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Kære læser 
 

Sommerens nummer af Kilometerstenen er klar! 
Denne gang kan du læse om udenlandsk besøg i 
klubben, men også klubmedlemmer på besøg i 
udlandet – Nogen endda på vej til det fjerne 
østen! 
Med ønsket om en fantastisk og solrig sommer - 
Rigtig god læselyst! 
 

Mange hilsner 
Redaktør, Kim Højriis 
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6. INT NORDEUROPÆISKE E-MOBIL 
RALLY 
Af Troels Nielsen, Team Old Time 
 
Nogle gange kan det godt lade sig gøre at være heldige. Det tror vi at vi var, en ganske 
almindelig onsdag for ikke så længe siden. Vi blevet ”Headhunted” til at deltage i noget så 
”moderne” som et motorløb i biler drevet af ”strøm”.  
 
Historien er: 
Telefonen ringede og det var Løbslederen af E-Mobil rallyet der var i røret. Vi har de to 
sidste år hjulpet som officials ved hans løb. Han skulle lige høre, om vi ikke skulle deltage 
selv i år. Men det kunne jeg jo forklare ham, at vi ikke skulle, da vi mener der er for meget 
bøvl med at finde en El-bil, en trailer og et træk dyr. Samtidig gør jeg ham opmærksom på, 
at vi for øvrigt også havde den snak sidste år.  
Jeg får det svar, at hvis jeg kan være stille lidt (jo en vanskelig opgave vil jeg mene), vil han 
fortælle noget. Om vi kunne ”overkomme” at køre til Kiel i vores egen bil og så sætte os i 
en El-bil og så deltage i løbet. Jow, det mente vi jo nu nok, at vi kunne. Men her i Jylland 
vokser træerne jo nu engang ikke ind i himlen, så hvorfor lige os?  
Jow, han havde lagt mærke til, at vi i nogle år, har været flittige til at deltage i de tyske 
Historiske Rallyes, i vores gamle Opel Kadett C coupe GT/E fra 1977. Og det med succes. 
Dette er også grunden til, at vi nu bliver kontaktet. Vi skal deltage i en Renault ZOE, som 
bliver stillet til rådighed af det tyske firma ”StattAuto” i Kiel.   
Og hvad er det så lige, vi snakker om ? Jow, det er såmænd det ”6. Int. Nordeuropæiske E-
Mobil Rally”. Det køres fra den 10. til 12. juni. Der er start og mål i Schleswig-Holsteins 
hovedstad Kiel. Løbet er på godt 400 km fordelt på to dage. Der er til løbet, på nuværende 
tidspunkt, tilmeldt 52 hold fra 4 lande. Løbet er bygget op, så der skal køres en form for 
orientering (tysk) på ruten. Hertil kommer så opgaver på præcision og manøvre 
dygtighed(køres som sekund etaper på 1/100). Det gælder også om at spare på strømmen. 
Der er i middagspauserne, mulighed for at ”tanke” strøm.   
I år kommer løbet ikke til Danmark, som vanligt, men bliver lige syd for grænsen. Det 
nærmeste sted, hvor deltagerne kan ses, er på det gamle militær terræn, lidt syd for byen 
Leck. Nærmere betegnet Enge-Sande, hvor der i dag er forskellige former for alternativ 
energi. Her er der også nat pause for løbet.  
Da vi jo er helt ”ukendt” med el-biler, ja så har vi været en tur på besøg hos bilhandler 
”Bjarne Nielsen” i Herning, der bl.a. forhandler Renault, for at kikke på bilen. Der er jo 
trods alt, et par detaljer, der er ændret i forhold til en ”gammel Opel”. Autoforhandleren 
har velvilligt stillet en bil til rådighed, til en prøvetur og hjulpet med teknisk viden. 
Vi vil gøre meget for at møde velforberedt op, og om muligt også vinde løbet. Det bliver 
svært, må vi erkende, da der er rigtig mange gode og dygtige hold tilmeldt. Men vi vil 
forsøge at slå dem. Og der er noget at ”gå efter”. I hver af de 5 kategorier, der køres i, er 
førstepræmien deltagelse i det ”1. Int. Dongting Lake E-Mobil Rally” i provinsen Hunan, i 
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Kina fra den 11. til 16. oktober. Kvit og frit og med bil stillet til rådighed derovre. Men først 
gælder det løbet i Tyskland, så vi er gået i skarp mental træning. (hvis dette er muligt).   
Men vi glæder os rigtig meget til opgaven.  
 
Med sportslig hilsen Team Old Time / Dansk Tysk Historic Team.  -  Inge & Troels.  
 

 
 

Inge & Troels Nielsen hos Autoforhandler ”Bjarne Nielsen” for at kikke på en  
Renault ZOE el bil. 

 
Læs mere om hvordan det gik Inge og Troels på side 10. 
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OR-UDVALGSMØDE 02-2016 
Den 11. maj i klubhuset 
 

Deltagere: Henrik, Anders, Søren og Bjarne (ref.) Afbud fra Kenneth 
 
Dagsorden: 
1: Godkendelse af referat fra sidste møde – godkendt. 
 
2: Siden sidste møde 

 Forårsmesse i Strøgcentret den 6.marts. En del besøgende, men en mere synlig 
placering ønskes en anden gang. 

 Vintercup 2 afviklet på genbrugspladsen i Ikast den 20. marts 

 Åbent hus på Nørlundbanen den 23. april – 3 rallybiler udstillet 

 NEZ fredagsløb i O-løb kørt den 29. april. Fint deltagerfelt. Vejret kunne have været 
bedre, men det til trods, var der ikke problemer med vejene. Godt afviklet løb og 
tilfredse deltagere. 

 OF373-kursus ”Sikkerhedschef-Rally” afholdt: Harald, Per og Bjarne deltog. 
Hjemmeopgave venter. 

 Henvendelser fra Claus Nielsen og Klaus Jespersen, som begge vil lave noget klubrally i 
Skjern området. Teknisk Skole kan benyttes som start/mål men er ikke egnet til 
prøveområde. De kigger på egnede og mulige områder og vender tilbage.  

 
4: Kommende aktiviteter 

 Prøvemandskab til Horsens pinselørdag d.14/5. Bytteaftale indgået så HAMK står for 
en prøve til MRS4 den 10. september. 

 Prøveofficials til MRS2 på Fyn d. 21. maj. Grundet akut mangel på officials til HAMKs 
prøve, forsøger Torben om der kan skaffes de nødvendige officials til Fyn 

 KM i klubrally den 5. juni: Området der var søgt om, blev der givet afslag på fra 
Horsens Kommune. Det skyldes at man havde et uafklaret problem med den 
entreprenør der havde lavet asfaltarbejdet. HAMK og AAS tilskrevet om samarbejde 
– AAS har netop svaret tilbage. På grund af det fremskredne tidspunkt udsættes 1. 
afdeling af KM til efter sommerferien.                     Henrik undersøger om der er 
mulighed for at benytte Flyvestationen i Karup til prøveområde.  

 Sdr. Vium d. 18/6. Lidt ændret på rute, så start og mål ikke er samme sted. 
Beboerunderskrifter på plads, kommunal tilladelse OK, DASU-tilladelse OK.  

 MRS3 d.10/9. Indsamling af beboerunderskrifterne er gået i gang. Området har ikke 
været brugt til rally i mange år og nogen steder har der aldrig været kørt, så det 
kræver lidt længere forklaringer inden underskriften gives.  

En prøve er helt på plads. En prøve mangler få, men betydende underskrifter. Den sidste 
prøve er endnu ikke påbegyndt, men Karsten og Henrik går i gang i næste uge.                               
   
5: Materiel  

 Nyt depot: Færdiggørelse af tag, sider og låge. Strøm. Indretning. 
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Der er travlt med mange andre ting pt., men så snart det bliver muligt, vil opgaven blive 
opprioriteret og der vil blive indkaldt de nødvendige hjælpere. 

 Gennemgang og mærkning af materiel sker også snarest 

 Trailere – Indretning: Der skal kigges grundigt på indholdet i den store trailer, da 
vægten skal svare til det der må køres med. Henrik har fået sponseret og leveret 
nogle lettere stålstænger. Spørgsmålet er om totalvægten kan komme langt nok ned 
eller der skal tænkes i en trailer mere, når der skal rykkes ud til de store 
arrangementer.  

 Pavillon – Logo: Henrik undersøger - igen 
  
6: Økonomi: NEZ løbet er ikke endeligt gjort op, men det tyder på der bliver et overskud. 
 
7: Eventuelt: Intet 
  
8: Næste møde: Ikke fastsat 
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UDENLANDSK BESØG I IMK 
Af Bjarne Nielsen 
 

Fredag den 29. april blev 1. afdeling af NEZ-mesterskabet i O-løb afviklet i IMK.  
Det erfarne mandskab Harald og Jan Søndergaard var primus motor for dette 
arrangement, som havde start og mål i klubhuset ved Nørlundbanen. 
Det danske sommervejr viste sig fra den lunefulde side og i ugen op til og på løbsdagen, 
silede regnen ned. Vejvalget faldt derfor naturligt på, at både Nørlundbanen og 
markvejene blev gemt til en anden gang. Heldigvis havde Jan forudset problemerne med 
det omskiftelige vejr og sikkert derfor ventede han til sidste øjeblik med at færdiggøre 
rutebogen. 
Til NEZ-løbet var der udover de danske mandskaber også deltagere fra både Sverige og 
Finland. 
Alle fik som sædvanlig nok at se til når Jan fik sat finurlighederne sammen til en rutebog, 
og ingen kørte ruten fejfrit igennem og alle brugte en del ekstratid. Ved mål havde Jan 
forklaringen på hvorfor nogen manglede et skilt hist og pist. 
Børge Holm & Jørn Mørup var bedste danske NEZ deltager og mistede kun en enkelt 
rutekontrol og brugte 20 min. ekstra på ruten – i alt 45 strafpoint. 
I den udenlandske NEZ-klasse blev det til finsk sejr: Kari-Pekka Turtiainen & Jari Kulmala 
missede 5 skilte og brugte 58 min. ekstra – i alt 183 strafpoint. 
IMK havde et enkelt mandskab med, som lige ville teste formen mod eliten - Jesper og 
Svend Erik Hedevang smed 7 skilte og brugte 24 min. ekstra = 199 strafpoint. 
 
Lidt billeder fra arrangementet kan ses på de efterfølgende sider. 
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Licenskontrollen på hårdt arbejde – finsk er ikke det nemmeste sprog 

 

 
Det svenske landshold i nationaldragten 
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Til O-løb er Toyota RAV4 den mest benyttede model i NEZ sammenhæng – derfor var der 

indrettet parkeringsområde kun for RAV4 
 

 
En enkelt havde ikke helt forstået dette budskab  
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I ØSTEN STIGER SOLEN OP 
Af Troels Nielsen 
 

Ja, sådan synger vi. Og nu skal Inge & jeg derover, ja 
altså til Østen. Her er en beretning om grunden dertil. 
Her i weekenden d. 11. – 12. juni, har vi deltaget i det 
”6. Int. nordeuropæiske E-Mobil Rally 2016”. Løbet 
havde start og mål i Schleswig-Holsteins hovedstad Kiel. 
Der var hele 54 hold tilmeldt fra 4 nationer. Den bil vi 

kørte i, en helt ny Renault ZOE, var stillet til rådighed af det tyske firma ”StattAuto” i Kiel. 
Da vi jo ikke selv har en el bil eller har nogen kendskab til disse biler, ja så tog vi kontakt til 
bilhandler ”Bjarne Nielsen” i Herning, der bl.a. forhandler Renault. Her har vi mødt stor 
velvilje og hjælpsomhed, så vi herigennem har fået en vigtig indsigt i teknikken.   
Fredag sidst på eftermiddagen var der så teknisk kontrol, ved Stena Line anlæg på 
”Schwedenkai” i Kiel. Vi fik udleveret diverse papirer og reklamer til bilen. Vi fik også vores 
80 siders rutebog. Vi havde været så snu at indlogere os på et hotel lige over for. Og da 
der var en god time til ”Føremødet”, ja så var det op på værelset og arbejde med 
rutebogen. Man må godt nok sige at det er en kreativ løbsleder, vi er kommet i kløerne af. 
Vi når både mødet, og at få førstedagen gennemarbejdet, inden det er sengetid. 
Løbets førstedag er en strækning på 204 km. og med 3 timers pause / lade tid, efter de 
første 102 km. Turen starter ud med en kort sekund etape inde i Kiel by, på kun 100 m, 
som skal køres på 15 sekunder, hverken mere eller mindre. Det klarede vi tilfredsstillende. 
0,47 sek. Vi kører, med en del trafik problemer, nord ud af Kiel og af de nærmeste små 
omveje op til Eckernförde. Her løber vi igen i meget trafik. Uf. Vi når op til ”Schlei” fjorden 
ind til Schleswig. Vi skal over med en kombineret jernbane / vejbro. Og selvfølgelig er den 
oppe. Vi venter her i hele 12 minutter. Uf, tiden går.  Nu kommer vi til et par ret svære 
orienterings etaper, som vi dog får løst rigtig. Ved ankomsten til pausen er vi ”kun” 14 
minutter for sent på den. Det er sådan denne her gang, at vi hver dag, har 30 minutters 
”gratis” forsinkelse at gøre godt med. Heldigt, og vi har så 16 min tilbage til resten af 
dagen. Herefter koster det 1 sekund straf per påbegyndt minut. Her på havnen i 
Schleswig, er der en del danske tilskuere. 
Vi lægger igen ud med en lille sekund etape inde i den gamle bydel, men nu jo i Schleswig. 
det er 140 m rundt om en gammel kirke, som skal køres på 30 sekunder. Overkommelig, 
men desværre bliver vi spæret vejen af en meget ”sær” dame i en fin blå Porsche 
Cabriolet. Hun mener åbenbart hun har mere ret til at være her end os. Det rammer også 
den næste deltager, og vi må begge indkassere en max. tid som er lig med 5 sekunder. 
Rigtigt skidt. Så sætter vi kursen vestpå. Vi lærer en ny disciplin (for os) at kende. 
”Fiskeben”. En lang streg med en masse streger på. Et højt magert juletræ. ”Stritterne” er 
veje. Det skal vi nu passe ind på kortet. Vi er en del omhyggelige her, og det lykkedes os at 
køre den rigtig. På de efterfølgende orienterings etaper slipper vi også næsten godt 
igennem. Vi misser 5 rute kontroller, lig med 2 sekunder. Dagens tur sluttede på det gamle 
militær terræn, ”Enge-Sande”, hvor der i dag er et center for vedvarende energi. Her er 
der også nat / lade pause. Vi har samlet os 8,57 straf sekunder. Nu er dagens opgave slut, 
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dog er der lige en lille ”frivillig” opgave ekstra. En lille snæver sekund etape, inde på den 
gamle flyveplads. Rundt mellem et par bygninger og med to chikaner. En omgang er 380 m 
og skal køres på præcis 37 sekunder. Vores lille bil arbejde hård her. Vi er jo oppe mod de 
hurtige BMW i3’er og Tesla’er. Dagen højdepunkt. Vi vinder denne ekstra opgave.  
 
Anden dagen er på 222 km. og med pause i Heide. Vi starter med en hurtig tulipan 
lignende etape, på det gamle militær anlæg. 8,5 km på 15 minutter, men fordelt på 46 
tulipaner. Det skal gå lidt kvikt og uden fejl. Eller kører vi orientering til Husum. Her kører 
vi en sjov sekund etape ved / på Husum Messe & Kongrescenter. Vi kører også inde i 
messehallen. Sjovt. Næste sjove opgave er i turist magneten ”Friedrichstadt”. Her kører vi 
i selve bykernen en tulipan etape på 3200 m fordelt på 26 tulipaner. Heldigvis ikke på tid, 
da der er mange turister i byen og tillige en præsentation af alle hold på markedspladsen. 
Tiden ligger i hele etapen. Så det gælder om at komme videre og få hentet tids tabet.  
Efter en tur på markedspladsen (Tysklands største) i Heide, kører vi til det østlige industri 
område. Så er der 3 timers pause / lade tid. Vi får lækker Ærtesuppe og Gullaschsuppe. 
Hertil også lige 15 minutter ”morfar”. Så kan vi igen. Lige på den anden side af vejen, kører 
vi så en industri sekund etape. Desværre starter vores stopur ikke og inden vi får det i 
gang, er kostbart tid gået tabt. Vi laver hurtig en vurdering af tidstabet, men vurdere 
desværre forkert. Det koster os knap 5 sekunder herinde. Øv øv, det må bare ikke ske. Vi 
kører syd på til ”Kieler Kanalen” som vi mere eller mindre følger over til Rendsburg. Efter 
et lille sekund etape på deres markedsplads, fortsætter vi i retning af mål i Kiel.  
Her er vi fremme, som en af de første biler, ved knap nitten tiden. Vi har under hele løbet 
ikke haft problemer med at få strømmen til at slå til. Den lille ZOE omdanner alt 
bremseenergi til strøm og det laveste rest kilometertal, vi havde under løbet, var i går 
aftes. Der vi havde ”kun” 32 km tilbage. Ret fint klaret. Men med alle de småveje vi har 
kørt, er der også løbet 
meget strøm retur. Vi får 
afrigget vores lille ZOE og 
afmonteret diverse 
reklamer, så bilen er 
nem at aflevere igen. 
Efter noget lækkert 
aftensmad, er det ved at 
være alvor. Det lykkedes 
os at køre ruten næsten 
rigtig begge dage. Vi 
”nøjes” med 4 små 
fejlkørsler (4 sek.) og en 
tids afvigelse på turen på 
13,94 sekunder. Det 
giver en samlet straf på i 
alt 17,94 straf point. Dette resultat rakker til en samlet 11 plads generelt. (og uden vores 
to uheld var det blevet en 2 plads gen. men hvis & hvis). Men hvad mere vigtig er. Vi bliver 
det bedste udenlandske hold og dermed er sejren i denne klasse sikret.  



 

 12 

Det forholder sig nemlig sådan, at der i den Kinesiske provinsen, Hunan, til oktober 
afvikles det ” 1. Int. Dongting Lake E-Mobil Rally”. Her til inviteres vinderne af de 
forskellige klasser.  Og der er mødet en delegation op fra Titan Media Group, som er 
arrangør af løbet, for at overrække de flotte præmier. Så til efteråret drager vi så til Kina, 
for at deltage i landets første internationale el bil Rally. Og det glæder vi os rigtig meget til.  
 
Med Sportslig Hilsen Team Old Time / Dansk Tysk Historic Team.  

Inge & Troels.   Eller på kinesisk  –   英格 和 特勒尔斯. 
 
Et lille ps.  
 
I løbet var der tilmeldt to el cykler, fra ”E-Bike Center Schleswig”. Teamet havde fået lov at 
køre med, efter nogle andre regler. De havde på hele turen, en bil foran, med folk til at 
finde vejen og skrive kontroller. Og som sikkerhed, på de små veje. De skulle ”bare” cykle. 
Cyklerne havde nummerplade og kunne køre op til 80 km/t uden problemer. De havde 
også en Servicevogn med, så de kunne bytte batterier. De fik også stående bifald ved 
præmieoverrækkelsen. Det gjorde de rigtig flot. 
 
Pss.  
 
På denne side . : http://www.emobil-rallye.com 
kan man se de forskellige resultater. På siden 
kommer der også fotos og en video fra løbet. 
Men der går nok op til 3 uger før videoen er 
færdig.  

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

Lisha Wang, Vice President of Titan Media 
Group Kina, overrækker Inge og Troels beviset 
på, at de skal til Kina og deltage i det ” 1. Int. 
Dongting Lake E-Mobil Rally”. 
  

http://www.emobil-rallye.com/
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NYE IMK MEDLEMMER 
 
 
Mike Nielsen 
Dennis Nielsen 
Christian Alsted Nielsen 
Niklas Poulsen 
Kia Muhlig 
Morten Mikkelsen 
Lauge Sylvester 

 

IMK byder velkommen! 
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BESTYRELSESMØDE 02-2016 
Afhold torsdag d. 6/6-2016 kl 19 hos Inger Marie Pedersen 

 

Deltagere: Bjarne Nielsen, Niels Kr. Højriis, Inger Marie Pedersen, Asger Iversen, 
Allan Jensen, Anders Clausen, Kim Nygaard Krogh. 
Afbud: Ingen. 
Referent: Kim Nygaard Krogh. 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

a. Referatet blev godkendt. 
2. Bestyrelsen - siden sidste møde – henvendelser mm (undtaget udvalgsemner) 

a. Åbent Hus i IMK d. 23/4-2016. 
Arrangementet forløb fint og var godt besøgt. 
Folkerace havde 76 med ude og køre og 28 kørte selv. Der blev tegnet 1 nyt 
medlemskab på dagen. 
Rally viste biler frem både på og udenfor banen. 
MRC havde kombineret arbejdsdag og fremvisning af biler og bane. Hver gang der 
kom folk forbi blev der kørt på banen. 
Der var ikke tilskud fra DASU's banesportsudvalg til arrangementet. 
b. Dialogmøde med DASUs bestyrelse d. 25/5-2016 
Den nye medlemsstruktur ser ud til at ha' givet en lille medlemsfremgang. 
Der arbejdes på at lave en revision af 'banesports cirkulæret'. 
c. Invitation fra Vores Ikast til foreningsmarked lørdag den 3/9-2016 
De enkelte afdelinger finder ud af om de kan deltage. 
Seneste tilmeldingsdato 1/8-2016. 

3. Økonomi 

a. Vejforhold 
Vejen fra bom til bom er blevet fin, den skal dog lige have en ekstra tur med en 
vejhøvl. Dette sørger Asger for at planlægge. Vejen fra rally op til MRC laves med 
knust beton. Bjarne har kontakt til en leverandør. 
b. Kopimaskiner 
Der er kommet en nyere kopimaskine i klubhuset og det tilhørende isolerede rum er 
færdigt. Formandens udtjente kopimaskine er også blevet udskiftet, så nu er han også 
kørende igen. 
c. Støjmåleudstyr 
Vi afventer en pris, fra DASU, på hvad det koster at låne deres støjmåler med 
kalibrator. Afhængig af lejeprisen vil vi overveje at købe en kalibrator, så vi i IMK har 
vores eget sæt. 

4. Sportsudvalgene: 
a. Banesports-udvalget 

Banen trænger til vedligeholdelse. 
Der skal laves en ny banehøvl. Indtil høvlen er færdig er det rigtig offroad. 
Hvis der er en der kunne tænke sig at stå for vedligeholdelsen, så skal man ikke holde 
sig tilbage. 
Folkerace 21/5-2016, der kom flere gæster end sidste år. Der blev ytret ros for 
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arrangementet. 
Den 4/6-2016 blev der afholdt DASU Crosskart talentudviklingsskole, det forløb som 
på skinner og der blev kørt til stålet. 
Der afholdes klubmesterskab d. 18/6-2016. 
D. 10/9-2016 afholdes U16, U18, Ladies og Crosskart. 
Kommunen har godkendt støjberegningen fra DASU, men der mangler stadigvæk 
godkendelsen af de materialer som vi gerne vil bruge til banen. 
b. OR-udvalget 

Afdelingen har været i Horsens og hjælpe til med afholdelse af Rally Sprint og på Fyn 
og hjælpe til med et Minirally. 
Den 29/4 var IMK arrangør af 1.afd. af NEZ i O-løb. Et veltilrettelagt løb som faldt i 
deltagernes smag. 
Afdelingen er pt. i fuld gang med at arrangere Landbobanken Rallysprint i Sdr. Vium   
d. 18/6, samt IMK Rally Midtjylland, som afholdes d. 10/9-2016. 
c. MRC-udvalget 

Siden sidst er der arbejdet intensivt med opbygningen af kunstgræsbanen og den er 
næsten løbsklar. 
I weekenden d. 11-12/6-2016 afholder vi vores første DMSU løb. Det bliver på vores 
jordbane. Dette løb er 3. afdeling i serien under denne union og til august skal vi også 
holde 5. afdeling. Den 5. afdeling skal køres på kunstgræsbanen. I denne sæson er der 
i alt 8 løb i DMSU regi. 
I slutningen af august skal vi afholde et DASU løb, det bliver 2. afdeling. I denne sæson 
er der i alt 3løb i DASU regi. 

5. Øvrige udvalg: 
a. Sponsorudvalget 

Der er endnu en gang skaffet en sponsor. 
Den nye sponser er Linda Riis Ejendomsmægler. 
b. Bygningsudvalget: 

Intet nyt. 
c. Bankoudvalget 

Der mangler 4 personer der kan hjælpe til på Bingo aftenerne. 
Uden denne hjælp går det ud over det overskud som IMK modtager. 
Der mangler folk til d. 11/7, 14/9, 11/11-2016. 
Der kræves ikke nogle specielle egenskaber, så bare meld dig som frivillig. 
d. Klubblad- og hjemmesideudvalget 

Klubblad, det kører fint, dog er indlæg altid velkommen. 
Hjemmesideudvalg, intet at bemærke. 
e. Aktivitetsudvalget 

Der modtages gerne forslag til aktiviteter til den næste vinter sæson. 
f. Cafeteriaudvalget 

Der kan godt bruges nogle flere tallerkner. Hvis nogen skulle komme omkring et godt 
tilbud, så giv os et tip. 

6. Eventuelt: 

Ingen emner. 
7. Næste møde 

Næste bestyrelsesmøde afholdes ved Asger d. 26/9-2016 klokken 19:00.  
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SÅ ER DET BLEVET FORÅR 
Af Troels Nielsen, Team Old Time 
 

 
Efter en lang træls vinter, har vores lille Team endeligt fundet bilerne frem igen. Inge & jeg 
var ude og ”træne” i vores Toyota til ”Vinter Classic” i marts. Løbet var på 120 km med 
start og mål i Vejen.  Der var 31 hold ude at køre. Det kom der en 4 pl. ud af i Expert. Godt 
nok, uden præcis udstyr. Løbet ok, men dog i den helt gale retning, i forhold til Historiske 
løb. Så har Niels Peder & jeg kørt et par små aften O-løb. Så vi har forsøgt at holde formen.  
Men nu er det alvor. Lørdag d. 16. april, er Randers Auto Sport (RAS) vært for første 
afdeling af årets FDM-DASU Classic. Niels Peder & Ditte, stiller op i kl. Sport, i Golf II GTI og 
vi i kl. Expert, i vores Opel. Der er mødetid i Læsten forsamlingshus fra kl. 8.30. Så det er 
bare med at komme ud af fjerene fra morgenen af. Dagens vejrudsigt lyder rigtig træls. 
Regn og atter regn. Men forventningen til dagens løb er stor i vores Team. Bare maden i 
RAS er turen værd. Og som en så rigtig siger, - ”en ting er sikkert i RAS, der er altid rigtig 
lækkert mad og nok af det”. Dertil kommer at ”drengene” gør sig umage for at lave en fin 
og fair tur.  
Der er tilmeldt hele 47 hold og turen er på ikke mindre end 218 km. Så det er en OK 
opbakning må vi sige. Efter et rigtig fint morgenbord går starten kl. 10. Turen går syd over 
til Fussingø, Ålum, Hjort, Hjermind, Mammen, Løvskal, Tindbæk og retur til Læsten. Det 
var så de første ca. 95 km. Der har været 21 hemmelige kontroller (HTK). Turen hertil er 
gået rimeligt for N.P. & Ditte. Desværre missede de turens første fine finte, og måtte 
indkassere en max tid, da de var på en lille udflugt. Det gjorde, at de var placeret på en 3 
plads i klassen ved pausen. For os gik det fint, var vores fornemmelse. Inge havde helt styr 
på tingene og jeg på tiden. Dejlig ro i bilen. Ved pausen var vi generelt nummer 1. med 7 
sek. tæt forfulgt af Thomas / Thomas. og Rene / Jan. begge med 10 sek. og fam. Friborg 
med 11 sek. Så der er ikke plads til fejl efter pausen. Men alt dette kender ingen af os 
heldigvis noget til på dette tidspunkt.   
Vi nyder en rigtig lækker frokost, inden vi gør klar til de sidste 123 km. Turen går nu 
nordpå over Hvidding, Lindum, Vammen, Klejtrup, Hvilsom, Sønder Onsild, Nørbæk og 
tilbage til Mål i Læsten. På denne sidste del er der ligeledes 21 HTK´er.  For N.P. & Ditte 
går turen faktisk fint, dog bliver de lidt forsinket af en deltager i Begynderklassen, som ikke 
lige er med på at lukke dem forbi. Det koster i alt 14 sek. straf for, for sent ankomst ved to 
hemmelige. Ellers har de kørt rigtig fint og slipper igennem anden del med 10 sek. straf, 
altså i alt 24 strafsekunder. På denne del har de ingen fejlkørsler. Det er godt gået af Ditte. 
Jow, hun er skam kommet rigtig godt efter det. Nu er det til gengæld os der klokker lidt i 
den. Vi smutter 500 m forbi en grusvej og inden vi er tilbage på sporet, er vi godt 1 min. 
bagefter. Føj. Vejen havde vi fundet, men vi havde fået ind i hovedet, at der ikke var 
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grusveje i dette løb, så vi fortsatte af asfalten. Vi kommer 43 sek. for sent til næste HTK = 
en maxtid på 25 sek. men vi når dog den næste på 0. På turen samler vi yderlig 10 sek. 
sammen. Det er godkendt. Det er rigtig ærgerligt med de ”ekstra” 25 sek. øv – øv.   
Nå nu er det tid til en kop kaffe og en snak. Og snakken går livligt, mens vi venter på vores 
velfortjente aftensmad, og da også resultaterne selvfølgelig.  Efter et lækkert måltid mad, 
er det blevet tid til at få resultaterne. Da Jørgen jo er løbsleder, ja så har Rene ”lånt” Jan 
Søndergård. Det viser sig at være en god kombination. De vinder klassen ”Monte Carlo” og 
”motorløwet” med 21 strafsekunder.  
I klasse Sport bliver Niels Peder & Ditte nummer 4 med 87 straf sekunder og i klasse 
Expert bliver vi nummer to med 42 straf sekunder. Alt i alt et hæderligt resultat for vores 
lille Team. Så vi triller glade hjemad igen, her først på aftenen. Vores næste opgave er det 
Tyske ”Westküsten Historic”.  
 

Med Sportslig hilsen Team Old Time.  -  Troels.  
 

Ps. Lige en lille sjov historie fra det virkelige liv. Jeg fik mandag før løbet en mail, fra vores 
konkurrent / oldtimerven, Egon Brix på Fyn. Han var på den. Ingen havde tid til at køre en 
tur med ham. Det var vel ikke muligt, at vi kunne finde en ”Beifahre” til ham. Uf, for en 
opgave at få sådan en regnvåd mandag aften. Nu blev det jo nødvendig at tænke, uf. Jeg 
kunne kun komme på to. Men men, en mistede modet og den anden havde ikke tiden. Til 
gengæld kunne vi sammen finde frem til en tredje mulighed.  Den hed, Herluf Bjerg fra 
Lemvig. Her var der bid, og de to kumpaner fik en aftale i hus. Super.  Nå, men husk lige på 
et gammelt ordsprog. ”At der ikke er noget, der er så godt, at det ikke er skidt for noget 
andet”. Eller noget i den retning. Og det måtte vi sande lørdag sidst på dagen. De to 
”kumpaner” løb nemlig med sejren i Expert Klassen. De har samlet sig 35 strafsekunder 
sammen.  Det er virkelig godt gået af de to drenge. Flot og stor ros til jer. Den sejr er jer 
vel undt og velfortjent.  
 

 
Niels Peder & Ditte. Foto hr. Åge K. Kirketerp. 
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Troels & Inge der bliver forfulgt af Børge Holm & Poul Bo. Foto hr. Åge K. Kirketerp. 
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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. 

Vi Møblér dit hjem. 

Sunds Møbler 
Navervej 18, 7451 Sunds, 97141700 

Din lokale møbel specialist siden 1970. 
 

mailto:kasserer@imk.dk
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Jernbanegade 1A 
7442 Engesvang 

 
Tlf: 86861344 

Web: www.frisor.dk/salonklipogz 
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TO LØB I ”DITHMARSCHEN” 
Af Troels Nielsen, Dansk Tysk Historic Team 
 
 Lørdag formiddag d. 30. april mødes vi (Karin & N. Peder / Inge & jeg) på Søby Rast vest 
(motorvejen mod Brande). Vi skal ned og køre vores første Tyske løb i år. Vi har lavet 
”Team Centrum” på et lille Landgasthaus ”Zur Jägersburg” 1 km syd for byen Meldorf. Den 
ligger syd /vestlige del af Schleswig-Holstein. Vi når frem i tide, til en eftermiddags øl, og i 
løbet af eftermiddagen, kommer de resterende medlemmer af ”Dansk Tysk Historic Team” 
(DTHT) frem. Også det tredje DK hold, Per Vilslev & Erik Andersen, ovre fra ”Øen”, er med 
her på vores ”tilholdssted”. Så det blev en fornøjelig aften, med fællespisning og 
udveksling af diverse historier.  
 

 
Søndag morgen, d. 1. maj, er det så alvor. Vi skal deltage i ”Westküsten Classic 2016”. 
Løbet har 50 deltagere og er på 156 km. Karin & N. Peder kørte løbet sidste år og var rigtig 
god tilfredse, og mente, at det måske var lige i den svære ende og at hastighederne godt 
kunne tåle at blive sat lidt ned. Så vi var noget spændte alle sammen.  
Sidste års løbsleder var jo meget alvorlig syg, da han sidste år lavede løbet. Det var et 
rigtig fint løb med høj sværhedsgrad. Løbet havde han lavet fra Hospitalssengen og på 
løbsdagen, sad han i en rullestol og var med hele dagen. Han gik bort kun 14 dage efter 
løbet.  
I år var der så to, der havde lovet at lave løbet for ham. Det slap de dog mindre heldigt fra 
på nogle områder. Hastighederne på sekund etaperne (WP) var noget for lave, især når 
man tager længden i betragtning. De længste var 14 km. & 46 km. Der imod var Ori-
etaperne rigtig godt. Meget tekniske, men dog til at løse. Vi tre DK hold kørte dem alle på 
0 straf punkter. Se det er rigtig flot under tyske forhold, da der er mange regler at tage 
højde for. Nogle regler, vi slet ikke drømmer om herhjemme. Men her holdt vores held 
også op. Der var ingen af os tre DK hold der slap igennem WP 1 med under 10 sekunder i 
straf. Det er altså rigtig meget, når der straffes i 1/100. ØV  -  ØV.  
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Men ved mål viste det sig at mange tyskere også havde haft problemer flere steder. Så de 
danske / DTHT resultater blev.  . . .  
 
Troels & Inge.    2. pl. i kl. D. &  5 generelt. DTHT 
Karin & Niels Peder.   6. pl. i kl. Y. & 15 generelt. DTHT 
Per & Erik.     4. pl. i kl. D. & 19 generelt. 
Hans-Ulrich & Barbara   3. pl. i kl. C. &  7 generelt. DTHT 
Maren & Hans-Peter   2. pl. i kl. B. & 33 generelt. DTHT 
 
I holdmesterskabet var der tilmeldt 4 hold. De 3 første lå inden for 1.07 sekund. Så der var 
tæt løb trods de få hold. Desværre måtte vi i D.T.H.T. ”nøjes” med en andenplads. Men 
med vores resultater i dag, er det meget over forventning.  
1. AC Schleswig. 46,89 sek.  -  2.  Dansk Tysk Historic Team. 47,77 sek.  -  3. Die Sportlichen. 
47,96 sek. 
Efter uddeling af præmier, undskyldte løbsledelsen de fejl der var og fortalte, at man fra 
næste år havde fundet yngre kræfter til at føre traditionen videre. Så vi kan komme 
tilbage til den svære standard.  
Det kan vi jo så håbe på vil ske. Nu går turen tilbage til det Vestjyske. Der er blevet sent 
søndag aften.  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Vi er nu nået frem til Kristi Himmelfartsdag, torsdag d. 5. maj. Inge og jeg pakker kadetten 
og sætter igen kursen mod syd, med målet ”Zur Jägersburg”. Vi vil bruge torsdag og det 
meste af fredag til at lege ”turister”. Fra Flensburg, kører vi til Rendsburg af den gamle 
landevej. Herfra følger vi så Kieler Kanalen syd / vest over til vi når næsten frem til dens 
udløb i Elben. Rigtig fin tur. Igen når vi frem til turens ”Team Centrum” lige til 
”eftermiddags øl tid”. Nu har vi ”tid til i morgen aften, inden der skal ske mere. Og først 
der dukker der flere op fra Teamet. Så der er ro til at nyde det herlige vejr omme i 
”Biergarten”.   
Fredag aften er der teknisk kontrol i Heide. Her har klubben DDAC-Heide et område med 
”øvelses bane, klublokale og en lille campingplads. Her mødes vi så med Barbara & Hans-
Ulrich. Vi får en snak om, om vi skal ”optage” et hold mere i vores Team. Det er sådan, at 
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vi må stille med 5 mandskaber i holdturneringen. Og vi er jo kun 4. Det er også fint nok, 
men der er et af de gode tyske hold, der hele vinteren har spurgt til, om de kunne komme 
med i vores hyggelige flok. Vi bliver så enig om at optage Hans-Jörn Stein & Hans-Jürgen 
Bauer, på prøve som ”Lærlinge”. De kører NSU 1200 TT. Så igen et tysk bilmærke. Det er 
nok en fin beslutning, da vi jo i morgen ”mangler” Karin & N.P. og derfor kun kan stille 
med de tre tællende mandskaber. Nu har vi dog stadig en at smide ”væk” af. Efter at vi har 
fået alt klaret, kører vi tilbage til ”basen”. Der er så dømt ”aftenhygge”. 

 
Lørdag d. 7. maj. Vi skal deltage i det ”39 Int. ADAC Veteranen-Rallye Fichtenhain 2016”. 
Løbet er på lige godt 100 km. og et løb i den meget lette ende af skalaen. Der er ingen 
orientering og ”kun” to sekundetaper. Rent hygge lige bort set fra de to sekundetaper. 
Rally Centrum er hos VW i Heide. Autohaus Kath. Her er der en rigtig flot morgen buffet, 
der vil gøre de fleste 5 stjernede hoteller grønne af misundelse. Der er tilmeldt 85 hold. 
Flot. 

       
Starten er fra Europas største markedsplads. Den ligger i centrum af Heide. Der er pænt 
med folk her. Det specielle ved dette løb er at sekund etaperne er bygget op på en lidt 
anden måde. Man vælger sig en hastighed på max 30 km/t. Vi vælger 28 km/t. Vi starter 
ud på prøven og det gælder nu om at ramme den valgte hastighed så nøjagtigt som 
muligt, fra start og frem til foto celle A. Den hastighed bliver så brugt resten af dagen på 
de efterfølgende målinger. Vi får ikke at vide, hvad vi har ramt, f.eks. om vi kun har kørt 
27,56 eller 28,73 på målestykket. Og derfor kan vi jo heller ikke korrigere for det. Så det er 
med at gøre det rigtig godt her. Vi rammer præcis 28,00 km/t kan vi se ved mål. Godt 
udgangspunkt. Turen går øst ud fra Heide Vi ”nøjes” med 0,86 sek. på formiddagsdelen. 
Middagspausen er igen hos VW og nu står det på friske aspars, tilberedt i suppe form. 
Dejligt. 
Eftermiddagsdelen går så vest ud. På sekundetapen starter vi rigtig fint, men den næst 
sidste fotocelle står 50 m for tidligt, og det gør jo så at vi er 6,44 sek. for tidligt her, og 
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tilsvarende bliver den sidste strækning jo 50 m længere, så vi kommer 6,76 for sent her. 
Udregnet er køretiden for 50 m med 28 km/t = 6,428 sekund.   Altså ikke dårlig ramt hvis 
den da bare havde stået rigtigt. Øv.  
Vi bliver straffet med 14,22 sekund i stedet for de 1,38 sekund vi skulle havde haft. Men 
løbslederen er ”stejl” Det er som det er. Og da de fleste tyskere ikke køre på gennemsnit 
som vi, men beregner opgaven som en ”Sollzeit”, altså en opgiven tid, ja så aner de slet 
ikke, at den var for tidligt. Øv. Og der er ingen hjælp at hente for at få de to sidste 
målinger neutraliseret. Men vi kunne jo naturligvis bare have gjort som dem, selv om det 
er os meget imod.  
Nå, men her sidst på eftermiddagen bliver vi præsenteret for et lækkert aftenbord. Der er 
alt muligt fra Grillen og hertil mange slags tilbehør, inklusive drikkevare. Så velbekomme.  
 
Løbets resultat bliver for DTHT. . . 
Hans-Ulrich & Barbara   1. pl. i kl. 11. &  1 generelt.   2,78 sek. 
Maren & Hans-Peter   4. pl. i kl. 11. &  5 generelt.   5,36 sek. 
Hans-Jörn & Hans-Jürgen.   1. pl. i kl. 12. &  6 generelt.   5,46 sek. 
Troels & Inge.    6. pl. i kl. 12. &  15 generelt.  14,22 sek. øv  
 
I ”Mannschaft" konkurrencen lykkedes det os at vinde. Da vi jo lige havde fået vores 
”lærlinge” med. og de er ikke dårlige i dag. Super. Der er tilmeldt 7 hold og der er kamp 
om sekunderne. Men vi vinder dog med ”luft” til andenpladsen.  
Resultatet bliver . . 
1.  Dansk Tysk Historic Team. 13,60 sek.  -  2. Knatter-Team. 18,32 sek.  -  3. AC Schleswig. 
21,47 sek.  
Efter en sidste drille runde sætter vi alle kursen mod vores respektive hjem. Vi når Skibbild 
ud på aftenen efter endnu en dejlig tur omgivet af hyggelige mennesker.  
 
Med Sportslig Hilsen.  -  Dansk Tysk Historic Team. / Team Old Time.  -  Inge & Troels.  
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OMBYGNING I DOMMERTÅRNET 
Af Niels Kr. Højriis 
 
Som nogen måske har set, er der blevet bygget lidt om i 
dommertårnet. Det er Hans og Michael der har stået for 
ombygningen. Fotos: Hans B. Nielsen 
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MÆRKEDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BANKO/BINGOKALENDER 2016 
 

Banko:   Bingo: 
Banko 30 Aug  Bingo 14 Sep 
Banko 13 Okt  Bingo 11 Nov 
Banko 11 Dec   
   

         
 
  

Fødselsdage 
 
18 år 
Jonas Ulriksen      6. September 
 
20 år 
Lina Damgaard      26. Juli 
 
60 år 
Jan Søndergaard      27. September 
 

 
 
 
 

   

IMK ønsker hjerteligt Tillykke 
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KALENDEREN 
Juli 

 

August 

Lørdag d. 13  MRC DMSU løb DM5, træning og kvalifikation 1& 2. 
Søndag d. 14  MRC DMSU løb DM5, kvalifikation 3 og finale. 
Lørdag d. 27  MRC DASU DM2 
 

September 

Lørdag d. 10  Crosskart og folkerace 
Lørdag d. 10  Mini rally Syd 
 

 
 

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk 
 

http://www/

