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Kære læser 
Sommeren er for de flestes vedkommende forbi 
og hverdagen kalder igen – Det samme gælder 
her på redaktionen. Så vi har nu endnu et 
klubblad klar til dig (endnu engang med mange 
siders spændende læsning), som du kan læse i 
når du trænger til en pause i hverdagen.  
 
Rigtig god fornøjelse med bladet. 
 
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.  
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KLUBLIV DANMARK ER NONPROFIT 

Klubliv Danmarks eneste formål er at gøre de økonomiske vilkår bedre for landets klubber 

og 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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Klubmesterskab i folkerace på 
Nørlundbanen 
Af Asger Vendelbo 

 

Lørdag d.1-8 blev der afholdt klubmesterskaber i 3 klasser for klubbens medlemme. Det hele 
startede med rundstykker ved 9 tiden, som vores altid gode kantinebestyrere Inge Marie og 
Svend havde sørget for, 
ligesom de også stod for mad 
og drikke resten af dagen - 
stor tak til dem. Der var kun 
sølle 2 der havde valgt at 
stille op i U16; Mathias 
Thomasen  og Mathias 
Klessner. De kørte bedst af 4 
heat og det endte med, at 
Mathias Thomasen rendte 
med titlen.  
 
 
 
 
 
I kl. 1 var der lidt mere kamp om pladserne, dog undtagen Dennis P. som var flyvende i 3 af 
4 heat. Asger Vendelbo var stabil hele dagen med 4 andenpladser, efterfulgt af Hans B. 
Nielsen på 3´eren. Så sidste års mester Andreas Pleth må give pokalen videre til Dennis 
Pedersen. 
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I kl. 2 var det spændende om der var nogen, der kunne udfordre den regerende mester 
Rasmus Vendelbo, som har taget titlen de 3 foregående år. 1. heat blev en ren 
magtdemonstration af Jannick Godskesen, der i sin Astra v6´er kørte helt suverænt ind på 
førstepladsen. Men desværre for ham udgik han med teknisk defekt i 2 heat, hvor det blev 
for varmt for den store motor. Derefter var banen fri til, at Rasmus kunne køre 3 heatsejre i 
hus og beholde titlen endnu et år. Michael B. Nielsen var for en gangs skyld trukket i 
køredragten og helt rusten er han jo ikke, så det blev til en andenplads for ham. På 3´eren 
lykkedes det endelig for Jakob Nielsen at få Toyotaen til at opføre sig eksemplarisk hele 
dagen og fuldføre helt uden at skrue.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et stort tillykke til de nye klubmestre, men hvil nu ikke for meget på laurbærrene, for jeg 
tror der er en del, der vil udfordre jer til næste år. Til afslutning på dagen blev der kørt et 
røverheat som Michael Klessner tog sig af. Efter lidt dårlige præstationer i de tællende heat, 
hvor bilen ikke ville gå ordentligt lykkedes det for teamet at finde fejlen, så Golfen strøg 
afsted som vi er vant til at se den. 
 

Til sidst skal der lyde en stor tak til de frivillige som hjalp med, at afvikle løbet! Uden jer 
kunne vi jo ikke køre. 
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IMK bestyrelsesmøde 02-2015 
D. 30 juni hos Sabine 

 

Tirsdag d. 30.juni kl. 19.00 hos Sabine (Stentoften 7, Hørning) 
Tilstede: Bjarne Rosenlund, Anders Clausen, Kim Krogh, Niels Kristian Højriis, Allan Jensen, 
Sabine Rosenlund 
Afbud: Rasmus Vendelbo 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat: Referat godkendt. 
 

2. Økonomi 
Overordnet ser alt godt ud.  
Det aftales at afdelingernes regnskab fremover skal være ajourført inden der 
afholdes bestyrelsesmøder, for at give et bedre billede af afdelingernes økonomiske 
situation. 
Der er indkøbt ny køledisk til kantinen, som er blevet installeret.  

 
3. Bestyrelsen - siden sidste møde – henvendelser mm (undtaget udvalgsemner) 
 

Der er indhentet tilbud på strandflag, som skal bruges til promovering af klubben. 
Der bestilles flag, når designet er på plads. 
 
Der er kommet en Henvendelse fra ”Vores Ikast”, vedr. IMKs interesse i et 
medlemskab. Det besluttes at tegne et medlemskab, for at se hvad det kan give 
klubben. 
 
Der er afholdt DASU dialogmøde i Pårup angående medlemstilbagegang i DASU. 
Bjarne og Kim deltog, og fandt ikke mødet givende, da mødet synes en anelse 
ustruktureret, og der ingen konkrete udmeldinger kom fra DASUs bestyrelse. De 
forskellige klubber fik dog rig mulighed for at komme med deres input og 
utilfredsheder, hvilket DASUs bestyrelse synes at tage til efterretning. 

 
4. Sportsudvalgene: 

a: Banesports-udvalget 
Der er afholdt to løb på banen. Ladies cup og ungdomsløb. Økonomisk hang løbene 
fint sammen.  
Træningerne har ikke været nogen stor succes. Der forventes dog at vende dette. 
  
b: OR-udvalget 
Der har været officials på Fyn og i Hobro for at hjælpe med at afvikle mini rally. 
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Derudover er der afholdt rallysprint i Sdr. Vium. 
Bjarne har deltaget i dialogmøde, samt møde omkring mini rally syd 2016, hvor IMK 
har fået en af de 5 afdelinger. (D. 10. September 2016, indtil videre.) 
Udvalget er kede af den kedelige udvikling der har været i opbakningen med at passe 
de prøver som IMK skal. 
 
c: MRC-udvalget 
Der arbejdes med at lægge kunstgræs på banen, hvilket nogle af trænings torsdagene 
også bruges på. 
 

5. Øvrige udvalg: 
a: Sponsorudvalget 
Asger Vendelbo har lagt et stort arbejde i at finde nye sponsorer, og er lykkedes rigtig 
godt med dette. Specielt bandereklamer er der kommet en del af. 
 
b: Bygningsudvalget: 
 
Status på byggeansøgningen til OR-depotet: Der er søgt byggetilladelse, som på 
nuværende tidspunkt ligger til høring frem til 16. juli, da det drejer sig om en bygning 
i landzone. Byggeriet står således stille, indtil der foreligger en endeligt tilladelse. 
 
Der er problemer med at alarmen ofte slår fra af sig selv. NK har talt med 
alarmmanden, de har aftale at et medlem med en nøglebrik kontakter ham, når 
denne står ved alarmen, for at han kan fjernløse problemet. Kim kontakter 
alarmmanden i uge 29 i forbindelse med en arbejdsdag. 
 
c: Bankoudvalget 
Inge Marie er blevet valgt ind i begge bankoforeninger. 
 
d: Klubblad- og hjemmesideudvalget 
Der efterlyses stof til klubbladet, specielt fra baneafdelingen. 
 
e: Aktivitetsudvalget 
Successen fra sidste år, med klubaftner gentages igen i år. Alle medlemmer opfordres 
til at lægge hovederne i blød, og kommer med forslag til evt. firma besøg eller 
ønskede oplægsholdere. 
 
Der arbejdes på at få lavet nye klub T-shirts. 
 
f: Cafeteriaudvalget 
Der skal arbejdes på at få lavet et forhæng til øl og vand køleskabet. 

 
6. Eventuelt:  

Prøvemedlemmer: NK har kontaktet de banefolk der har haft prøvemedlemskab. 
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Indtil videre er der ikke noget system for hvad der skal ske  når prøveperioden 
udløber, og det er op til hver afdeling hvad de gør med deres prøvemedlemmer.  
 
Klubliv Danmark: Klubben er tilmeldt. Alle medlemmer opfordres til at tilmelde sig på 
www.klublivdanmark.dk 
 
Sabine arbejder på at få lavet nogle foldere, til information omkring klubben og de 
forskellige grene der udbydes. 

 
7. Næste møde 

D. 8. september ved Kim, Risskov – adresse følger 

  

http://www.klublivdanmark.dk/
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Kom med til Rally som official  

– vi mangler din hjælp og du behøver ikke vide en masse om 
rally i forvejen. 
 

Af Bjarne Nielsen 
 
Til et rallyarrangement kræver det mange flere officials end de fleste klubber selv råder over 
og derfor hjælper klubberne hinanden i stor udstrækning. 
 
Det kræver ikke nogen uddannelse for at være almindelig sikkerhedsofficial til et rally. Det 
gør det kun, hvis man skal være prøvechef, starter, tidtager m.fl. 
Som almindelig sikkerhedsofficial har man 2 primære opgaver: At passe på at der ikke 
kommer tilskuere indenfor afspærringen, samt overvåge prøvestrækningen og holde øje 
med at deltagerne ikke kører galt. Hvis der skulle ske et uheld skal man straks reagere på 
det, ud fra den information man altid får, inden et løb går i gang. 
 
En typisk dag som official til et rallyarrangement starter med, at man mødes nogle timer før 
løbet starter – oftest ved startstedet på hastighedsprøven. Som regel starter man med 
rundstykker og kaffe, hvorefter der skal sættes noget sikkerhedsafspærring op langs 
prøvestrækningen – jernstænger og ”minebånd”. Prøvechefen har en plan for dette og man 
bliver delt i nogle hold, så der er nogle erfarne hjælpere på hvert hold. 
Derefter samles alle igen ved startstedet og prøvechefen giver en mundtlig information om 
hvordan dagen forventes at forløbe. Der gives også en instruktion i hvordan man skal 
reagere overfor tilskuere, samt hvordan man håndterer et eventuelt uheld. Normalt 
suppleres det med et infohæfte. 
Derefter udstyres alle med en radio, så der hurtigt kan skabes direkte kontakt til 
prøvechefen, hvis der behov for det. 
Alle får også officialvest, madpakker og drikkevarer udleveret, og så begiver man sig ud på 
den post man er tildelt. Den erfarne official har medbragt en klapstol, så man kan tage det 
afslappet indtil selve løbet går i gang. 
Inden første deltager kommer, vil der køre nogle sikkerhedsvogne gennem prøven for at se 
om alt er afspærret og i orden og derefter kommer deltaerne med fuld fart med ca. et minuts 
interval. Nogle gange er prøven en rundstrækning og så kommer deltagerne flere gange og 
med kortere afstand. 
 
Normalt køres prøverne to gange, så der bliver en lille pause mellem gennemkørslerne. 
Derefter samles afspærringen og udstyret igen sammen og dagen slutter som regel ved 
grillen, hvor dagens oplevelser vendes. 
Og der er mange oplevelser – man kommer i kontakt med mange forskellige beboere og 
tilskuere og ikke mindst kommer man helt tæt på rallybilerne, hvor man kan se hvor 
forskelligt mandskaberne klarer svingene og udfordringerne. Samværet med 
klubkammeraterne tæller også på positivlisten. 
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I den sidste halvdel af sæsonen har IMK påtaget sig at hjælpe ved 2 arrangementer: 3. 
afdeling af MiniRallySyd den 26.september i Give samt DM6 den 1. november i Kjellerup. 
Koordinator for bemandingen er Torben Nielsen og hvis du kunne have lyst til at komme 
med som rallyofficial, må du meget gerne sende ham en mail på: t.i.nielsen@live.dk  og 
husk at det ikke kun er for rallykørere – alle kan deltage. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:t.i.nielsen@live.dk
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Ringkjøbing Landbobank Rallysprint 
Af Bjarne Nielsen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

-Rallysprint 

 
 
Lørdag den 13. juni var datoen for det årlige rallysprint i Sdr. Vium. Tæt på at være et 
jubilæum – den niende udgave. 
Opskriften fulgte de foregående år, hvor en stor del af Sdr. Viums beboere er involveret. 
Således indhentes alle beboertilladelser lokalt (og uden større problemer) og på dagen 
udføres arbejdet med placering af masser af halmballer til sikring af tilskuerne også lokalt. 
Prøvestrækningen er modsat mange andre rallysprintbaner, med både asfalt og grus. 
Tidligere år har der været problemer med at grus-stykkerne blev kørt for meget op, men de 
seneste tre år er det lykkedes at finde et passende mix, så det kan holde til de ca. 30 biler 
der er max. deltagerantal. 
Deltagermæssigt var der en god fordeling i alle de udskrevne klasser, og med en blanding af 
både deltagere der har været med næsten hver gang siden det første løb og nogen der var 
tilmeldt løbet for første gang. 
Med 40% grus blev det ikke helt uventet en sejr til en 4wd bil, nemlig Tage meldgaard & 
Christina Lindgaard i Mitsubishi Evo X. En debutant i løbet var det sjællandske mandskab 
Erik Borél & Thomas Rothe Hansen, som i den sundt-lydende Opel Kadett Gsi, besatte 2. 
pladsen, foran Harald Søndergaard & Jesper Hedevang i den (nyoprettede)  Subaru Impreza. 
Traditionen tro sluttede dagen med grillfest hos Ellen & Verner Boiskov. 
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God bedring! 
Fra hele klubben 
 
I forbindelse med Yokohama-mesterskabet i Randers den 8. august, kom to af IMKs kørere 
til skade, da der gik ild i deres BMW på grund en benzinbrand. 
Vi ønsker Erik Høg og Carsten Rehmeier god bedring og håber snart at se Jer tilbage igen. 

 
 
 

Vi har hørt… 
 
- At Hr. Henrik Iversen nu vil hellige sig jobbet 

som prøvechef fremover, da han er blevet 
for gammel til at skrue bilen ordentligt 
sammen.  
 

- At Karin & Niels P. har fået et luksus 
problem. De skal vælge mellem Golf I eller 
Golf II, når de skal ud at køre.  

 

-   
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IMK er blevet medlem af Vores Ikast 
Af Niels Kr. Højriis 
 
IMK er blevet med af foreningen Vores Ikast som arbejder for at gøre Ikast til et attraktivt 
sted at bo, med et godt butiksliv, samt sport, kultur og meget mere. Medlemskabet giver os 
mulighed for, at deltage i deres arrangementer i byen, for på den måde at vise IMK-flaget 
frem og forhåbentlig tiltrække nye medlemmer til klubben. 
Se mere om Vores Ikast på www.voresikast.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JFM i klubrally for hold 
Af Bjarne Nielsen 
 
Den første weekend i august er normalt ensbetydende med Jysk Fynsk fejde, hvor klubberne 
samles en helt weekend til hyggeligt samvær og fest om aftenen.  Samtidig er det JFM i 
klubrally for Hold.  
Planen var at Kjellerup og Omegns Motorklub skulle være arrangør, men noget gik galt med 
hensyn til aftaler, så Fejden blev aflyst og det blev udelukkende til JFM i klubrally for Hold. 
IMK stillede med 2 hold og havde en sølvmedalje fra sidste år at forsvare. I toppen var der 
tæt konkurrence og Randers Auto Sport vandt med 3 klassesejre og 300 point. IMKs hold: 
”Få men rå” opnåede med 2 klassesejre og en 2. plads 299 point. En fintælling viste at Hans-
Otto & Christina Flensborg blot manglede 4 sekunder i at vinde klassen og dermed det ekstra 
point til guldet – men sådan er der så meget  - tillykke med medaljerne. 
IMKs andet hold: ”Hvor fanden er resten” blev nr. 6 med 291 point. 
(se den komplette resultatliste på de efterfølgende sider). 

 

 

http://www.voresikast.dk/
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 16 

 
  



   

17 

Anderup El Rally 
Af Bjarne Nielsen 
 

 

 

 
Nu som en del af Mini Rally Syd, havde IMK sammen med officials fra MSS ansvaret for at 
afvikle Gammelskov-prøven nord for Fåborg. 
Ca. 40 officials mødtes i det dejlige fynske forårsvejr til rundstykker og morgenkaffe. 
Prøvechef var denne dag Kenneth Rønholm. Som altid var der både styr på planlægning og 
forplejning (som i nogen grad var uddelegeret). 
Efter morgenkaffen, med diverse opdateringer og rygter, blev opgaverne fordelt, og i løbet 
af kort tid var prøven klar til afvikling. 
Fra IMK var der tilmeldt 4 mandskaber, som alle så frem til at betragte. Næste gang må vi 
nok bede om at afvikle prøve 1 i stedet for prøve 2, for de 2 mandskaber nåede vi aldrig at 
se. 
Thorben & Karina Møller nåede kun en del af prøve 1 inden en støddæmper knækkede og 
udgik. Henrik & Svend Erik nåede kun få hundrede meter på prøve 1 inden Kadetten kun 
ville gå på 3 cylindre og udgik. 
Asger & Anders fik derimod en længe ventet succesoplevelse – der var dog visse 
tilvænningsproblemer med en ny kobling – i løbet af dagen lykkedes det endog at starte 
uden at motoren gik i stå  
Nicolai & Oliver tog endnu en klassesejr efter Thorbens exit. 
 

Fotos fra dagen: 
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Der er styr på udstyret! 

Uden mad og drikke… 
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Alle kan trænge til en 
lille lur… 
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Travl & Dejlig Weekend 
Af Troels Nielsen 
 

Oldtimertræf 
Det hele starter med morgenkaffe fredag d. 5. juni, altså ”Grundlovsdag”. Ikke nogen dårlig 
start på en dag. Niels Peder & Emil kom til Skibbild efter mig. Vi tre skal på tur til 
Oldtimertræf på Wedelslund Gods, ved Galten. Vi skal kører i Golf II GTI.  Vejret er rigtig flot, 
især når vi tænker på den våde og kolde forsommer, vi har haft.  

Karin & Niels Peder’s Golf II GTI.   Spitfire i luften over Wedelslund. 
Der er en lang kø for at komme ind til Godset, men kl. 10.30. har vi fået parkeret i Parken. 
Dette træf er for alt, der kan bevæge sig. Her er alt fra Flyvemaskiner til Cykler. Der er rigtig 
mange deltagere og tilskuere. Det skal vise sig, at deltager antallet bliver ca. 2.000 og 
besøgstallet ca. 8.000. Det er flot.  
Dagen helt store oplevelse, er en fly opvisning kl. 12. Og det er ikke et hvilket som helst fly, 
næ det er såmænd ikke mindre end en flot ”Spitfire”. Det er i forbindelse med 70 års dagen 
for 2 verdenskrigs ophør. Den laver opvisning i ca. 15 minutter, inden den igen returnerer. 
Det er i det hele taget en meget festlig dag herude. Der er rigtig meget at kikke på. Der er 
selvfølgelig ”Oldtimer Musik” og forplejningen går bestemt også an. 

 
 
 
 
 
 
 

Stilen er OK ved denne MG fra ca. 1932.  Udsigt over parken. 
Der er en del interesse for N.P. & Karins GTI. Den trækker folk til. Men det er der bestemt 
også andre køretøjer der gør. Vi taler med to ejere af gamle MG’er fra ca. 1932. De har 
udstyret i orden.  Disse to biler har været brugt til ”Motorløw” i trediverne. Der er også en 
fortælling om ”Jaguars Historie” De har rigtig mange forskellige modeller og årgange med. 
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Normal biler og forskellige ”Race” udgaver.  Efter en rigtig hyggelig dag, returnerer vi til 
Skibbild til aften.   
 
Hjælper til Mini Rally på Fyn 

 
Lørdag morgen tidligt, ja meget tidligt, gør Inge & jeg klar til at drage til et punkt ca. 6 km. 
nord for Fåborg på syd Fyn. Vi skal mødes med en flok IMK’er kl. 8. Vi skal hjælpe med at få 
afviklet prøve SS 2 & SS 5 – ”Gammelskov” til dagens ”Andrup El Rally”. Prøven er på 7.3 km. 
og der er ikke meget der, går lige ud på denne strækning. Og bakker er der mange af.  Vi er 
34 personer, og vi starter dagen med fælles morgenkaffe og Rundstykker. Rigtig hyggeligt. 
Det er jo sådan, at, ”at hjælpe”, er en vigtig ting. Hvis der ingen frivillige hjælpere var, ja så 
kunne vi jo heller ikke selv komme ud at køre. Ingen hjælpere, ingen Motorløw. Samtidig er, 
”at hjælpe”, også en rigtig hyggelig social ting. ”At hjælpe”, kan også sagtens være en 
naturoplevelse eller lige frem en helt anderledes oplevelse. Det er et par af IMK’s trofaste 
hjælpere et godt bevis på. De spændte deres Camp-Let efter bilen og drog her over i går, 
sidst på dagen. De fandt et lækkert sted på prøven, ved skov og en lille sø. Så var det kun at 
spørge på gården, om de måtte være der i weekenden. De kan her til morgen fortælle en 
dejlig historie, om meget flinke og imødekommende ”indfødte”, der gerne deler både kaffe 
og toilet forhold med ”indvandrerne”. Ja sådanne oplevelser kan man altså også få som 
”hjælper”, hvis man har mandsmod til det. De dyrker, til en oplysning, ikke selv motorsport, 
men det er ingen hindring, især ikke når man er motorsports interesseret.  
Nå tilbage til dagen opgave. Efter morgenkaffen, ja så fordeler Torben og Kenneth 
opgaverne og vi kører, hver især ud til de poster vi skal passe i dag. Inge og jeg skal være lige 
godt halvvejs inde på prøven, i et vej kryds. Vi går i gang med at gøre afspærringerne klar i 
vores område. Vi er på en bakketop, med en flot udsigt mod syd ind over Fåborg og Millinge, 
og mod vest ud over Helnæs Bugt, og videre ud over Lillebælt, med Sønderjylland i 
horisonten.  
Efter endt arbejde, mødes vi alle igen ved ”Start”. Her får vi udleveret madpakker, vand, 
sodavand, radio, m.m. Vi hyggesnakker og driller hinanden, indtil Kenneth kalder til orden. 
Der bliver udstukket retningslinjer, og vi kører igen ud til vores poster, så vi er klar til at 
åbnervognen kommer gennem prøven, her ca. kl. 11.35. 
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Start Nr. 51- Lars Bjerrum / Henning Kristensen Struer i Ford Puma Kit Car – foto - 
Fotoamateur.dk 
Der er 70 hold til start, heraf 6 fra nord Tyskland. Rigtig fint. Af start listen fremgår det, at 
”gamle” hr. Iversen, har fejet støv i flere dage, og endelig nået frem til sin Kadett, inde i 
bunden af laden. Den glæder vi os til at se og høre. Der hvor vi står, bliver der gået til den. 
Der er også ”plads” til at forlade ruten. Det er der dog ingen, der gør. De ”nøjes” med at 
klippe græsset i vejsiderne.  
Efter passage af 3 Renaultér (20-22) gør vi klar. Nu kommer Kadetten. Men glæden bliver 
dog kort. Op af ”hullet” kommer start nr. 24, tyskeren Helge Tamm i hans BMW M3. Ikke 
nogen dårlig lyd, må vi sige, men ikke en Kadett lyd trods alt. Måske ham ”Henrik” ikke har 
fået ”motoren” blæst helt ren for støv ?  
Der er ikke mange tilskuere på vores lille sted, da der er en frisk gåtur hertil. Men vi får 
alligevel et specielt besøg. Op gennem kornet, kommer der to personer cyklende, pænt i 
sprøjtesporet.  Det viser sig, at være et ægtepar fra Schweiz, der er på ferie her på syd Fyn. 
De er på vej mod Fyns næst højeste punkt ”Trebjerge”, der ligger et par kilometer nord for 
vores position, og vejstykket dertil er lige nu prøve strækning. Vi får en lille snak, på tysk, 
om hvad vi laver her og hvornår de kan komme igennem. En mulighed er også at køre uden 
om, men de vælger at kikke ”motorløw” indtil pausen.  
Der er ikke mindre en 22 deltagere der udgår af diverse årsager. De sydfynske veje og bakker 
er ikke at spøge med. Lidt før kl. 16 er de sidste igennem og vi kan rydde op efter os. Vi 
mødes igen alle omme ved start. Nu er der kommet gang i IMK Grillen, og der er pølser til 
alle. Vi får lige byttet de sidste ”løgnehistorier” inden vi ved 18 tiden igen sætter kursen mod 
Skibbild, efter en rigtig hyggelig dag i den dejlige fynske natur sammen med hyggelige 
mennesker.  
Kør en tur med Becker på Gerup Skov her: www.kortlink.dk/h5xu 
 
Hjælper til E-Mobil Rallye 

 
Efter en god nats søvn og dejligt morgenbord, er vi igen klar til at drage ud og hjælpe. Vi skal 
være i Sønderborg kl. 9.30. 
I dag skal vi hjælpe ved afviklingen af det ”5 Nord-Europäische E-Mobil Rallye”, med start og 
mål i Flensborg. Løbet er for elbiler og er i år et 2 dages løb. I går blev det kørt i det nordlige 
Schleswig-Holstein og i dag skal der køres i det sydlige Sønderjylland. Der er 30 tilmeldte 

http://kortlink.dk/h5xu
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hold i diverse bilmærker. Der er Renault – Tesla – Mitsubishi – Nissan – VW – Mercedes Benz 
– Peugeot og Smart.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZK-7 ved Sønderborg Slot. Foto-Buck             En Renault på arbejde på en WP.  Foto-Buck  
 
El-Rally, køres som en mellemting mellem ”Historisk” og ”Manøvre / Special prøver. Dagens 
etape er på 172 kilometer og med 6 WP (eller på dansk SS). Restarten er fra Südermarkt i 
Flensborg kl. 9. og vi skal være ZK-7 (tidskontrol) ved Hotel Comwell i Sønderborg, kl. 10.21. 
Hotellet ligger ca. 150 m. øst for det gamle Sønderborg Slot. Så det er en fin kulisse. Solen 
skinner og lydmanden / Speakeren, er kommet først. Vi får en lille snak, inden vi går i gang 
med at få ”Tidskontrollen” bygget op. Der er 30 minutters pause her hos os, til de hold der 
når frem til tiden.  Og det er det bestemt ikke alle, der gør.  
Nu skal deltagerne en tur rundt på Als, og vi pakker ned her og flytter os de ca. 3 km. mod 
nord til Sønderborg Kraftvarmeværk. Her skal der være ”oplade” pause. Vi skal være ZK-8, 
pause ind og ZK-9, pause ud. Denne gang kommer vi før vores ”lydmand”. Kontrollen åbner 
kl. 12.31, men start nr. 22 er her allerede før tolv. Jeg får en snak med dem, og det viser sig, 
at de totalt har overset en stor ”sløjfe” på østsiden af Als. (2/3 dele af ruten på øen) men 
det er for sent at ændre på nu. Så de kan få æren af at ”tanke” som første bil. Der er et hold 
bestående af 3 elektrikere, der  

 
 
 
 
 
 
 

Der ”Tankes” ved Sønderborg Kraftvarmeværk.  Tesla Roadster Foto – Peter Rathje. 
 
har haft rigtig travlt med at rigget ladepladser til. Vi finder en go plads i solen, og efter 
opsætning (af ZK-8) er det tid til kaffe og lidt frokost, inden deltagerne ankommer.  
Det undrer os, at der ikke er nogen danskere der ”tør” deltage i denne form for ”motorløw”. 
Sidste år var det dog to danske hold med. Det ene hold udgik efter et lille uheld på en WP, 
på Haderslev Kasserne, men det andet danske hold gennemførte på en 24 plads. Så her er 
rigtig plads til dansk forbedring. 80 % af deltagerne er i sponsorerede biler. Så der er nu, i 
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skal begynde at forberede deltagelsen næste år. Det er den 4. og 5. juni 2016.  
Kl. 15.01. starter deltagerne så ud igen. Efter 100 m skal de ind på køreteknisk anlæg og 
kører WP-11. Vi kan følge med fra vores plads, selv om det kniber at få tid, indtil alle har 
forladt os. Men der bliver gået til stålet. Nu er de jo også igen fuldt opladet. Vi får vores ting 
pakket ned igen og afleveret til lukkevognen.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Også tilskuerne var Stadsmæssig kørende.  
 
Nu er der så kun tilbage at finde ruten tilbage til Skibbild. Vi har haft en rigtig god weekend 
og truffet rigtig mange glade mennesker. Byttet historier og drillet hinanden, i et dejligt mix 
af hygge og arbejde. Der er plads til flere, der har lyst til at være med og ”hjælpe”.  
Læs artikel her - http://www.kortlink.dk/h5xt 
 
Med sportslig hilsen, Team Old Time. – Troels.  

 
  

Vi Møblér dit hjem. 

Sunds Møbler 
Navervej 18, 7451 Sunds, 97141700 

Din lokale møbel specialist siden 1970. 
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Endnu engang Tyskland 
Af Inge og Troels Nielsen 
 
Fredag d. 24. juli kører Team Old Time mod syd. Vores base, er denne gang i byen Bad 
Oldesloe. Sådan nogen lunde midtvejs mellem Lübeck & Hamburg.  
 

 
 
Lørdag, skal vi deltage i det ”5. Int. VFM Heide-Histo”. Der er 100 tilmeldte hold og ældste 
bil er en Volvo fra 1956. Rally-centrum er ”Hotel Camp Reinsehlen”, på et af de gamle 
amerikanske øvelses områder, på den store Lüneburger-Heide. Det er lige uden for byen 
”Schneverdingen”, som ligger cirka 60 km. syd for Hamburg.  

  
 
 
 
 
 
 

      Fårene på heden med deres hyrde og hans hunde.               Hans-Ulrich & Barbara i deres BMW 2002 Ti. 
Starten er kl. 10 for første vogn. Der er start direkte fra Hotellet. Der bliver lagt hårdt ud 
med en sekundetape på 4.430 m. med 5 målepunkter. Og heraf to inden for 40 meter. Det 
koster. Af sted går det, af de gamle veje på heden. På turen er der 4 sekund- og 4 ori-etaper.  
Ruten bringer os gennem heden og til middagspausen i Munster. Her har det frivillige 
Brandkorps sørget for maden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byens Heide Dronning og Prins.  
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Så er der en times velfortjent pause. Der er trængsel ved ZK.  

 
Efter pause, går turen via Soltau, tilbage til Schneverdingen. Kaffepausen er i ”Heidegarten”. 
Så mangler der kun 1 sekund etape og det er den vi startede med. Den er bare ændret så vi 
slutter i ”mål”. Vi har med vilje ikke tilmeldt os Holdkonkurrencen, da prisen er sat op. 
Resultat. Et hold tilmeldt. 
Ori opgaverne var tekniske og vi var slet ikke skarpe til at køre sekund etaper og det kunne 
ses på vores tider. Inge og jeg havde hele 4, der var over 1,0. Der var 35 målepunkter, og vi 
indkasserede 9,9 sekund, plus 2 skilte. Ikke vores dag.  
Af de sjove opgaver kan nævnes en, hvor vi havde et kortudsnit i næsten A-4 størrelse. I 
opgaveteksten stod der, at vi skulle kører ”über” (over) jernbanen 5 gange og så starte på 
pilene. Der var så fire mulige ruter. Den første gav 4 gange über og en gang Unter. Så var 
der en anden mulighed. Den gav 6 gange über og 1 gang unter. Endelig var der så de to med 
5 gange über, hvoraf den ene var lidt kortere end den anden. Sjov opgave, syntes vi, men 
mange kørte fejl på den. Især var ”4 over & 1 under”, populær, men fejl. Alt i alt et 
spændende løb, vi sikker ikke har kørt for sidste gang.  
Dagens resultat for Dansk Tysk Historic Team bliver.  
Kl. 6. Hans-Ulrich & Barbara.   Nr.  2 i kl. & Nr.  2 Gen. 
Kl. 7. Troels & Inge.  Nr.  6 i kl. & Nr. 10 Gen. 
Kl. 7. Karin & Niels P.  Nr. 12 i kl. & Nr. 18 Gen. 
Flot af vores tyske team kammerater. Vi vender hjem til ”Basen”. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Søndag skal vi deltage i det ”29. Int Oldtimer Rallye”. I byen Hanerau-Hademarschen. Den 
ligger syd vest for Rendsburg, så det er på vejen hjemad.  Der er tilmeldt 94 hold, og ruten 
er på ca. 100 km. Denne løbsform består kun af sekund etaper og ingen ori, som i går.  
Her har vi ”Dansk Tysk Historic Team”, noget at leve op til. Vi har deltaget i løbet 3 gange, 
med vores ”Team” og vundet ”Holdkonkurrencen” alle tre gange. Men sidste år fik vi kamp 
til stregen af vores evige konkurrenter ”Knatter-Team”. Vi endte med samme sekundtal, 
nemlig 3,32 sekund. Dette er aldrig sker før, så klubben valgte at udgive 2 førstepladser. Så 
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de har lovet at slå os i år. Nu får vi jo se. Men med dagen i går i baghovedet er det bestemt 
muligt. Hertil skal Maren Menke ud at køre med ny andenkører, da Hans-Peter stiller op 
med sin gamle NSU motorcykel fra 1935.   
Ved førermødet, bliver der oplyst, at der IKKE er opgivet sekund tider ved fotocellerne, som 
normalt. Så der kommer gang i lommeregnerne. Men hov, hvordan skal man regne det ud, 
når hastighederne ikke er opgivet ? Den gode løbsleder, kan roligt oplyse, at ”den” får vi ved 
starten på hver sekund etape. Og der er hemmeligt fotoceller. Lige noget der passer os fra 
lille Danmark.  
Første start er kl. 10. Alle de 3 sekund etaper, er på første halvdel og de skal køres med 25 
– 28 – 30 km/t finder vi ud af, efter hånden som vi kommer frem. Middagspausen er hos 
Ford forhandleren, i byen Hohenwestedt. Her er der tysk kartoffelsalat med ”Wurst”. Ikke 
ringe. Vi sammenligner kontrol strimmel. Det ser OK ud.  
Så nu er det bare med at holde tungen lige i munder, på turen til mål, oppe ved "Der Nord 
Ost See Kanal, i landsbyen Oldenbüttel. Det kan god lade sig gøre at misse en kontrol på 
disse tulipaner. Der er fin modtagelse i Oldenbüttel, og så er det med at komme ind til det 
”store kage bord”.  

 
 
 
 
 
 
     
 
 

Ved mål modtages vi af søde piger i nationaldragter.                  Der var masser af lækker kager ved mål. 

 
Nu venter vi på resultaterne. Som ser sådan ud. . . .  
Kl.   3. Hans-Peter    nr. 6 gen. nr. 55. 
Kl. 11. Hans-Ulrich / Barbara  nr. 2. gen. nr.  8. 
Kl. 11. Maren / Gerd   nr. 5. gen. nr. 20. 
Kl. 12. Troels / Inge   nr. 2. gen. nr.  4. 
Kl. 12. Karin / Niels P.   nr. 3.  gen. nr.  6. 
 
Hvad mon det kan give til i ”Holdkonkurrencen”. Det er sådan at tiderne fra de 3 bedste hold 
lægges sammen. Der kan vi stille med 8,80 sekunder. Det er rigtig meget og vi er overbeviste 
om at vi er et pænt stykke nede på stigen. Der er 8 hold tilmeldt.  
Men der bliver vild jubel i vores lejer da resultatet offentlig gøres.  
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Der er pænt med luft ned til vores rivaler fra ”Knatter-
Team”. Altså har vi vundet 4 gange af 4 mulige. FEDT. 
Det bliver en god tur hjem.  
Det var alt for denne gang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med sportslig hilsen fra hele ”Dansk Tysk Historic Team”. – Inge & Troels.  
 

 
Det vindende hold med pokaler, blomster og ikke mindst Hold-plaketten.  
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Forslag til klubaftener modtages 
Af Niels Kr. Højriis 
 
I vintersæsonen påtænker vi at gentage successen fra sidste år med klubaftener 4-5 gange i 
løbet af vinteren. I den forbindelse modtager vi gerne forslag til virksomhedsbesøg, 
foredrag, udflugter eller andet som kunne være interessant for alle klubmedlemmer – og 
familier. 
Har du et forslag så kontakt en af bestyrelsesmedlemmerne. 
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MÆRKEDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BANKOKALENDER 2015 
 

Banko:   Bingo:   Bingo: 
Banko 17 Sep             Bingo 19 Okt   Bingo 4 Okt Eftermiddag 
Banko 5 Nov            Bingo 23 Dec 
 
  
 
 

Fødselsdage 
 
18 år 
Marikka Godskesen    10. september 

 

60 år 
Troels Nielsen     22. september 
Ove Thomsen     26. september 

 

      

IMK ønsker hjerteligt Tillykke 



 

 32 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KALENDEREN 
August 

Torsdag d. 20  Træning FR/Crosskart 

 

September 

Torsdag d. 17  Banko 
 

Oktober 

Søndag d. 4  Bingo eftermiddag 
Mandag d. 19  Bingo 

 
 
 
 

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk 
 

http://www/

