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Kære læser 
Så er efteråret for alvor kommet og det er blevet 
tid til at få alting gjort klar til vinter – eller 
vinterhi, for motorsportsgrejets vedkommende. 
Her er et par eksempler på hvad der ellers kan ske 
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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.  

Fra Redaktøren… 
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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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NYE IMK MEDLEMMER 
 
Jan Jensen 
Claus Karlsson 
 
 
 

 
IMK byder velkommen! 
 
 

 
 

ÅRSMØDER 2016 
Der holdes som vanligt årsmøder i alle afdelinger i starten af det nye år. Møderne holdes i 
klubhuset på følgende datoer: 

 

Baneafdelingen (Folkerace, rallycross, crosskart, asfalt):  5. januar 
Rally og orientering:       6. januar 
MRC (Model Racing Car):      7. januar 
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IMK BESTYRELSESMØDE 03-2015 

Referent: Rasmus Vendelbo 
 

Tirsdag d. 8.september kl. 19.00 hos Kim. 
Til stede: Bjarne Rosenlund, Anders Clausen, Kim Krogh, Niels Kr. Højriis, Allan Jensen og 
Rasmus Vendelbo. 
Afbud: Sabine Rosenlund 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 Godkendt 
 

2. Økonomi 

 Økonomien ser ganske sund ud. 

 2 forslag fra MRC-afdelingen vedr. reduceret kontingent 
Indmeldelser efter 1/10: 

o Helt nye medlemmer (der ikke har noget ID nummer): oprettes som 3 
mdrs prøvemedlemmer - pris 150 kr (u. 18 år: 100 kr) 

o Nye medlemmer i IMK (har ID nummer fra en tidligere klub): Prisen er 
den der skal afregnes til DASU (pt. reduceret efter 1/10) og 0 kr. til IMK 

o Tidligere IMK medlemmer: Prisen er den der skal afregnes til DASU (pt. 
reduceret efter 1/10) og fuld kontingent til IMK  

 Strandflag: Rasmus får forberedt et design til godkendelse. 

 Brakpudser: Niels Kristian tager kontakt til en gammel kending, som ved noget 
om maskiner og som muligvis kender til noget i baghaven. 

 
3. Bestyrelsen - siden sidste møde 

 IMK indmeldt i ”Vores Ikast” 

 Henvendelse fra HAMK med forslag om evt. fusion af øst- og midtjyske klubber 
 

4. Sportsudvalgene: 
a: Banesports-udvalget 

 Vi afholder møde i udvalget, hvor vi skal diskutere det nye baneforløb. 
b: OR-udvalget 

 Jesper Kvist er trådt ind i udvalget igen.  
c: MRC-udvalget 

 Der er uddelt ansvarsområder til de enkelte medlemmer, som skal i gang med 
banen.  

 
5. Øvrige udvalg: 

a: Sponsorudvalget 
b: Bygningsudvalget 

 Status på byggeansøgningen til OR-depotet 
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c: Bankoudvalget 
d: Klubblad- og hjemmesideudvalget 
e: Aktivitetsudvalget 

 Klubaftener 

 Årsfest 
f: Cafeteriaudvalget 

 
6. Eventuelt:  

 Foldere – status 

 T-shirts – status 

 PR, promotion, branding: Gør vi nok? 
 

7. Næste møde 
24. November hos Anders. Adresse følger. 

 

 
IMK PROFILTØJ 
Af Niels Kr. Højriis 
 
Vi har fået mulighed for at tilbyde jakker og t-shirts med klublogo til vores medlemmer. 
Begge er sort med rødt logo på venstre bryst. Prisen findes ved billeder. Bestilling til mig på 
kasserer@imk.dk eller 40145203. Husk at angive størrelse. 
 
 

 
 

  

T-shirt (bemærk logo er klippet ind på billedet) 
Pris: 150,00 kr. 
 
Jakke 
Pris: 400,00 kr. 

mailto:kasserer@imk.dk
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FANTASTISK COMEBACK TIL 
NYGAARD 
Af IMKs repræsentant på asfaltbanen 

 

Tommy Nygaard – har holdt stille i 2 år. Den planlagte testdag afsluttet før den kom i gang 
pga. en defekt motor. Alligevel viste han imponerende fart fra første meter til Grand Prix 
Danmark 2015. 

Ved den 5. afdeling af DIF Danmarksmesterskabet på FDM Jyllandsringen, i forbindelse 

med Grand Prix Danmark, var hele 29 biler til start i Gr. N 1600 Challenge. Tommy 

Nygaard, Ikast, gjorde comeback efter at have brugt det seneste halve år på værkstedet i 

Ikast med opbygningen af en Suzuki Swift.  

Grand Prix Danmark er et 3 dages event og det absolut mest eftertragtede løb at vinde i 

DM sæsonen. Træningen for klassen lå allerede fredag eftermiddag. På trods af at Tommy 

Nygaard, Ikast, ikke har siddet i en racerbil siden Grand Prix Danmark 2013, så kørte 

mesteren fra 2012 ud og viste alle de andre kørere, hvordan at det skulle gøres. Hurtigste 

tid af alle, foran Jonas Nielsen og Steffen Petersen! Bum – så var linien ligesom lagt. 

Kvalifikationen skulle køres lørdag middag. Endnu engang viste Nygaard imponerende fart 

og satte bilen på Pole Position. Der var dog ikke mere end 0,022 sekund ned til Jonas 

Nielsen på 2. pladsen, mens Steffen Larsen og Brian Johannesen kom på de efterfølgende 

pladser. 

Lørdag eftermiddag gik starten til løb 1. Oppe foran i feltet havde Tommy Nygaard taget 

starten og overgav den slet ikke til andre kørere under de 12 omgange, som løbet varede. 
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Han blev dog hårdt presset af skiftevis Brian Johannesen og Steffen Petersen. Det endte 

med at sidstnævnte kører trak det længste strå og derved kunne snuppe 2. pladsen foran 

Johannesen. Vinderen blev dog Tommy Nygaard, Ikast. 

Løb 2 blev kørt søndag eftermiddag. De 8 forreste fra løb 1 bliver i løb 2 vendt om, og det 

gav dermed Nygaard en startplacering som nummer 8.  

Efter en forrygende start og første omgang var Tommy Nygaard allerede kommet helt fra 

8. til 3. position. Kort tid efter kom han op på 2. pladsen og satte herefter en jagt ind på 

Steffen Larsen. Halvejs rundt på 5. omgang får Nygaard bremseproblemer pga. 

overophedede bremser, og rammer Steffen Larsen, så han spinder rundt. Steffen Petersen 

var til gengæld manden, der fik fuldt udbytte af den tumult og snuppede 1. pladsen og 

kører den sikkert i mål. 

Nygaard beholdt i første omgang sin placering, men allerede næste omgang var der igen 

problemer, og han vælger derfor at køre i pit. 

Ikke den afslutning som det kunne have blevet, men dog ser både Tommy og teamet bag 

tilbage på en fantastisk comeback-weekend. Langt over forventning 
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OR-UDVALGSMØDE 03-2015 
Referent: Kenneth 

 
Den 2. september hos Kenneth. Henrik, Erik, Jesper, Bjarne, Anders. Afbud 
fra Søren. Referat Kenneth. 

 
1: Godkendelse af referat fra sidste møde: 

 Pkt.2, pind 8: Bjarne var ikke jurymedlem ved MRS1 

 Resten er godkendt. 
 

2: Siden sidste møde 
 Jesper er genindtrådt i OR-udvalget, velkommen tilbage. 

 MRS 2.afd. på Fyn afviklet. Kenneth var prøvechef afvikling forløb godt, stort tak til alle 
hjælper. 

 Landbobanken Rallysprint afviklet, det forløb ok, Helle er ved og have styr på regnskabet. 

 DM2 i MNJ afviklet. SEH (Svend Erik Hedevang) prøvechef, det forløb også godt. Stort tak til 
alle hjælper. 

 MRS (Mini Rally Syd) møde i Strib d. 29/6, hvor Bjarne deltog. Ikast har en afd. 10 September 
2016. 

 IMK vandt JFM sølv i klubrally for hold. Tillykke til holdet. 

 HAMK har i sidste uge meddelt at man nu har tilladelse til KM1. Det bliver den 11 Oktober. 

 Anmodning om officialhjælp fra: AAS til DM4, HAMK til MRS4/DM5, KOM til Mini Rally i 
Silkeborg samt RAS til klubrally Speed Nord. J.f tidligere udvalgsbeslutning er der svaret nej 
til alle forespørgsler. Udvalget har tidligere på året bestemt IMK vil stille med 
prøvemandskabe til 4 løb i år da det er meget svært og få officials til og hjælpe. 

 Uheld til YM i Randers for et IMK mandskab: Erik & Carsten efter omstændighederne har de 
det godt og er ved godt mod, på tros af de skader de har pådraget sig og det arbejde de har 
med og få genopbygget bilen. 

 Forslag fra medlemmer om at afholde klubrally kursus i Skjern-Tarm området, udvalget er 
enige om det er en god ide og opfordret dem til og finde et område der kan bruges og 
komme med et par datoer. 
 

3: Kommende aktiviteter 
 KM1 - det bliver den 11 oktober & KM2 - Jesper arbejder på og få styr på prøve område og 

planen er det bliver i november. 

 fficials til MRS3 i Give d.26/9 samt DM6 i Kjellerup d.31/10 Torben "Sivesko” Nielsen er i 
gang med og finde officials. Alle der kan opfordres til og hjælpe. Ingen officials ingen 
motorløb. 

 Vintercup 2015/2016 Henrik og Harald finder datoer og prøve område. 

 Kalender 2016: MRS3 d.10/9, Sdr.Vium vil gerne det bliver i september der vil være en 
fordel, hvis det kan blive i slutning af september da IMK har en afd. af MRS den 10 
september. 
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4: Materiel 
 Nyt depot: Byggetilladelsen er nu på plads, så kan vi komme videre og få afsluttet byggeriet. 

Henrik bestiller plader, tag og sider, og giver besked til de personer der skal hjælpe. 

 Mærkning af materiel vil blive når der er lagt tag og reoler er blevet sat op. 

 Traileren (buggy) er blevet indrettet, men mangler stadig logo på presenninger, Henrik vil 
prøve og finde en løsning på loge til presenninger på traileren og pavillon. 

 Låse til container, Henrik er i dialog med låsesmeden. 
 

5: Økonomi 

 Udvalget er enig om og give tilskud til vores JFM hold i O-løb. 
 

6: Eventuelt 
 Official-kurser: Teknik, listen ikke opdaterede for 364 på DASU hjemmeside, Anders vil følge 

op på, hvorfor Henrik og Asger ikke er på listen. 

 Medlemsmøde ang. MRS. 3-2016 der vil Bjarne finde en dato, hvor O&R udvalget inviter til 
møde omkring MRS IMK skal afvikle i 2016. 
 

7: Næste møde 

 1 december ved Erik Høgh. 
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OFFICIAL FOR FØRSTE GANG TIL 
ET RALLY LØB 

Af Kim Krogh 
 
Hidtil har jeg kun set rally i tv og aldrig tænkt over, at det også er noget man kan se live i 
Danmark. 
Den 26. september stod Rallyafdelingen i IMK for etape 2 og 5 i Mini Rally Syd løbet, 
MRS3. 
Rally afdelingen havde meldt ud, at der manglede officials. Jeg havde ikke andre planer, så 
jeg tænkte, at måske jeg kunne bruges, selvom jeg aldrig har prøvet noget tilsvarende før. 

 
Om morgenen mødte alle op i start området. Her lagde man ud med løs snak, kaffe og 
morgenbrød. Herefter blev der delt opgaver ud til alle. Opgaverne bestod bl.a. i at 
opsætte mærkeringer af sikkerhedszoner for publikum og gøre klar til afspærring af 
vejene. Man hjalp hinanden med hinandens områder, så det var ikke et problem, at være 
'ny i job'. Efter opstilling af områderne, var det tilbage til start området igen. 
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Her blev der udleveret radioer, vand, sodavand, frugt, chokolade og madpakker. Der blev 
givet nogle sidste instruktioner og så kørte man ud til sin post og ventede på den første 
rallybil. 
 

Imens vi ventede kom der en flok tilskuer på en 15 til 20 personer ud for at se Rallyløb. De 
var i godt humør og bidrog til hygge og god stemning under hele løbet. Der blev især hujet 
når der kom en ældre Volvo, Ford, Opel eller Toyota forbi. 
Der var 65 biler til start og allerede da de første par biler var passeret viste jeg, at det her 
blev en god dag. 
 
Der var fint med action, nogle kørte så tæt på bigballerne, at der stod en sky af halm i 
luften efter dem. Og en enkelt måtte ud over kanten, for at undgå den sidste bigballe. Et 
videoklip af dette kan ses lidt inde i denne video. https://youtu.be/uwIo3HUwoCw 
 

 
Efter løbet var der en hurtig oprydning. Herefter var der grillpølser med brød tilbage i start 
området. 
 
Alt i alt en god dag med flinke mennesker og gode oplevelser. Det er helt sikkert noget jeg 
vil gøre igen. 
 
Med Venlig Hilsen, Kim, MRC 

https://youtu.be/uwIo3HUwoCw
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TOUR DE VESTSJÆLLAND 
Af Niels Peder Rolighed 

FDM DASU CLASSIC 5  - Sports Motor Klubben Gladsaxe 

 

Arrangementet var denne gang lagt i hænderne på SMKG, som havde valgt at henlægge 
løbet til den nordvestlige del af Sjælland med start og mål i Mørkøv. Et naturskønt område 
med masser af små veje, der bugtede sig både til venstre og højre og bestemt også op og 
ned. Så der var noget at se til for både kører og observatør på den 245 km lange rute. 
 
Startstedet var hos JJ Hydraulik A/S i den sydvestlige udkant af Mørkøv. 
Første sekundetape på 18.860 m startede ved udkørslen fra 
virksomheden. Det var lige på og hårdt, så deltagerne var nødt til at 
stramme sig an fra første meter. Imellem de 2 sekundetaper, hvor den 
ene desværre havde lavere hastighed end etapehastigheden, var der 
kun 2,3 km, hvilket gav en del stress ofr at nå frem til næste 
sekundetape-selvstart. Vi missede en finte på den konto og dermed 25 
strafp. Senere betød samme faktorer, at vi havde problemer med at 
finde TK3 på Havnen i Havnsø. Det kostede 10 strafp. som dog senere 
blev slettet. En del andre var også utilfredse med tilkørsel og placering 
af TK3. Herefter gik den skønne tur henover Hørdal Plantage, Buerup, Bjergsted, Snertinge, 
Følle, Havnsø Skippinge, Stigs Bjergby, Knabstrup og retur til Mørkøv, hvor idrætshallernes 
cafe havde sørget for et solidt ta´selv bord. 
 
Efter frokost gik turen igen nordover via Regstrup, Søstrup, Trønninge til Audebo, hvor to 
små sekundetaper på henholdsvis 400 m og 500 m på et køreteknisk anlæg gav selv de 
rutinerede hold problemer med at finde rundt og holde tiden. Ditte havde dog ”luret” ruten, 
Der var 2 tidstagninger på rundturen, og vi kunne første gang nøjes med 0 og 1 sek. Straf – 
Hastigheden var 30km/t. På anden rundtur ( lidt anderledes og med 35 km/t ) inkasserede 
vi -1 og +1 sek. Straf. Altså meget flot ( og lidt heldigt )  
I mellem de to små prøver fik vi så stiftet bekendtskab med stort set samtlige veje på Tuse 
Næs. Herefter snuden mod syd over Gislinge, Sandby og Marke inden målet i Mørkøv 
Hallerne. Allerede kl. 17.45 blev der budt på en flot buffet til en særdeles favorabel pris. Og 
allerede ca. 18:45 var det tid til præmieuddeling. Flot og skarpt af løbsledelsen. 
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Især på første del af løbet, var hastighederne sat lidt for 
høje, og de 17 sekundetaper med 33 HTKér ( hele løbet ) 
kom meget tæt. Så du skulle virkelig være skarp. 
Fejlkørsler var der ikke plads til. På en af O-Etaperne holdt 
vi for Toget i 2 min. Og var herefter ca. 1500meter 
bagefter. Hastigheden herefter, for at komme tilbage på 
tiden, tør jeg ikke skrive om, men det er klart ikke 

befordrende for vores sports omdømme. Der var deltagere der var uheldige at holde for 
bomme på en sekundetape – og det går slet ikke. 
 
Generelt var vi dog tilfredse med løbet. Flot rute og veltilrettelagt arrangement, med Peter, 
Helge, Karin, Eskild, Anni, Lars og Kurt som tilrettelæggere. 
 
Vi vandt Åben-Klasse ( kun 2 deltagere ) – Men hvis vi havde kørt i Sport-Klassen, som vi 
håber der bliver åbnet for biler t.o.m 1990 til næste år, havde vi ligget på en flot andenplads. 

Så vi kan godt tillade os at smile   
 
Alle resultater kan ses her: http://www.smkg.dk/tour_de_vestsjaelland.html 
Du kan også skanne koden her med din mobil: 

 
 
 

Venlig Hilsen 
Niels Peder 
 

 

 

http://www.smkg.dk/tour_de_vestsjaelland.html
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KM1 I KLUBMESTERSKAB 
Af Bjarne Nielsen, Fotos Karsten Damm 
 

 
Allan Struve & Jan Jensen (udgik med en knækket trækaksel) 

 

 
Klaus Jespersen & Allan B. Aaes – blev nr 2 i IMKs klubmesterskab 

 

 
Henrik Iversen & Svend Erik Hedevang – vandt 1.afdeling af KM 
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Resultatliste:  
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ÅRETS SIDSTE TYSKLANDSTUR 
Af Troels Nielsen, DTHT 

 
Vi skriver fredag d. 18. september, og Dansk Tysk Historic Team (DTHT), skal ud i den sidste 
opgave, i året 2015. Karin & Niels Peder, har valgt at starte i den røde Golf II GTI. Den er så 
”ny” (1990) at de kan starte i klasse 5. De forlader hjemstavnen fredag morgen. De vil forbi 
Kiel og lige besøge Frilands Museet. Her holdt vi middagspause til ”Hansa Historic” sidste år. 
Fint sted og spændende. Inge & jeg besøgte det i foråret.  
Inge & jeg starter sydpå, ved 15.30 tiden. Vi har bestilt overnatning i den lille by Bramstedt. 
Jeg har på ”nettet” fundet en lille Restaurant, ”Zum Pilz”, der ligger i skovkanten og ”kun” 
800 m. fra deres Slotspark og det gamle ”Schloss Rantzau” bygget i 1806. Efter sigende skulle 
det have tilknytning til gamle Dannevang.  Vores valg, er et lille sted med ”kun” 2 dobbelt 
– og 3 enkelt værelser.  Ved 18 tiden får vi en SMS fra den anden halvdel af fam. Nielsen, at 
nu sidder de, med en Dunkel Bier i husets ”Biergarten”. Øv og vi bøvler stadig med 
fredagstrafikken. Vi er først fremme kl. 19.45 efter bøvl med diverse omkørsler. En tur på 
ca. 335 km. og så 4 timer og 15 min. Uf.  
Til stor overraskelse for hele fam. Nielsen, har vores Team venner, fam. Blankenburg, så sent 
som til middag i dag, også bestemt sig for at overnatte her. På trods af at de ”kun” bor ca. 
85 km væk. Det er en rigtig dejlig overraskelse og vi hygger os med dejligt mad, øl og en 
enkelt ”kommen snaps”. Rigtig hyggelig aften.  
 

 
 

Nå, men vi skal jo køre ”motorløw”. Lørdag drager vi de godt 20 km. mod syd, til ”Stadt” 
Pinneberg. Den er beliggende kun små 20 km N.N.V. for Hamburg. Vi skal deltage i . . .  
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Som det vil være den trofaste læser bekendt, så består DTHT af to tyske - og to danske 
ægtepar, og vi bruger vores lille team, til at køre ”Holdkonkurrence” med. I dag må vi 
desværre undvære Maren & Hans-Peter, da de ”fiser” den af nede i varmen.  Løbet i dag 
er i den tyske kategori – ”mit Ori”, det vil sige efter tyske forhold svære ende. Så derfor er 
der kun ”sølle” 42 hold tilmeldt. Jo så godt som ingen . Efter diverse kontrol og morgen 
kaffen, ikke at forglemme, ja så er vi på kl. 9.41. På grund af et stort vejarbejde, er der 
ændring fra Start og de første kilometer og ”Aufgabe 1” udgår, og vi bliver i stedet sat af på 
opgave 2. Desværre tror K / N. P. at den første skitse ”overlapper” og det koster en skæv 
rutekontrol, lig med 5 sek. Det skal vise sig at blive rigtig ”træls”. Hele løbet køres på 
1:25.000 kort. De er flotte og meget tydelige. Første del er på ca. 87 km og med 2 
sekundetaper og med 8 fotoceller. På grund af akut sygdom, må løbslederen desværre aflyse 
en sekund etape på begge halvdele. Men det kan man jo ikke holde for.  
Vi når frem til Middagspausen, som bliver varetaget af det frivillige ”Feuerwehr” i landsbyen 
Westerhorn. De er vant til at lege med ild og har godt gang i grillen.  
 

 
Deres brandbiler er kørt ud i den friske luft, så der er blevet plads til os inde i deres meget 
rene garage. Efter halvanden times pause må vi af sted igen. Sidste del er på 81 km og 
desværre kun med 1 sekund etape p.g.a det før omtalte. Der er 6 målepunkter. Hele turen 
har bragt os i en stor bue mod nord og vest og så tilbage til Pinneberg. Meget afvekslende 
natur og rigtig mange små veje.  
Vi når mål ved 16 tiden. Vores kontroller er rigtige. Og vi er straffet for 2,4 sek. Vel sådan set 
OK, men det rækker ”kun” til en 7 pl. i klassen og en 9 pl. Generelt. De første 8 hold i vores 
klasse ligger inden for 2.0 sekund.  Hans-Ulrich / Barbara bliver straffet for 2,5 sek. det bliver 
til en 3 pl. i klassen og en 10 pl. Gen. Karin / Niels Peder bliver nr. 2 i klassen med 6,8 hvoraf 
de 5 er en kontrol. Se det ville så blive 1,8 sek. og en første plads i klassen og nr. 5 Gen. men 
nu bliver det så nr. 17 i stedet. Men en ting er sikker. Deres tider på sekund etaperne er 
rigtig godt kørt.  
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Nu er vi så spændte på hvordan vores changer er i ”Hold”. 
Efter som vi kun stiller med 3 hold har vi ingen at ”smide væk” 
af. Heldigvis er vores tider så gode at vi IGEN vinder 
”Mannschaft” og med et pænt forspring. Rigtig lækkert. Vi har 
en rigtig god statistik for i år. Vi har deltaget i 3 
”Holdkonkurrencer” og vundet dem alle. Fedt. Efter at vi har 
fået ”byttet” historier, er dagen ved at være i sin sidste fase 
og vi fejrer dagen, med en hyggetur ud at spise alle mand.  
Søndag morgen sætter vi danskere kursen op af vestkysten og 
efter mange stop undervejs, der skal jo studeres diverse sjove 
ting, når vi sidst på eftermiddagen tilbage til det Midtjyske. Vi 
har igen haft en rigtig hyggelig weekend og en god oplevelse.  
 
Med Sportslig Hilsen. D.T.H.T.  -  Troels.    Årets sidste tyske trofæ 

 

  

Vi Møblér dit hjem. 

Sunds Møbler 
Navervej 18, 7451 Sunds, 97141700 

Din lokale møbel specialist siden 1970. 
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OPSLAGSTAVLEN… 
 

 
 

Mange TAK.  
Jeg vil gerne sige mange 

tak for 
opmærksomheden ved 
min 60 år fødselsdag. 
Det var en hyggelig og 

rolig dag  

Hilsen Troels.  

 



 

 22 

STATUS PÅ MRC's NYE 
KUNSTGRÆSBANE 

Af Kim Krogh 
 
Nu er vi kommet fri af sommerferien og er så småt kommet i gang med at lave noget igen. 
De sidste tæpper er kommet på plads og vi er begyndt at lægge layoutet fast. Vi har 
prøvet en del forskellige layout og noget er lagt fast. På resten af arealet tester vi stadig 
forskellige muligheder af. 
 

 
Til at lave afgrænsning af sporet har vi fået noget mark vandingsslange af en lokal bonde. 
Dejligt at de lokale støtter op om vores klub. 
Rullen ser større ud, end den er i virkeligheden, billedet er taget i en 'god' vinkel. 
Der er to ruller og tilsammen er der cirka 300 meter.  
Vi skal bruge ca 200 meter mere, så hvis der er nogen der har kontakter, så vil vi gerne 
høre om det :) 
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I den nederste containeren af køretårnet er der nu også blevet opsat hylder og 
kabelbakker. 
 
Så mangler der kun indmad i kabelbakkerne og lidt mere lys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slutteligt så pynter klipning af græs og ukrudt, lidt fejning og oprydning jo altid. 
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VINTERCUP 2014/2015 
Vinderne af vintercup 2014/2015 – Bedre sent end aldrig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Far og søn, Anders og Patrick Clausen. Foto: Helle Brill 
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VELKOMMEN I VORES IKAST 
 

Vi er glade for at kunne byde jer velkommen som nyt medlem af Vores Ikast.  
Vi er nu på 207 medlemmer af foreningen og vi er taknemmelige for opbakningen.  
Vi arbejder løbende med nye aktiviteter og tiltag for vore medlemmer, og hele Ikast 
området.  
Som I nok har hørt, har vi sat gang i det nye elektroniske Vores Ikast Gavekort og søsat nye 
anderle-des aktiviteter, bl.a. Mens Night, Forårsmessen, Cirkus Night, Guldfesten og 
Torvemarked i samar-bejde med Lions Club, som gav stor opmærksomhed hos byens 
borgere.  
Vi arbejder løbende med nye spændende aktiviteter. Følg med på vores hjemmeside 
www.voresikast.dk/det-sker der viser de aktuelle aktiviteter. Forneden på samme side er 
en fælles årskalender – Skal I have noget skrevet på i 2015 eller 2016, så send en mail med 
oplysningerne om arrangementet.  
På hjemmesiden kan I også se alle vores medlemmer og her finder I flere oplysninger om 
gavekortet. Man kan se hvor det sælges og hvor man kan bruge det, samt tjekke saldoen på 
kortet.  
I kan også finde mere info om Vores Ikast, vores bestyrelse, vedtægter o.s.v.  
Vi har også en aktiv Facebookside som vi holder levende og ofte laver opslag på. Sørg for at 
”like” den og vær opdateret på hvad der sker i Vores Ikast – og fortæl eller der gerne siden 
til dine venner.  
Vi udsender løbende 
informationer og prøver efter 
bedste evne at holde jer 
opdateret, så husk at læse vores 
mails – der kommer jævnligt vigtig 
information.  
Har I idéer eller forslag så tag 
kontakt til os  
Velkommen i VORES IKAST  
 
Med venlig hilsen  
Helle Søndergaard og Jan B. Knudsen  
VORES IKAST 
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Forslag til klubaftener modtages 
Af Niels Kr. Højriis 
 

Der holdes klubaften følgende datoer: 
10. november 
8. december 
9. februar 2016 
8. marts 2016 
 

VI MANGLER FORTSAT NOGLE FORSLAG TIL KLUBAFTENER I DEN 
KOMMENDE VINTER!!! 
 

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 et af bestyrelsesmedlemmerne.   
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MÆRKEDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BANKO/BINGOKALENDER 2015 
 

Banko:   Bingo: 
Banko 5 Nov            Bingo 19 okt    
    Bingo 23 Dec 
 
  
 
 

Fødselsdage 
 

 

50 år 
Gert Kjeldsen     23. november 

 

   

IMK ønsker hjerteligt Tillykke 
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KALENDEREN 
Oktober 

Mandag d. 19  Bingo 
Lørdag d. 31  Rally DM6 i Kjellerup 

 

November 

Torsdag d. 5  Banko 
Tirsdag d. 10  Klubaften 
 

December 

Tirsdag d. 8  Klubaften – Gløgg og æbleskiver i klubhuset 
Onsdag d. 23  Bingo 

 
 
 
 

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk 
 

http://www/

