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Kære læser 
 

Sommeren er over os (Selvom vejret ikke endnu 
tyder ret meget på det). Endnu et klubblad er nu 
klart til dig – Denne gang i en ”light” version 
som kan være selv i håndbagagen på 
sommerferien. 
Det kan stærkt anbefales at læse klubbladet i 
solen med en kølig øl som selskab!  
 

Rigtig god læselyst og 
god sommer! 
 

Mange hilsner 
Redaktør, Kim Højriis 
klubblad@imk.dk 
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STØT IMK HVER GANG DU BRUGER 
DIT DANKORT!! 
 

Tænk hvis du kunne støtte aktiviteterne i IMK uden, det kostede 
dig en krone. Det kan du nu. IMK er nemlig blevet en del af 
KlubLiv Danmark, som er en ny sponsormodel udviklet af DGI. 
Modellen bygger på, at medlemmerne af KlubLiv Danmark – det 
vil sige dig – optjener MikroSponsorater til os, hver gang de 
bruger Dankort i en butik, der er KlubLiv Sponsor.  
Derfor vil vi gerne opfordre dig til at tilmelde dig KlubLiv Danmark i 
dag. Så støtter du allerede næste gang, du bruger dit Dankort. 
 

HVAD KOSTER DET MIG?  

Med KlubLiv Danmark optjener du støtte til klubben, du selv vælger, hver gang du bruger dit 

Dankort. Og det koster dig ikke en krone. Løsningen er udviklet af DGI og kører via Nets, som 

blandt andet håndterer Dankortet. Derfor er dit Dankort også dit medlemskort. Når du bruger 

dit Dankort i en butik, der er Klubliv Sponsor, optjener du MikroSponsorater til klubben – 

nemmere kan det ikke være.  

 

HVAD ER ET MIKROSPONSORAT?  

Støtten kaldes for MikroSponsorater. Det fungerer på den måde, at butikker og andre 

erhvervsdrivende, der har meldt sig som KlubLiv Sponsorer, giver en procentdel af dine køb 

som KlubLiv Medlem. Det er butikken der betaler, men dig som vælger hvilken klub som skal 

modtage støtten. Og vi vil selvfølgelig gerne have, at du vælger netop IMK som modtager af 

den de MikroSponsorater du optjener.  

 

HVOR LÆNGE ER JEG BUNDET?  

Det er gratis for dig at blive og være medlem af KlubLiv Danmark. Der er ingen forpligtelser og 

du kan selvfølgelig også altid melde dig helt ud. Du styrer det hele selv via din profil på 

klublivdanmark.dk. 

 

HVORDAN GØR JEG?  

Meld dig ind i dag på klublivdanmark.dk og begynd at optjene MikroSponsorater med det 

samme. Det er nemt, sikkert og gratis – og gør en kæmpe forskel for det daglige arbejde i IMK.  

 

KLUBLIV DANMARK ER NONPROFIT 

Klubliv Danmarks eneste formål er at gøre de økonomiske vilkår bedre for landets klubber og 
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foreninger. Målet er at skabe de rammer, der styrker klublivet og sikrer optimale, sociale og 

sportslige muligheder for børn, unge og voksne. 

KlubLiv Danmark modellen skaffer nye sponsorkroner hver måned med Dankortet som 

omdrejningspunkt. Enkelt, sikkert og til glæde for alle.  

Læs mere på: www.klublivdanmark.dk 

 

 
Se en kort video om Klubliv Danmark på linket herunder eller 
skan koden til højre med din mobil: 
 
http://kortlink.dk/gxpt 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://kortlink.dk/gxpt
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Referat af OR-udvalgsmøde 02-2015 
Den 28/04-15 hos Bjarne 
 
Deltagere:Henrik, Søren, Bjarne, Anders og Kenneth (ref). Afbud Erik. 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

a. Dato var den 5 feb. Ellers ok. 
 

2. Siden sidste møde: 
a. Jesper Quest er udtrådt af udvalget 
b. Der er kørt vinter cup, ved Borris. Det var nogle fine prøver. BMW'en havde nogle 

problemer med bremserne/styretøj ifølge Henrik 
c. Anders og Patrick blev vinder at vinter cup 2014, tillykke med det. 
d. Der her været official kursus: Anders, Henrik og Asker har deltaget i teknik seminar. 

"Maden var ok. Men for kort tid til og spise. Ifølge Henrik". 
e. Sikkerhedschef kursus har også været afholdt, hvor Bjarne har deltaget. Maden var 

ok. 
f. Der har været afholdt møder i Mini Rally syd, hvor Anders og Bjarne har deltaget. 

Første møde i Strib, hvor man fik nedsat en styregruppe, hvor de 4 klubber har en 
person, til koordinering af hele sæsonen. Der har også været et chef official møde i 
Aabenrå, hvor man har snakket general, afvikling for hele sæsonen. 

g. De kørsel omkostninger der har været med Mini Rally Syd, blev udvalget enig om og 
betale kørselsgodtgørelse. 

h. Første løb i Mini Rally Syd er blevet afviklet 20 April. Anders og Bjarne var til stede, 
som teknisk kontrol og jury medlem, IMK skulle have 7 officials men kunne kun stille 
med 4 stk. Hvor af det kun var en der har rally licens. Det må siges vi ikke har fået en 
god sæson start, hvad angår officials 

i. Årsagen til evt. det lille fremmøde kan være nogle folk har skiftet mail adresse, 
Anders vil få Helle til og sende opdateret mail addresser til Torben, så håber vi der 
vil være flere der vender tilbage når Torben sender en mail rundt. 
 

3. Aktiviteter: 
a. Km1 i sammenarbejde med Horsens, har Horsens meldt tilbage at det har voldt dem 

besvær med og finde prøver. 
b. Åben hus på Nørlundbanen lørdag den 2 Maj. Henrik kontakter Erik Høge om han vil 

udstille hans bil. 
c. Sdr. Virum 13 juni, Verner vender tilbage når der har være møde. 
d. Mini rally 6 Juni Fyn, Henrik vil køre løbet, hvis han udgår igen, er han prøvechef for 

fremtiden:-) 
e. DM rally 20 Juni 
f. Sommer aktiveret med bane afd. Henrik er i dialog med Allan. 

 
4. Official-hjælp fra IMK: 

a. Det har været svært og finde officials til løb, hvis vi ikke kan få folk til og hjælpe så 
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kan det jo ende med vi ikke kan lave flere løb, udvalget opfordrer medlemmer med 
licens til og give en hånd med til afvikling af løb. Og som man kan se i kommende 
aktiviteter er der mange løb i Juni. Så opfordring er skriv til Torben med den/dato i 
kan i Juni:-) 
 

5. Materiel: 
a. Der skal købes en ny hængelås til containeren, Henrik vil undersøge om special 

nøglen til containeren kan kopieres, så vi har den samme nøgle til begge container. 
b. Henrik bestiller tagplader til overdækning af container, når han får go fra Bjarne. 
c. Skrift på buggy trailer, Bjarne laver en opfølgning. 
d. Skrift på pavillon, Bjarne har haft kontakt i flere der skulle lave det, men ingen er 

interesset i og lave det på en brugt pavillon, Henrik vil høre Svend Erik til om han har 
en ide til løsning. 

e. Snor til presningen på buggy trailer skal skiftet. Kenneth tager den opgave. 
 

6. Økonomi: 
a. Der er ikke noget. 

 
7. Eventuelt 

a. Gode ide til Klubaftener 
 

8. Næste møde 
a. 2 september, ved Kenneth  
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Status på MRC's nye kunstgræsbane 

Af Kim Krogh 
 

Ved sidste status opdatering så det hævede sving sådan ud. 

 
Siden er de sidste tæpper på svinget kommet på plads. 

 
Kunstgræsset blev tromlet for at fjerne de værste ujævnheder. 
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De få steder hvor der samlede sig lidt vand, når det regnede, er der blevet boret drænrør ned, 
det dur. 

 
Der blev lagt rør og dæk ud, så banens layout kunne afprøves. 

 
Der skal ligges lidt mere kunstgræs på den bagerste del af banen, men ellers bliver det 
formodentlig kun småjusteringer, der skal laves. 
Se vores første test af banen her: http://kortlink.dk/gxpm 
 
Eller skan koden her med din  
mobiltelefon for at komme til Youtube: 
 
 
 
 
 
 
Som det kan ses på billedet er broen lavet i en midlertidig løsning. Det skulle også gerne ende 
med, at der kan ses igennem broen fra køretårnet.  

 

http://kortlink.dk/gxpm
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I den nederste containeren af 
køretårnet er der blevet opsat skrue 
borde og de har allerede været i brug. 
Det er fantastisk at vi nu kan stå i 
tørvejr med vores værktøj og biler. 
 
Der mangler kun hylder over bordene 
og fordelerdåser til 230V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er blevet monteret højtalere på 
vores køretårn. Så når ledningerne 
bliver trukket, kan vi få musik til 
arbejdet. Det vigtigste er dog, at 
tællesystemet kan give instrukser til 
kørerne omkring start rækkefølge, 
placering under løbet og resterende 
køretid. 
Det er efterhånden er rigtigt fint 
legetårn vi har.  
For et lille stykke tid siden læste jeg et 
meget sigende citat på facebook, som 
var noget i denne retning:  
Man bliver aldrig for gammel til at lege. Man bliver først gammel, når man holder op med at 
lege. 
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Fyn Rundt 
Af Niels Peder Nielsen 
 

 
 

Efter tripkontrol og rundstykker hos FTZ i Dalum,  
Odense SV, blev det tid til at checke rutebogen, 
som vi denne gang kunne få 60 min. før start. Da 
ruten tilmed "kun" var 190 km. og dertil trykt i 
god kvalitet, burde der være tid nok til at tegne 
ruten ind. Ditte satte sig ned i bilen for at tegne, 
og ikke så snart jeg havde tilsluttet mig, bankede 
det på ruden.  
Hmmmm - det var en fotograf og en journalist fra Fyns Stiftstidende: "må vi godt tage nogle 
billeder mens i sidder i bilen og arbejder" Jo, det måtte de naturligvis godt. Ned med 
sideruden, og lidt koncentreret kortlæsning, mens fotografen fyrede ca. 100 billeder af ! - det 
ene af dem havnede dog i avisen om Søndagen. "hvad går det her egentlig ud på" lød 
spørgsmålet fra Journalisten, til Ditte, ind gennem det åbenstående vindue. Nu skulle Ditte jo 
egentlig koncentrere sig om at tegne rute, så jeg steg ud, og fik ham trukket lidt væk fra bilen, 
mens jeg forsøgte at give en kort og forståelig beskrivelse af Pålidelighedsløb.  
Du kan læse artiklen her: http://www.mkc-sport.dk/Fyens.htm - Eller 
http://www.mitfyn.dk/article/456782 i avisen, hvis du har login / er abonnent.  
Vi kom godt afsted i det dejlige solskinsvejr og med åbent soltag i den røde Golf. Måske 
kiggede jeg for meget ud af soltaget ? - overså i hvert fald skilt nr. 2 (K) allerede på første etape 
inde i et industriområde. ØV - men heldigvis vidste jeg det ikke før vi kom i mål. Hastighederne 
på både rute og sekundetaper, var tilpas. På Etape 2 missede vi en "finte" og dermed et skilt 
mere (E) - den blev dog genstand for en del diskussion i mål og blev til sidst slettet af 
resultatberegningen. Problemet var, at der gik en vej ind gennem en gård. Vejen var imidlertid 
så kort, at der kun var plads til Hus-signaturen på kortet. Hvis blot kortlæggeren, havde fjernet 
signaturen, og tegnet en vej, ville den "have holdt i byretten"  
Kort tid efter start på sekund-etape 5 (Nr.5 af 10) og lige efter at vi kørt ind på et lille 
grusstykke, satte bilen ud. Den kunne slet ikke tage gassen, og jeg var overbevist om at løbet 
var slut, koblede ud og trak ind i græsrabatten, Blot for at konstatere at motoren åbenbart 
godt kunne gå i tomgang, og et øjeblik efter kunne den modtage gassen igen ! - Nå, afsted 
igen. Selvfølgelig bagud på tid og så på grus - ØV. Et par sving senere, holdt så Startnr. 24 Erik 
og Kim Bach Sørensen, med motorhjælmen oppe i deres VW Sirocco Gti - de havde "tabt" 
strømmen til tændspolen, fandt vi senere ud af. Lige nu og her var der ikke tid til alt for meget 
hensyn, og de blev grundigt støvet til da vi ”pustede”forbi. Vi undskylder for støvet. De fandt 
fejlen, fik repareret og kom videre på ruten, men med ikke mindre end 5 max-tider til følge.  
Vores VW kørte heldigvis resten af løbet uden problemer. Ugen efter fandt Nøvling Auto ud 

http://www.mkc-sport.dk/Fyens.htm
http://www.mitfyn.dk/article/456782
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af, at benzinpumpen, nok var den sandsynlige årsag. Hele 
løbet foregik SV og N for Odense, med Nordfyns Gymnasium 
(Søndersø) som et godt sted til Frokost, eftermiddagskaffe, 
målkontrol og aftensmad.  
I mål kunne vi så konstatere at vi ud over det skilt vi havde 

overset, og den som senere blev slettet, "kun" havde 52 sekunders 
straf på tiden. Det var vi godt tilfredse med, og det rakte til en 
andenplads i Åben klasse, som blev vundet af Lars Passe / Stig W. Ravn. 
Hele resultatlisten kan ses http://www.mkc-sport.dk/11.04.15.htm. 
 
Video: På vej ind til middagspause http://kortlink.dk/gxpp  
 
Video : Etape 4 – Veflinge med ”Fasan-Kongen” http://kortlink.dk/gxpq  
 
Alt i Alt en god start på FDM-Dasu Classic turneringen. 
  
Sportslig hilsen 
Niels Peder 

 

   
 
 
  

http://www.mkc-sport.dk/11.04.15.htm
http://kortlink.dk/gxpp
http://kortlink.dk/gxpq
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Weekend I Schleswig-Holstein. Del 1 
Af Troels Nielsen 
 
Det er fredag d. 29. maj i det herrens år 2015. Inge og jeg skal for første gang i år ud og lufte 
vores Opel. Vi glæder os. Vi mødes med Karin & Niels P og vi kæmper os, i en syndflod af vand, 
de 260 km. til vores overnatning i Nortorf, lidt nord vest for Neumünster. Uf en fæl tur. 
Motorvej og styrtregn, er en rigtig dårlig cocktail.  Vores Gasthaus er rigtig fint og både maden 
og den mørke øl, får top karakter.  

Lørdag d. 30. maj.  Slidsom opgave. 

 
7. ADAC Klingberg Classic 2015. 

I dag skal vi på “herretur” og indkassere helt sikker mange straf point. Løbet er i den tekniske 
ende af den tyske løbsskala, og det ses helt tydeligt af startlisten. Der er ”kun” 40 tilmeldte 
hold.  Og her er der ingen ”pylleører” imellem. Aha, måske lige en enkelt, men det må vi jo 
leve med. Dansk Tysk Historic Team, stiller med 3 mandskaber, men vi kan ikke deltage i 
Holdkonkurrencen i dag, da vi fra DK starter i kl. Sportlich og vores tyske hold, stiller op i 
Touristisch. Løbet er, i denne klasse tællende til en turnering.  
Fra 7 til 9 er der morgenmad, diverse ting bliver kontrolleret og rutebogen udleveret. Tak for 
nogle opgaver. Vi søger hjælp til flere af dem hos de ”gode” tyskere, og får forklaret, hvordan 
vi skal gribe sagerne an. En enkelt opgaver forstår vi slet ikke. Her får vi den heldigvis ”serveret 
på et sølvfad” af en konkurrent. Han gennemgår den ganske enkelt fra ende til anden og vi får 
den tegnet ind. Se det er en god sportsmand. Disse opgaver er næste ”rebusagtige” og meget 
tekniske i udførelsen. 
Kl. 9.30 er det så alvor. Første del er på 99 km og består af 3 sekund etaper med 4 målepunkter 
(fotoceller) på hver, og hele 6 orienteringsopgaver. Opgaverne er ”forbundet” med rute på 
tulipaner. Sekundetaperne har vi styr på, og den første Ori løser vi fint. Ori 2 kør også bare, 
med desværre er løsningen forkert. Ori 3 & 4 slipper vi også rigtig fra og nu venter der 15 min 
pause med kaffe og hjemmebag. Det er på en gammel Herregård og i år 1793, blev den 
overtaget af en dansk Herremand, hvis navn jeg desværre har glemt. Men han var også flyttet 
igen.  Her erfarer vi desværre, at Karin & N.P. har tekniske problemer. Vi ringer, og får at vide, 
at de er i gang med at få afhjulpet fejlen. Noget ved et hjul. De håber at kunne være med igen 
fra middagspausen. Det er da rigtig træls. Vi håber de løser problemet.   
De to sidste ori etaper inden middag løser vi igen helt forkert. Øv Øv. Heldigvis har de en regel 
om, at en fejl højest kan udløse to straf skilte. Det er heldigt for os, da vi jo ellers ville havde 
fået rigtig mange manglende eller skæve skilte. Hertil kommer at et skilt ”kun” koster 3 point. 
Vi når frem til middagspausen på et stort Camping & Fritidscenter, lidt nord for Hamburg. Fint 
sted og dejlig mad. Her bliver vi så heldigvis modtaget af Karin & N.P. De er igen ”Fit for Fight”. 
Det var såmænd bare hjulene, der var ved at falde af.  
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Vejret har været noget blandet hele formiddagen, men nu er der pæne huller i skyerne, men 
koldt. Uf. Efter en times afslapning er vi klar. Sidste del er ”kun” på 58 km. og med 1 sekund- 
og 5 ori. etaper. Vi løser de første 4 rigtigt, men bummer totalt den sidste. Øv. Men det 
opdager vi først ved mål. Ude i ”marken” kørte vi jo bare forkert rundt. Nu er det så tid til at 
få en forklaring på hele miseren. Heldigvis er de ”gode” tyskere villige til at ”prøve” at forklare 
os, hvordan den kære ”løbsleder” havde tænkt sig opgaverne løst. Og de er ikke alle lige 
overbevisende, mener vi.  
Der viser sig desværre at løbsledelsen har haft store problemer med deres Radiostyrede 
udstyr til tidtagning. Det bevirker at kun 3 af deres tider kunne bruges. Rigtig træls. På 
orienteringsdelen, bliver vi ”kun” straffet for 15 manglende rute kontroller. Bedste hold i 
Sportlich mangler ”kun” et skilt. Se der er vist plads til forbedring, ikke. 
Vores resultater bliver i Touristisch.  Barbara & Hans-Ulrich. 1 i klassen & 5 Generelt i 
Touristisch.  I klasse Sportlich, bliver vi nr. 2 i klassen og 6 generelt i Sportlich. Karin og N.P. jo 
desværre sidst. Så der var andre end os der ikke kunne løse opgaverne. Dagen er slut og vi 
drager tilbage til vores opholdssted. Nu må vi samle energi til morgendagens opgaver.  
 
Fortsættes efter billederne. . .  
 
  

Vores fine overnatning 

Hårdt pumpet Toyota MR2 (86). 
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Weekend I Schleswig-Holstein. Del 2 
 

Søndag d. 31. maj. Sådan skal det gøres. 

 
20. ADAC Wiking Historic 2015. 

 

Vi triller igen mod nord og holder ind til højre ved Schleswig. I dag skal vi kører et løb i den 
anden ende af den tyske skala. Løbet er på ca. 100 km. og køres som et ”rigtig” Rally. 
Transport, sekundetape, transport o.s.v. Blot skal man være omhyggelig med at køre målene 
på tulipanerne rigtige. Der er to grupper i løbet. Motorcykler & Biler. Den snu løbsleder spiller 
os så ud mod hinanden. Han bruger rigtig tit at sende motorcyklerne den ene vej rundt og 
bilerne den anden. Han sætter selvfølgelig en ”lokke” bemandet stempel kontrol. At denne 
løbsform er rigtig populær, ses tydeligt af deltagerlisten. Max antal deltagere var 120, men der 
er lukket 145 hold ind. I ”Mannschaft” holdkonkurrencen er det hele 8 hold tilmeldt. Vi i 
D.T.H.T. stiller med fuldt hold. Vi har i år mulighed for at lave et ”hattrick”, da vi har vundet 
hold konkurrencen de foregående to går. Så vi er tændte.  
Løbet har også ”faktor tal”. Det vil sige at jo ældre køretøj jo lavere faktor. Køretøjer fra før 
1918 har faktor 0,4 og når vi når op til køretøjer fra 1961 eller nyere er faktoren 1,0. Altså kan 
alle konkurrere på lige vilkår. Smart.  Da løbet har 20 års jubilæum, og vel og mærke med 
samme løbsledelse, ja så er der sat alle sejl til. Udover løbet er der også et ”veterantræf” i dag. 
Hele området hos og omkring ”Autohaus Jordt”, er lavet til en stor festplads, med diverse 
boder. Jow jow, det skal nok blive en festlig dag. Selv vejret viser sig, indtil nu, fra sin venlige 
side.  
Efter morgenmad, diverse kontroller, førermøde m.m. ja så er første bil klar til at køre ud på 
ruten kl. 9.30. Alle de 3 sekundetaper, ligger på førstedelen af løbet. Der er tilsammen 7 
fotocelle målinger, som skal rammes med hundrededeles nøjagtighed. Jo der skal man være 
rigtig skarp, og lige have heldet på sin side. Lige før middagspausen, har løbslederen, hele 3 
store og mindre trekanter, inden for få hundrede meter. Alle 3, med en bemandet 
stempelkontrol på det ene ben. Her har de forskellige hold travlt med at holde styr på 
”selvtilliden”. Der bliver kørt overalt af både Mc & biler. Men hvad er rigtig. En fejl her og 
motorløbet er helt sikkert tabt. Et fejl / manglende stempel, udløser 3 straf sekunder. Uf.  
Middagspausen er på ”Satrup Krog”. Og lad os nøjes med at sige det sige det på denne måde. 
Forplejningen er igen OK. Hr. Harald Søndergård. :-) efter en rigtig hyggelig pause med en del 
snak, skal vi ud på sidste del. Her er kun tilbage at køre ruten. Nemt ikke. jow det skulle man 
mene, men ikke desto mindre er der et par steder, hvor det går galt for noget. Vi når at redde 
den, men bruger dog lidt tid på at finde de listige ting. Heldigvis kan vi køre tiden op. Vi når 
mål kl. 14.55. Sidste bil på idealtid, skal være her kl. 16.59. Hertil kommer en respittid på 30 
min.  
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Så der er godt tid for os, til at nyde alle (mere end 15 forskellige slags) de mange lækre kager. 
Vi har alle, i vores team, dog minus et hold, kørt ruten rigtig. Så nu venter vi bare på 
resultaterne af vores tider. Vi fornemmer alle, at vi har været ”gode”.  
Kl. 17.30 kommer de foreløbige tider. Det ser rigtig godt ud. Så må vi se om de holder. Det gør 
de. Fedt.  
Vi starter med klasserne. 
I kl. F. her bliver det til en 2 plads til Maren / Hans-Peter og en 3 plads til Barbara / Hans-Ulrich. 
I kl. G. bliver det til en 1 plads til Inge / Troels og en 4 plads til Karin / Niels P. Så vi var ”skarpe” 
i dag. Så langt så godt.   
Inge & jeg bliver tillige løbets generel vinder. Fedt. Vi slår sidste års generel vinder med 0.22 
sekund. Vi vandt også løbet generelt i 2013. Så i de tyve år løbet er kørt, er ”Generel Sejren” 
nu to gange gået ud af Tyskland, nemlig til Skibbild i Danmark.  
Ved holdkonkurrencen læger man de 3 bedste tider sammen. Og det lykkedes for os i Dansk 
Tysk Historic Team, at scorer et flot ”Hattrick”. Vi vinder med en samlet tid på 5.93 sekund.  Vi 
slår ”Knatterteam” på andenpladsen, med hele 3.45 sekund. Super godt.  
 
Resultatlisten Generelt:  

1.  Troels & Inge   Kadett GT/E   1.06 sek. 
2.  Bernd & Gerd-Uwe  Triumph TR 6  1.28 sek. 
3.  Ferdi & Arno   VW Käfer   1.73 sek.  
6.  Maren & Hans-Peter  Mercedes 230 Pag  2.34 sek. 
8.  Karin & Niels Peder  VW Golf C I   2.53 sek. 
16. Hans-Ulrich & Barbara BMW Cabriolet  5.26 sek. 

 
Første motorcykel kommer først på en 9 plads. Ret uhørt, da de jo sidder så de rent fysisk, kan 
se forhjulet ”klippe” fotocellen.   
Nå nu er dagen ved at være godt brugt, og det regner igen i stride strømme. Vi takker for 
endnu en rigtig hyggelig dag med sjove oplevelser, sammen med dejlige mennesker. Kl. 20.45 
sætter vi snuden i vandet og stævner mod nord, i hård sø. Vi er ikke specielt glade for regnvejr 
og slet ikke i de mængder.  
 
En stolt sportslig hilsen fra Dansk Tysk Historic Team. – Troels.  
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  De ”unge” damer 

har ramt stilen 
rigtigt fint. 

Hansa 1100 
Coupe (60) og 
bagved en Fiat 
Topolino (37). 

Triumph TR 6 – (75). Sidste 
års Generelvinderen får 
Æren af at køre med nr. 1. 
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NSU TT – (69). Troels får 
en snak med Günter & 
Günter. 

Se det kan man da kalde 
et "Kagebord".  

Sådan kan ventetiden 
også bruges.  
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DKW F8 
Cabrio – (53). 
Ved mål. 

Vinderne af 
"Holdkonkurrencen for 
3 år i træk  -  Dansk 
Tysk Historic Team. 

Generelvinder år 2015 
- Inge & Troels.  
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Nyt inventar i klubhuset 
Af Niels Kr. Højriis 
 
Kantinen i klubhuset er nu, som det ses på billederne herunder, blevet opdateret med nyt 
køleanlæg og ny disk.  
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PR-dag på NØRLUNDBANEN 
Af Niels Kr. Højriis 
 
Lørdag d. 2.  maj havde vi indbudt til åbent hus på NØRLUNDBANEN. 
 
Dagen startede med klargøring af flagposter, flagene blev hejst, banen vandet og div. andre 
ting blev klargjort. 
  
Klokken 9,00 blev der kaldt til kaffe og rundstykker. 
Der var mødt ca. 15 forskellige kør-med og 2 kør-selv biler op og dertil alle de øvrige hjælpere. 
Det siger lidt om hvor meget vore kørere og deres venner/bedre halvdele og andre gerne vil 
gøre reklame for FR sporten og IMK. 
 
Klokken 10,00 var de første gæster ved billetudleveringen og så gik det bare i en passende 
tempo indtil kl. 14,30. Der var omkring 70 forskellige personer ude at køre. Heraf var der 24 
som selv ville prøve kræfter med en Folkeracer. Hvor mange ture det blev i alt, vides ikke. 
Der kunne godt være solgt flere, kør selv, men desværre var der et par uheldige kørere som 
”smadrede” bilerne. IMK`s egen blev dog gjort klar igen. 
  
Jeg fornemmede at vore gæster hyggede sig og fik nogle gode ”historier” hos kørerne og vejret 
kunne vi jo heller ikke ønske os bedre. 
 
TAK FOR EN RIGTIG GOD DAG PÅ NØRLUNDBANEN 
 
TAK TIL ALLE HJÆLPERE/KØRERE SOM VAR MED TIL AT FÅ DET HELE TIL AT KØRE 
 
Hilsen 
 
Niels Kr. Højriis 
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KLUBMESTERSKAB - FOLKERACE 
Af Baneudvalget 

 
Lørdag d. 1. august afholdes klubmesterskabet i folkerace på 
Nørlundbanen. 
 
Vi skal naturligvis bruge nogle hjælpere. Har du lyst til at give en 
hånd med, så giv besked til Allan Jensen eller Niels Kr. Højriis. 
 
Se mere på hjemmesiden www.imk.dk 
 
 
Hilsen 
Baneudvalget 
  

  

Vi Møblér dit hjem. 

Sunds Møbler 
Navervej 18, 7451 Sunds, 97141700 

Din lokale møbel specialist siden 1970. 
 

http://www.imk.dk/
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MÆRKEDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BANKOKALENDER 2015 
 

Banko:   Bingo:   Bingo: 
Banko 19 Juli             Bingo 19 Okt   Bingo 4 Okt Eftermiddag 
Banko 17 Sep           Bingo 3 Aug 
Banko 5 Nov             Bingo 23 dec  
  
 
 

Fødselsdage 
 
40 år 
Mike S. Sørensen     24. juni 

 

50 år 
Hanne Juhl-Godballe    24. juli 

 

      

IMK ønsker hjerteligt Tillykke 
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KALENDEREN 
Juni 

Torsdag d. 25 Træning FR/Crosskart 

 

Juli 

Søndag d. 19 Banko 
 

August 

Lørdag d. 1  Klubmesterskab - Folkerace 
Mandag d. 3  Bingo 
 
 
 

 

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk 
 

http://www/

