede med præmie uddeling til de få af de over 300 startende biler.
Næste dag kl. 8 startede så den lange tur hjemad. Turen gik godt og kl. 05 næste morgen

landede vi på mit værksted i Herning.
Alt i alt en rigtig god tur. Henrik var selvfølgelig ærgerlig over afkørslen, da han godt kunne
se at det kunne have givet en placering mellem 20 og 30 i debuten som førstekører. Så mon
ikke vi skal afsted en gang eller to mere for at se om det kan gøres lidt bedre?
Med sportslig hilsen
Harald Søndergaard

Resultat – Vintercup 2014/2015
Af Bjarne Nielsen

1. Kører

2. Kører

Bil

Anders
Clausen

Marcel Sørensen/
Patrick Clausen

BMW

Dennis
Pleidrup

Michael Olesen/Marcel
Sørensen

BMW

Nicolai Jensen

Michael Olesen

BMW

Harald
Søndergaard

1. afd

2. afd

ialt

placering

15

15

30

1

12

12

24

2

20

3

20

20

4

10

8

20

5

7

10

17

6

8

9

17

7

6

7

13

8

9

9

20

BMW

Henrik Iversen

Anders Clausen

BMW

Søren Mejlby
Skov

Maria Mejlby Skov

BMW

Casper
Nygaard

Marcel Bo Sørensen

BMW

Maria Mejlby
Skov

Søren Mejlby Skov

BMW

Erik Høgh

Dennis Hildensø

BMW

9

IMK Resultater
Af Bjarne Nielsen
Rallysæsonen er startet og flere IMK kørere er kommet godt i gang.
Resultater:
Klubrally - JFM1 i Randers den 29/3.
Klasse
Mandskab
0
Thorben Nielsen & Ditte Kammergaard
1
Kasper Mikkelsen & Claus Kristiansen
4
Poul Juhl-Godballe & Hanne Juhl-Godballe
5
Ronnie Jensen & Vagn Aage Jensen

Plac. I klassen
1
1
3
2

Generelt
6
9
11
5

Yokohamamesterskab øst i Tåstrup den 2/4.
Klasse
Mandskab
6
Erik Høgh & Carsten Rehmeier
8
Thorben Nielsen & Ditte Kammergaard
8
Nicolai Jensen & Michael Olesen

Plac. I klassen
2
1
2

Generelt
16
32
33

Klubrally – Mads Kjærs Mindeløb, Lemvig den 6/4.
Klasse
Mandskab
0
Thorben Nielsen & Mette Felthaus
0
Nicolai Jensen & Kim Mathiasen
1
Casper Nygaard & Dani Damgaard
1
Kasper Mikkelsen & Preben Nielsen
2
Michael Olesen & Flemming Lund
4
Poul Juhl-Godballe & Hanne Juhl-Godballe
5
Ronnie Jensen & Vagn Aage Jensen
7
Henrik Iversen & Svend Erik Hedevang
7
Erik Høgh & Henrik Nielsen
7
René Andersen & Kåre Nielsen

Plac. I klassen
1
2
6
udg
3
4
2
1
4
5

Generelt
19
20
44
22
27
10
1
4
5

NEDRIVNING AF MRC KIOSKEN
Af Kim Krogh
Den gamle MRC kiosk havde taget for meget vand
ind ved utætheder i taget og inde klimaet blev
mere og mere spændende. Billedet herunder viser
kiosken fra dens unge dage, kort efter opstilling.

Det meste af inventaret blev fjernet, sammen med
alle yder plader og isolering.

Indervæggene blev fjernet og elkablerne koblet
fra.

Da der ikke kunne fjernes mere, uden man var
nervøs over at få taget i hoveder, blev kiosken
trukket om på siden med gummigeden. Se
stålwiren på billedet.

Klik på linket (Eller skan koden) for at se, hvordan kiosken blev væltet om på siden med
gummigeden.
https://www.youtube.com/watch?v=ywO8lOywuO0&feature=youtu.be

Klik på linket (Eller skan koden) for at se, hvordan det sidste af kiosken
blev knust med gummigeden.
https://www.youtube.com/watch?v=dDC-vD37gmI&feature=youtu.be

Det sidste af taget blev adskilt med håndkraft.
Materialerne blev sorteret inden de blev kørt på
genbrugsstationen.

Gulvpladerne blev afmonteret og trærammen
blev skilt ad med motorsav. Godt det ikke skulle
samles igen :)

Til sidst blev der blevet ryddet pænt op. Elkablerne
blev ført fri af flise arealet og der blev gjort klar til
lægning af fliser.

Der er frugten af 3 dages arbejde med indsats fra forskellig side. Nu skal vi "bare" have stillet
den nye kiosk op og hvis det kommer til at forgå i samme hyggelige stemning, så bliver det
ingen sag.

Referat af bestyrelsesmøde 01-2015
D. 7. april, ved Bjarne Rosenlund Nielsen, Stentoften 7, 8362
Hørning.
Bestyrelsen var fuldtallig.

Referat:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde – Godkendt.
2. Mødeafholdelse mm:
Mailkorrespondance: Det aftales at alle besvarer gruppe mails sendt til bestyrelsen, blot for at
give en tilkendegivelse på at mailen er læst. Det antages at medlemmer der ikke har svaret
inden en uge ikke har nogen holdning til emnet. Det aftales at der via mail kan træffes
beslutninger.
Ansvarsområder: Bestyrelsen vil på møderne behandle de områder der omhandler den
generelle drift af klubben. Arrangementer i de enkelte udvalg, og sportslige projekter
behandles i de enkelte udvalg.
Protokol: Da de tidligere protokoller er bortkommet, og ikke kan findes vedtages det at
protokollen som minimum fremover indeholde: Formandens beretning, pokalvindere,
bestyrelses og udvalgs referater. Disse printes ud og sættes i et ringbind.
3. Økonomi – Det ser fornuftigt ud.
4. Bestyrelsen - siden sidste møde –
Konstituering: Formand: Bjarne Rosenlund Nielsen
Kasserer: Niels Kristian Højriis
Sekretær: Sabine Rosenlund
Menig medlem: Rasmus Vendelbo
Bane rep.: Allan Jensen
MRC rep.: Kim Nygaard Krogh
OR rep.: Anders Clausen
Strandflag: Rasmus kigger på tilbud på strandflag, samt layout heraf.
5. Sportsudvalgene:
 a: Banesports-udvalget
Har afholdt første træning, som er gået rigtig godt. Der afholdes løb d. 25/4
 b: OR-udvalget
Den ene container er overdraget til MRC. Derudover er der lavet spær mellem de to nye OR
containere. Der er afholdt 2. Afdeling af Vintercuppen. Der var 7 kørere i vintercuppen. (En af
kørerne arbejder indtil næste afdeling på at rette bilen op.)
 c: MRC-udvalget
Der afventes stadig svar fra DASU omkring administrativ cirkulære og forsikringsforhold.
Kunstgræsbanen er underopbygning. Der er desuden en medlems tilgang på 3 medlemmer.
6. Øvrige udvalg:
 a: Sponsorudvalget









Asger Vendelbo arbejder fortsat på at skaffe nye sponsorer, og der er siden sidst kommet nye
til.
b: Bygningsudvalget
Der er lavet reparation af taget på klubhuset. Olietanken er flyttet over i hallen. Den er endnu
ikke tilsluttet.
c: Bankoudvalget
Det nye spil får et halvt års prøve tid, da det går stille og roligt frem af med antallet af spillere.
d: Klubblad- og hjemmesideudvalget
Klubblad- og hjemmesideudvalgene fortsætter som hidtil.
e: Aktivitetsudvalget
Der har over vinteren været afholdt en række klubaftener, der alle var fint besøgt. Dog var de
aftener der var temaer, bedst besøgt.
f: Cafeteriaudvalget
Det undersøges hvordan den nye køledisk kan integreres i cafeteriet.

7. Eventuelt:
* Åbent hus: OR ønsker at udstille et par biler. MRC er usikre på om der kan skaffes biler og
evt. laves arrangement på deres bane.
* Der oprettes et kort til Inge Marie, som skal bruges til cafeteria indkøb.
* Der er kommet informationsmateriale fra Klubliv Danmark. Dette går ud på at IMK registrere
sig som klub, på Klubliv Danmark. Herefter kan alle medlemmer registrere deres dankort.
Herefter vil klubben få en (meget lille) procentdel af de køb der foretages på disse dankort, i
udvalgte butikker. Det vedtages at prøve dette, da det ikke har nogle omkostninger for
klubben eller medlemmerne.
* DASU har nedsat priserne på MRC medlemskab, som vil komme på hjemmesiden snarest.
* Den cd der blev indkøbt med fonde, hvorfra man kan søge økonomisk støtte, forsøges at
findes til Kim, der gerne vil se hvad mulighederne herfor er.
*MRC efterspørger brandslukkere. Der undersøges om der er nogle i klubben de kan få.
8. Næste møde
D. 30. Juni kl. 19.00, ved Sabine Rosenlund

Vi Møblér dit hjem.

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

Vintercup - 2. afdeling, 18. marts
Af Bjarne Nielsen
Vinteren er ved at være forbi i denne omgang, men der manglede stadig 2. og afgørende
afdeling. Startstedet var henlagt til Vestjyllands Andel i Sønder Felding, hvor prøve 1 og 2
skulle køres. Deltagerlisten var ikke så lang at det gav nogen problemer – 7 mandskaber.
Samtidig var 4 mandskaber mødt til træning på de samme prøver.
Efter licenskontrol og betaling af startgebyr gik konkurrencen i gang. Rutebogen måtte i hast
ændres, for det gode forårsvejr var ensbetydende med markarbejde hos landmændene og
dermed stor aktivitet med gødningsudkørsel fra VJA – der var gødningssække over det
meste af området og også på en af de veje der var tænkt som prøvestrækning.
Næsten som til et DM var der efter kraftige opfordringer lavet en seedet startliste i forhold
til placeringerne i første afdeling. Vinderen af første afdeling var ikke til start, så Anders og
Patrick havde fornøjelsen af at starte først i BMW-en. Med hurtig og fejlfri kørsel præsterede
de tiden 1:37. Næste deltager var Dennis og Marcel som kørte 1:33 men også tog en kegle =
1:38. Presset lå nu på Henrik og Marcel. Om det var presset eller ”rust” fra vinterpausen er
uklart, men i en ellers formodet ufarlig kegleslalom, fik BMW-en nærkontakt med en
container. Modellen er en BMW Compact, som normalt henviser til bagendens udformning.
Nu var den også blevet ret ”compact” i den anden ende.
Noget tydede på at dagen var slut næsten før den var begyndt, men rallykørere giver ikke så
let op. Efter en besigtigelse af skaderne, hvor en ødelagt køler var det mest alvorlige, blev
der hurtigt lavet en nødplan. Med hjælp af nogle båndstrammere, blev der så meget plads i
motorrummet, at køleren kunne afmonteres og ventilatoren igen kunne køre rundt. Harald
mente han havde en køler til en Mazda 323 turbo, som måske godt kunne passe nogenlunde. En bil blev sendt af sted til Herning efter køleren og efter et par timers arbejde,
var BMW-en igen køreklar.
I mens havde de 4 mandskaber der var tilmeldt træning, kørt de første 2 prøver og alle var
draget videre til prøve 3 og 4, som var ved Jutlandia på Industrivej. Et velkendt område som
IMK har benyttet de sidste 20 år. Et par prøver hvor der kan komme godt fart på, men også
er nogle ubarmhjertige kantsten.
Prøve 5 og 6 var på et helt nyt område i klubrallysammenhæng. Det var lykkes en af vores
nye kørere Kim, at få tilladelse til at benytte Vestjyllands Andel i Borris – et fint stort
område.
Resultatet blev at Harald vandt med 7 sekunders forspring. Anders og Patrick blev nr. 2 og
med en 2. plads i første afdeling, blev Anders og Patrick de sammenlagte vindere af IMK’s
Vintercup – TILLYKKE !
(efterfølgende fotos fra Klaus og Bjarne)

Det kan gå galt for selv de bedste

Klaus og Lisbet klar til start

Lisbet var for første gang med som 2. kører
– hun truede med at det ikke blev sidste gang

Kim og Thomas tager slalom i fin stil

Kasper og Thorben på VJA
– mens de stadig havde udgangstilladelse

Så er BMWen klar igen

BMWen på græs – den havde lidt svært ved at
ramme målfeltet helt rent hver gang

Resultatliste – Vintercup 2
Af Bjarne Nielsen

Nyt fra folkerace-afdelingen
Af Niels Kr. Højriis
Husk at der køres folkerace løb på Nørlundbanen lørdag d. 25 april og lørdag d. 13. Juni.
Husk også, at folkerace-afdelingen afholder åbent hus d. 2. maj på Nørlundbanen.
Se nærmere om alle arrangementer på hjemmesiden.
Løbssponsor 25. april:

Løbssponsor 13. juni:

MÆRKEDAGE
Fødselsdage
20 år
Kasper Guldhammer Nielsen

12. april

40 år
Steffen Højriis Jørgensen
René Andersen
Benny Andersen
Mike Søndergaard Sørensen

20. april
29. april
9. juni
24. juni

IMK ønsker hjerteligt Tillykke

BANKOKALENDER 2015
Banko:
Banko 28 Maj
Banko 19 juli
Banko 17 sep
Banko 5 nov

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

Bingo:
Bingo 24 Maj Eftermiddag
Bingo 4 Okt Eftermiddag

KALENDEREN
April
Onsdag d. 15
Lørdag d. 18
Lørdag d. 25

Bingo
Træning – Kun ungdom og nye
Folkerace cup

Maj
Lørdag d. 2
Søndag d. 17
Søndag d. 24
Torsdag d. 28

Åbent hus
Klubmesterskab Rally
Bingo eftermiddag
Banko

Juni
Fredag d. 12
Lørdag d. 13
Lørdag d. 13

Bingo
Folkerace cup
Rallysprint, Sdr. Vium

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk

