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Kære læser 
 

Nu nærmer sig igen julen og endnu et år er gået. 
Det betyder også at årets sidste klubblad nu er 
landet i din postkasse. Jeg vil gerne benytte 
lejligheden til at sige tak for alle årets indlæg – 
uden dem var der intet klubblad. Intet er for 
stort eller småt til Kilometerstenen!  
 

Glædelig jul og godt nytår til alle læsere og jeres 
familier! 
Vi læses ved i næste klubblad, som udkommer i 
det nye år. 
 

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.  

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 
 
 
 
 
 
 
 

  
Vi Møblér dit hjem. 

Sunds Møbler 
Navervej 18, 7451 Sunds, 97141700 

Din lokale møbel specialist siden 1970. 
 

http://kortlink.dk/gxpt
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EN FORNØJELIG OPLEVELSE 
Af Troels Nielsen, Team Old Time 

 

Team Old Time, har været ude og prøve nye udfordringer. Det nye, er nu mest gået ud over 
Ditte, da både Niels Peder & jeg er gamle i gårde, også selv om det er længe siden.  

 
 

Mandag d. 5. Okt. havde Henning Larsen & Niels Aage Jensen fra Bjerringbro og Omegns 
Auto Sport, inviteret til et lille orienteringsløb, med start og mål på Pårup Kro. Det skulle vi 
da prøve. Niels Peder mente, at Ditte skulle prøve den form for ”Motorløw”, og jeg havde 
lokket Brian Nielsen ud af sin lune hule.  Begge hold var tilmeldt i klasse C. Der var tilmeldt 
13 hold, heraf 6 i kl. C.  
Turen var på ca. 35 km. Første starten var kl. 19. og der var en fin stemning. Turen gik først 
til Christianshede, hvor der blev kørt flittigt af listige stier, og derefter til Bording og Bording 
Kirkeby, hvor desserten var turen hos ”Vibo Maskiner”. Vej-kvaliteten var rigtig fin, og vi 
kunne uden problemer køre turen i vores ”normal” bil. Sværhedsgraden i kl. C. var faktisk 
også OK, dog var der lige rigeligt med ”tekst opgaver”. Der kunne godt have været lidt flere 
”kør-1-2-3” opgaver, efter vores mening. Det er hårdt arbejde for observatøren, hele tiden 
at skulle håndtere tekstopgaver. 
Nå, men vi slap da igennem. Brian kunne lide lugten af ”savsmuld” og fandt straks rytmen, 
så vi ”kun” missede en rutekontrol. Rigtig fint arbejde. Vi kørte i min ”Normal” bil, uden 
andet måleudstyr end bilens 100 meter tæller. Så det behøves ikke være en ”fuldblods” O-
bil i klasse C. Det blev til en toer i klassen. Ditte var rigtig kommet på arbejde. Men hun gav 
ikke op og kæmpede sig igennem hele turen. Ved mål, manglede de 3 rutekontroller og 
havde to fejl. Det må siges at være rigtig fint for en ”nybegynder” ud i O-sportens svære 
kunst.  
Endelig var der kaffe og ”madder” på Pårup Kro. Snakken gik livligt må man sige. Helt 
igennem en hyggelig tur. 
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Mandag d. 19. Okt. var det så Kjellerup og Omegns Motorklub, der var 
værter ved et lille aften løb. Det var lagt i trygge hænder, hos Harry 
Hansen og Anders Fisker. Start og mål var her Rødkærsbro Hallen, og 
igen var første start kl. 19. Til dette arrangement havde jeg fået Niels 
Peder med i den ”varme” stol. 
Løbet var ca. 36 km. og der var tilmeldt 16 hold, heraf 5 i C. klassen. 
Turen startede med en lille tur i industrien i Rødkærsbro, inden det gik 
ud på landet. Vi kørte nord vest på, retning Almind, lidt øst for hovedvej 13 og så ned over 
Demstrup og retur til Rødkærsbro. 
Det er den her, med de gamle Cirkus heste o.s.v. Vi havde fra starten ro i bilen og tog det 
stille og roligt. Vejkvaliteten var super og det var opgaverne faktisk også. Der var lige et 
enkelt eller to kortudklip, man kunne havde ønsket sig lidt mere tydelige, men det gik. De 
resterende, var rigtig fine og vægten mellem 1-2-3 og tekst opgaver var fint ramt. Der var 
nogle sjove opgaver omkring gårde, (1.5.000) og en lille fin detalje til slut ved Hallen. Her 
skulle vi ”ikke” have rutekontrollen i indkørslen, men lige om bag hækken og så ind på P-
pladsen.   
Nu var det så kaffetid og regnskabets time. Vi manglede den næstsidste rutekontrol. Det var 
en ankomst retning vi havde overset, ellers var turen rigtig. Så det var vel ikke så ringe 
endda. Det blev til en toer i klasse C.  
Efter en hyggesnak, var det tid at drage hjemad. Alt i alt en rigtig fin aften.  
 
Hvis det er sådan, man inden for O-sporten, vil lave løb fremover, ja så tror jeg der er en 
mulighed for at tiltrække et par nye deltagere. Det der er rigtig vigtigt, set med mine øjne 
er – 1. En ordentlig vejkvalitet, så vi med ”normale” biler ikke får dem ødelagt. – 2. En 
fornuftig opgavedeling, så det både er sjovt for kører og observatør. Som disse to løb, og 
især det sidste, var ”strikket” sammen, kan jeg kun anbefale de af jer, der engang imellem 
tænker, ”det kunne nu være sjovt at prøve”, at tage jeres ”normal” bil og prøve at tage med 
en mandag aften. Ja i må desværre lige vente til 2016, inden det igen går løs.  
Nå, men det var lige et kort referat, fra Team Old Time, med assistance fra Brian, fra et par 
sjove aftener, her i efteråret.  
 
Med sportslig hilsen Team Old Time. – Troels.  

  



   

7 

NYE IMK MEDLEMMER 
 
 
Henrik Breum Elklint 
Christian Williams 

 
IMK byder velkommen! 

 
 
 
 
 
 

ÅRSMØDER 2016 
Der afholdes årsmøder i de enkelte afdelinger på følgende datoer. Mød op og 
giv din mening til kende i din afdeling. 

 
BANE-AFD.:  O- & R-AFD:  MRC-AFD.: 
Tirsdag d. 5. januar Onsdag d. 6. januar Torsdag d. 7. januar 
 
Fælles for alle møder: 

  
Mødetid : Kl. 19,00 
Sted: Klubhuset/Nørlundbanen 

 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Året der gik 
3. Økonomi 
4. År 2015 
5. Valg af udvalgsmedlemmer 
6. Valg af bestyrelsesrepræsentant 
7. Evt. 
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HUSK INDSTILLING TIL 
HÆDERSBEVISNINGER! 
Husk indstilling af personer til klubbens hædersbevisninger! 
 
Peder Brøchner‘s mindepokal 
 

Pokalen tildeles en person i og omkring klubben, som ved sit arbejde og sin indsats 
gør noget særligt for at fremme og styrke klubånden i Ikast og omegns Motor Klub. 

 

Jens Hansen‘s Ærespokal 
 

Pokalen har til formål at ære IMK´s formand gennem 30 år (1967 - 1997 ), Jens 
Hansen, som tak for det store arbejde han har udført for klubben. 
Pokalen uddeles en gang om året, og gives til en person, et hold eller en gruppe af 
personer der på det sportslige eller organisatoriske område har ydet en speciel 
indsats. Ved tildelingen lægges vægt på at den præmieredes indsats er udført i Jens 
Hansen‘s ånd. 
Bestyrelsen afgør, efter indstilling fra medlemmer, hvem der skal modtage pokalen. 
Ethvert medlem af IMK kan skriftlig indstille person eller personer til pokalen. 

 
Indstillinger skal være bestyrelsen i hænde senest d. 11. januar 2016 (Telefonnumre/Email 
adresser findes på side 2). 
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Forslag til klubaftener modtages 
Af Niels Kr. Højriis 
 

Der holdes klubaften følgende datoer: 
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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FDM–DASU CLASSIC – DM FINALE 
Af Inge og Troels Nielsen, Team Old Time/Dansk Tysk Historic 
Team 

 

 

 

 

 

 
Lørdag d. 24. okt. og vi (Ditte & Niels Peder, Inge & jeg) er på vej til en lille landsby på 
Djursland. Navnet er Lime og den ligger lige vest for hovedvej 21, som forbinder Randers og 
Ebeltoft. Den flinke Brugsuddeler, er vært ved både morgenkaffen og frokosten. Og i ved jo, 
at en Brugsuddeler, er en der deler ud. Derfor hedder løbet også ”Dagli Brugsen Lime Løbet”.  
Der er tilmeldt 38 hold i de 4 klasser. Ikke for mange til et Finale løb, men sådan vil man jo 
åbenbart have det, eller havde diverse løbsledere nok lyttet lidt til folket på jorden og ikke 
dem i toppen. Det er faktisk en skam, da Ole og co. laver løb i den rigtige retning.  
Efter et dejligt morgenbord, er de første hold klar til at starte ved Dagli Brugsen kl. 10.00. 
Ole & co. har lavet fin lokal reklame for deres løb og der er mødt en del tilskuere frem. Dette 
bliver ved hele dagen, ved diverse pauser. Flot arbejde.  
Vi har start nr. 14. i Expert kl. og Niels P. & Ditte har start nr. 15. men i den Åbne kl. da de jo 
kører i den røde Golf II, og som jo, endnu desværre, er for ny til de andre klasser. Turen går 
syd vest på, ud til Ørum ved E-45. Herfra lidt mod nord og omkring Herregården 
”Clausholm”. Tilbage forbi Lime og til østsiden af Hovedvej 21. og middagspausen, i 
forsamlingshuset i Hvilsager. Turen hertil, er rigtig godt lavet og hastighederne går fint an 
med omgivelserne. Flot arbejde så vidt.  
Efter en gang dejlig frokost, sætter vi kursen mod området nordpå. Øster Alling, Fausing og 
frem til kaffe pausen, på Gokart banen ved Drammelstrup. På denne tur går det desværre 
galt med hastighederne mellem sekund etaperne. Så hvis man, som os, vælger at køre pænt 
gennem landsbyerne, må der ikke være nogen form for forhindring, hvis næste startsted 
skal nås til tiden. Nå men kaffen og kagen er i top.  
Nu resterer kun turen i en bue østover gennem Vivild, Løvenholm Skov, Pindstrup og tilbage 
til mål, i forsamlingshuset i Hvilsager. Turen er igen lige stram nok, de steder hvor vi skulle 
køre ”transport”.  
Men alt i alt et fint løb, hvor alt var tilrettelagt og fungerede. Det er godt gået af Ole & co. 
Så vi kommer igen næste år, hvis de laver løb.  
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Mål i landsbyen Hvilsager.  
 
Ved mål blev der disket op med en lækker Menu, bestående af, forret – Tunmousse med 
flute. Hovedret – Skinke, samt kalveculotte, flødekartofler, stegte rodfrugter og salat. Og 
endelig desserten – Islagkage. Vel ikke dårlig, vel. Oles ”piger” havde travlt i køkkenet hele 
dagen, og klarede det til UG med kryds og bolle.  
Nå, men det skal jo ikke handle om mad, men om ”motorløw”. Inge & jeg havde kørt turen 
rigtig, dog havde vi en lille fejlkørsel (100 m) der kostede os 18 sekunder. Vi endte på en 9 
plads. 
 

 

 
Vægmaleri i forsamlingshuset.  
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N.P. og Ditte havde også fundet den rigtige vej rund. De missede dog en start på en sekund 
etape, men reagerede hurtigt, og fik tingene korrigeret, så det ”kun” kostede 16 sek. ved 
den første HTK (hemmelig kontrol). De blev en flot nummer 1. i den åbne klasse. Og i 
mesterskabet løb de med andenpladsen, på trods af at de manglede en tællende afdeling. 
Slutstillingen i den åbne klasse herunder.  

 
 
Jeg mener, det er rigtig flot gået af Ditte, da hun jo ikke som vi andre, har en del erfaring ud 
i denne form for motorløw, og de hold der kører i den Åbne klasser er gamle O-hold. Flot 
Ditte & Niels Peder.  
Det var så årets sidste løb for Inge og mit vedkommende. Niels Peder skal lige ud og køre 
”Midnight Run” sammen med Luffe. De blev jo ”kun” nummer to sidste år i Sports klassen. 
Det skulle jo gerne ændres til en sejr, kan jeg huske, de snakkede om sidste år. Så det får vi 
jo se til (Du kan læse mere om hvordan det gik på side 13 i dette klubblad).  
Vi takker for sæsonen 2015. Vi har hygget os, som vi plejer og haft rigtig mange hyggelige 
timer sammen med hyggelige mennesker.  
 
Med sportslig hilsen Team Old Time – Dansk Tysk Historic Team. Inge & Troels.   
 

 
Vinder af den Åbne Klasse og nr. ” i Mesterskabet. 
Niels Peder & Ditte.  
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DET VAR EN MØRK OG 
STORMFULD NAT… 
Af Niels Peder Rolighed, Team Old Time 
 
Og netop denne aften skulle årets sidste klassisk historiske 
pålidelighedsløb køres. 
Løbets slogan: ”det bliver 
mørkt og beskidt og godt 
med grusveje” kom til 
troende denne Lørdag aften 
i starten af November. Der 
var start ved Give 
Dækcenter, hvor 
indehaveren, Ejnar 
Rosenhøj, som også gør sig i 
rally, havde udstillet alle 
sine Kadett Gte ér – 2 
rallybiler, og et unikt 
standard eksemplar fra 1978. 
Der var 33 deltagere til start, heraf 2 Norske og 2 tyske mandskaber. Inge og Troels skulle 
ikke deltage, idet Troels´s tyske makker, havde meldt fra. Så de tog i stedet tjansen som 
maskinkontrol. Et par HTKér og en OTK blev det også til. Inge og Troels var ret omhyggelige 
ved maskinkontrol, og nogle deltagere forsøgte at bestikke sig til en godkendt bil, med 

marcipanbrød. Det lykkedes – alle fik deres bil gennem maskinkontrol ☺ 

 
Jeg skulle igen i år køre sammen med Niels Oluf ( Luffe ) i hans Ford Escort 1300 fra 1980. 
 

Vejret havde ellers opført sig 
nogenlunde, men et par 
timer før første start kl. 
17:00 – kom regnen 
væltende i stride strømme. 
Og det blev ved og ved – 
med at opløse rutens 
grusveje. Luffe og jeg skulle 
heldigvis starte i den første 
tredjedel. Sidste år, hvor de 
debuterede som mandskab, 
scorede vi en overraskende 
2. plads i Sport, så vi var 
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enige om at gøre som sidst: tage det hele lidt afslappet, nyde turen og køre for 
fornøjelsens skyld. Luffe havde i år fået lys i alle triptællere og de var både calibrerede og 

strømforsyningen til dem var stabil ;-) Super ☺ 
Ruten gik fra Give og Øst på til Kollemorten, hvor vi drejede sydpå til Givskud, Gadbjerg og 
Lindeballe, inden vi drejede nordvestover mod Brande, hvor der var kaffepause med 
hjemmebag i Cafeteriet på Brande Camping. Vores fornemmelse var, at vi kørte godt, 
fandt kortfinterne, ramte HTKérne og ankom til OTK i nogenlunde god tid. Vejene var fine, 
trods vejret. Der var lige en enkelt ”markvej” med meget høj midterrabat og temmelig 
fedtet var den selvfølgelig også blevet. Luffe havde store problemer, med at holde 
bagenden i ligeud stilling, flere gange sagde det ”klak” når rattet ramte stoppen til en af 
siderne. Men det gik, og vi slap igennem uden at ”dumpe ned i hullet” med heraf følgende 
mulighed for at blive hængende på ”maven. 
Efter kaffen, var det blevet tørvejr, og jeg tog nok lidt for afslappet på tingene og glemte 
selvstart på etape 6 @§#@! (ØV) Heldigvis opdagede vi det forholdsvis hurtigt, og kunne 
nå at ”justere ind” inden etapens eneste HTK – 4 sek. Straf her, var mildt sagt billigt 

sluppet ☺ 
I Hernings sydvestlige industriområde, var der lavet en sjov og udfordrende sekundetape. 
Hastigheden, var sat fornuftigt sat til 32 km/t. Få meter efter sekundetape-slut, og kun 
500m før OTK, missede mange et skilt inde på en åben plads, der lige skulle krydses i den 
rigtige vinkel, for at få skiltet med. 
Fra Herning gik turen via 
sekundetape 9 – til IMK´s 
klubhus på Nørlundbanen, 
hvor sidste sekundetape 
skulle køres på Folkerace-
banen. En etape, der nok 
burde ha´ været frivillig, som 
lovet i tillægsreglerne. Banen 
var mildt sagt én stor gang 
pløre, og flere gange kørte vi 
30 – 50 meter, uden at kunne 
se noget som helst, ud over 
en brun frontrude. 
Hastigheden var sat til 45 
km/t – mere end vi kunne klare med alm. Dæk på Escorten. Nå vi kom dog i mål, hvor IMK-
Cafeteriaet, diskede op med varm mad, isdessert, kaffe og kage. Kvaliteten var i top – 
prisen i bund. 
Et af de tyske hold, Ricard Lehr og Christian Rettin, var udgået med tekniske problemer. Og 
et af de norske hold ( der aldrig før havde kørt løb i dk ) var friske og stillede op i Sport – fik 
som ”tak” en ordentlig sæk strafpoint, men forhåbentlig kan de lokkes hertil en anden 
gang, til et mindre krævende løb. 
Luffe og undertegnede vandt Sportklassen med 159 strafp. – Nr. 10 havde 735 strafp. Såee 
noget let løb var det bestemt ikke. Et rigtigt ”Herreløb” vil jeg kalde det. 
På grund af en teknisk fejl mht. mobiloverførsel af data fra HTKérne, blev 
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præmieuddelingen, desværre noget forsinket. Det vakte minder om hedengangne Villy F 
Vesterhavsløb, eller DM-Afdelinger i O-løb, hvor folk også, enten var kørt hjem, eller sad 
og sov i stolerne, når resultatet var klar. 
 
Med Sportslig Hilsen  
Team Oldtime 
Niels Peder 
 
Foto her i artiklen: Åge Kessler Kirketerp. 
Hele resultatlisten kan ses her: www.kortlink.dk/k545 
Flere Foto - se her: www.kortlink.dk/k546 

 
Arkivfoto: Niels P. og Luffe       SPORT: 1. Luffe /Niels 2. Erik/Lars - Lars Palle 
 
 
 

  

http://kortlink.dk/k545
http://kortlink.dk/k546
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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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ÅRSFEST 2016 
 
Det er igen tid til Årsfest i IMK! 
  
I år bliver det lørdag d. 30. Januar 2016 kl. 18.00-02.30 
På Brandevej 19b, 7430 Ikast 
  
Traditionen tro vil der være lækker buffet, hædring af de der har gjort det godt, 
underholdning, musik, dans og ikke mindst gode priser i baren! 
Prisen har vi heller ikke rørt ved i år, så du kan komme med for kun: 
Fest, inkl. Mad: 150 kr. 
Bus T/R: 50 kr. 
Bussen kører fra de sædvanlige byer i oplandet. 
  
Tilmelding foregår til sabine.rosenlund@gmail.com 
Husk at skrive navne på alle du tilmelder, om du/I skal med bus, og evt. fra hvilken 
adresse. 
  
Tilmelding skal ske senest fredag d. 22. Januar 2016. 
  
  
Vi ses til en fantastisk fest!!! 
 

  

mailto:sabine.rosenlund@gmail.com?subject=Tilmelding%20??rsfest
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INVITATION TIL NYTÅRSLØBET 
Af Inge og Troels Nielsen                         

 
             
 

 
 

 
 

 
 

 

NYTÅRSLØBET – MANDAG  d. 28. dec. 2015.  Kl. 13.00. 
JULEHYGGE FOR ALLE. 

HER ER INGEN KRAV TIL LICENS – ALLE ER VELKOMMEN. 
 

Nu er det jo igen snart jul, hvor vi forhåbentlig alle skal hygge os med vores familier. Noget 
dejligt mad og drikke får vi vel også, og i for store mængder måske.  Når det så har stået 
på nogle dage, ja så trænger de fleste jo til lidt frisk luft.  
 

Her har man i Randers igen i år, et rigtigt godt TILBUD til alle os motor sports folk, nemlig 
Nytårsløbet 2015. ”Kun for sjov efter div. gamle regler”.  Mødestedet er igen RAS klublokaler 
Gl. Hobrovej 40. 8920 Randers. Der er ca. 40 km alm. O-løb og ca. 40 km OLD TIME O-løb. 
Løbet er lavet så der er plads til alle, både med og uden licens. Der er også plads til dem der 
ikke har været ude og køre i flere eller mange år. Ja det er faktisk en hel sjov oplevelse, både 
hvad angår den sjove løbsform, hvor der er alle mulige mærkelige gamle opgaver, og også 
hvad det sociale angår, hvor man risikere at møde gamle venner og konkurrenter, man ikke 
har set længe. Igen i år laver ”pigerne” lækker, mad som vi skal spise, når vi kommer i Mål.  
 

Vi vil gerne opfordre ALLE der har tid, lyst og lejlighed til at kommer til Randers og køre 
Nytårsløb. Dette løb kan være en sjov jule oplevelse, også selv om man til daglig dyrker 
baneløb eller rally. Hvis man tilmelder sig i klasse C eller D, kan alle med rimelighed finde 
den rigtige vej hjem igen. Selv hvis der skulle komme sne, plejer løbet at blive afviklet. 
 

Tillægsreglen og Tilmelding kan findes / ske her, via   www.osport.dk eller  www.knagen.dk 
Håber vi ses.   
Hvis i har lyst kan i jo kikke forbi vores hjemmeside – www.teamoldtime.dk og læse om de 
forrige års Nytårsløb. 
 
Vi – Team Old Time – ønske alle en rigtig god Jul.        
 Hilsen Inge & Troels. 

 

 

 

 

http://www.osport.dk/
http://www.knagen.dk/
http://www.teamoldtime.dk/
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STATUS PÅ MRC's NYE 
KUNSTGRÆSBANE 
Af Kim Krogh 

 

 
Siden sidst er flisearealet til containerne blevet færdigt og der er stablet fliser, som skal 
bruges til sokkel. 
 
Efterfølgende er containerne flyttet på plads med hjælp fra Svend, som normalt ligger sine 
kræfter i IMK Folkerace og IMK Banko afdelingerne. Dejligt at han kunne låne en bil af Marius 
Pedersen. 
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Her ligger en lille video af, hvor let det er at løfte noget, når bare man har det rigtige værktøj. 
Link: www.kortlink.dk/k5k6 
 
Samme dag blev jernrammen fra det gamle klubhus lagt oven på containerne. Den gamle 
bund kan bruges til spær, når vi på et tidspunkt skal have overdækket mellemrummet 
imellem containerne. 

Der er blevet gravet ledninger og netværkskabler ind til den første container. Der kommer 
måske også strøm hen i den anden container, hvis der er nogen, der på et tidspunkt skal 
have afreageret med en spade. 
 
I køretårnet er der blevet bygget en isoleret skillevæg. Denne giver et aflukket rum til 
dommer og løbsleder.  

 

http://kortlink.dk/k5k6
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Køretårnet har også fået monteret et vindue ind til det aflukkede rum. Der mangler stadig 
lidt inddækning omkring vinduet og måske en vinduesvask. 

 
 
Vi har arvet nogle ældre master, som vi har planer om skal bruges til opsætning af lys og 
kameraer. 
 

 
 
Vi har købt et målehjul, det skulle vi aldrig have gjort, for nu har vi fundet ud af, at banen er 

for kort ☺ Som konsekvens af dette har vi afrettet yderligere 600 m2 med sand. Vi har 
desværre ikke nok kunstgræs tilbage til dette, så hvis der er nogen, der vil af med en 
tennisbane, så modtager vi gerne. Alternativt lægges der fliser på noget af arealet. 
 
Med venlig hilsen, Kim, MRC. 
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Der indkaldes hermed til 
 

GENERALFORSAMLING 
TORSDAG D. 21. JANUAR 2016 Kl. 19.00 I KLUBHUSET 

 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Formanden aflægger beretning. 
3. Kassereren fremlægger revideret driftsregnskab og status. 
4. Fastsættelse af kontingent. 
5. Fremlæggelse af budget 
6. Indkomne forslag. 
7. Valg af bestyrelse: 
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Der gives meddelelse 
om de 3, af sportsgrenene valgte til bestyrelsen. 
 
På valg til bestyrelsen er; 
Sabine Rosenlund 
Rasmus Vendelbo 
 
8. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant. 
9. Eventuelt. 
 
Husk at forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være bestyrelsen i 
hænde senest 8 dage før, jvf. klubbens vedtægter. 
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MÆRKEDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BANKO/BINGOKALENDER 2015/16 
 

Banko:   Bingo: 
Banko 23 Feb           Bingo 23 Dec 
Banko 7 Apr   Bingo 4 Jan 
Banko 12 Jun  Bingo 16 Mar 
Banko 30 Aug  Bingo 27 Maj 
Banko 13 Okt  Bingo 11 Jun 
Banko 11 Dec  Bingo 14 Sep 

        Bingo 11 Nov 
 

Fødselsdage 
 

30 år 
Søren Teist Jensen      9. februar 
 

40 år 
Stig Simonsen       5. februar 
 

50 år 
Erik Høg        28. februar 
 
 

 
 
 
 

   

IMK ønsker hjerteligt Tillykke 
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KALENDEREN 
December 

Onsdag d. 23  Bingo 

 

Januar 

Mandag d. 4  Bingo 
Tirsdag d. 5  Årsmøde – Folkerace 
Onsdag d. 6  Årsmøde – Rally og Orientering 
Torsdag d. 7  Årsmøde – MRC 
Torsdag d. 21  Generalforsamling 
Lørdag d. 30  Årsfest 
 

Februar 

Tirsdag d. 9  Klubaften 
Tirsdag d. 23  Banko 

 
 

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk 
 

http://www/

