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Kære læser 
 
Så er ferien for de flestes vedkommende forbi. 
Nu hvor OL er slut er der igen tid til at læse 
klubblad. Der er sket lidt på motorsports 
fronten siden sidste klubblad – læs meget mere 
og se en masse flotte billeder fra der her i 
bladet! 
Glem heller ikke at kigge i kalenderen sidst i 
bladet og se hvornår det næste arrangement 
finder sted! 
 

Mange hilsner 
Redaktør, Kim Højriis 
klubblad@imk.dk 
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STATUS PÅ MRC's NYE 
KUNSTGRÆSBANE 

Af Kim Krogh 
 

Siden sidst er der lavet følgende.  

 
De sidste markvandingsslanger, der mærkerer banens forløb, er lagt ud og flisearealet er 
klar. 
Svingene er lavet færdig med beton cuber. 

 
Der mangler kun den sidste afpudsning og lidt småting, dog ikke mere end, at der nu kan 
køres løb på banen. Se mere om vores første løb på kunstgræsbanen andetsteds her i 
klubbladet. 



 

 4 

SÅ GJORDE VI DET IGEN! 
 Af Inge og Troels Nielsen 
 
Gjorde hvad, spørger i naturligvis? – ja vi dummede os bare igen en gang og smed en 
suveræn generel sejr væk. Uf. Der er plads til forbedringer.   Det hænger sådan sammen. 
. . . . . 

 
Lørdag d. 13. aug. deltager Inge & jeg i det ”8. ADAC-Klingberg-Classic”. Der er start og mål 
i byen Itzstedt, beliggende ved Bundesstrasse 432. Hamburg – Bad Segeberg.  Der er 
mødetid fra kl. 7.00. og efter diverse ”Abnahmen” (kontrol af bil og papirer) er det tid til 
morgenkaffen. Motor klubben ”Südfeld”, var desværre uheldig med løbet sidste år. Der 
gik ”Ged” i deres tidtagning, og det kan desværre aflæses på dette års tilmelding. Der er 
”kun” tilmeldt 28 hold. Vi fra Dansk Tysk Historic Team, stiller med ”kun” tre hold. Så der 
er ikke plads til fejl i dag. Heller ikke selv om vi ”kun” har en modstander. Det er ”Die 
Sportlichen” og de er gode. Inge og jeg har indtil nu kun brugt 1 stopur, hvad til E-Mobil 
Rallyet viste sig at blive dyrt, da vores ur ikke startede på en opgave. Og det var så det. Nu 
vil vi prøve med to stopure, så vi har et ”back op ur”. Vi starter / stopper så et hver.  
 

 
 

Kl. 9.30 gå det så løs. Vi starter kl. 9.52. Turen går nordpå og øst om Bad Segeberg, og op 
til middagspause, ved Glasau-Sarau. Hele ruten er på kort i 1:50.000, som vi kender det 
herhjemme. Og med udsnit i 1:25.000. Der er et par gode finter på vejen herop. Vores 
fornemmelse på de tre første sekundetaper, er rigtig gode synes vi. Og ved sammenligning 
af ”strimler”, ser det også ud til at vi har fået det hele med hertil. Der er nu en times 
pause. Og maden er helt bestemt godkendt. Og vi er klar igen. Men ikke helt vil det vise 
sig.   
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Efter bare 300 m i vestlig retning, når vi frem til et gammelt gods. Her starter dagens 
sidste sekundetape. Da klubben jo havde ur problemer sidste år, startes alle sekundetaper 
med fotoceller. Det går rigtig godt frem til første fotocelle. Vi rammer den fint, mener vi. 
Det glæder vi os over og triller videre. Inge stopper sit ur og ja det gør jeg også med mit.  
HOV ! Vi er jo slet ikke færdige med sekundetapen. For SØREN da. Sikke noget skidt. Hvad 
gør vi nu. Vi har ingen holdepunkt overhoved. Fuld gas, for at indhente ham, der er startet 
et minut før os. Vi henter han lige før han skal igennem fotocellen ved mål. Vi starter et 
stopur, da vi mener, han ”klipper” den. Så satser vi på at køre igennem et minut senere. 
Med der er stor risiko for fejlmargen, da vi jo ikke starter nøjagtig på minutter, men måske 
”klipper” start fotocellen 1 sek. før eller måske 2 efter 00. Men det er vores eneste 
mulighed. Øv – Øv. Noget skidt. Det var det motorløw. Øv.    
Nu går det igen sydpå og tilbage til mål i Itzstedt. Igen er der et par muligheder, for at køre 
forkert. Vi finder dem, heldigvis. Vi når mål kl. 16.22.  Ruten er på ca. 175 km.  Og turen 
har været fin. Nu er det tid til en ”Kvaje bajer”. Min dog alkoholfri. Vi venter spændt på 
resultaterne. Og føj vores fejl var dyr. Vi bliver straffet for 3,14 sekund på de 8 fotoceller 
heraf er de 2,44 på den sidste. Føj. (Der var to målinger per sekund etape).  
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Resultaterne bliver sådan.  
Hans-Ulrich / Barbara Blankenburg  2,05 sek. 1 i klassen 3   1 Generelt.  
Michael Marx / Gert-Uwe Drescher  2,33 sek. 1 i klassen 4  2 Generelt. 
Michael / Christian Thiess   2,43 sek. 1 i klasse 5  3 Generelt. 
Troels / Inge Nielsen    3.14 sek. 5 i klasse 4  8 Generelt. 
Hans-Jörn Stein / Hans-Jürgen Bauer  8,96 sek.  11 i klasse 4  20 Generelt. 
 
I Mannschaft konkurrencen, får vi denne gang ”gedigne klø”. Vi kan jo heller ikke vinde 
hver gang vel !   
 
1. Platz.   Die Sportlichen,     8,77. 
Andreas Kinder, Lutz Müller,       3,54 
Peter Weichert, Bernd Böing,    13,22 
Michael Thieß, Christian Thies,      2,43 
Timo Golchert,Janina Golchert,      2,80 
Dieter Sienknecht, Gerd Danger     6,21 
 
2. Platz.  Dansk Tysk Historic Team,  14,15. 
 
Hans-Jörn Stein, Hans-Jürgen Bauer,     8,96 
Hans-Ulrich Blankenburg,Barbara Blankenburg,  2,05 
Troels Nielsen, Inge Nielsen      3,14 
 
Vi får dog lidt oprejsning, da der er en pokal, til det hold der har kørt den bedste 
sekundetape. Her har vi ”kun” 0,06 på sekundetape nr. 2. Så vi får Pokalen. Løbslederen 
kan oplyse, at det næst bedste hold, også er os. Et lille plaster på såret. Vi fik skam også en 
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”Ehrenpreiz” for den ”lange” tur herned. Jow – Jow. Pokaler var der nok af alligevel.  
Men det har været en dejlig dag, trods fejl og det sammen med hyggelige og glade 
mennesker. Vi vender frygteligt tilbage næste år.  
 
Med sportslig hilsen Team Old Time / Dansk Tysk Historic Team.  –  Inge & Troels.   
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LØB PÅ MRC-JORDBANEN 

Af Kim Krogh 
 

Dette var det første løb vi afholdte i samarbejde med DMSU. Det var 3. afdeling i 
løbsserien og løbet blev afholdt i weekenden d. 11-12/6-2016. 
 
De fleste deltagere ankom allerede om fredagen og kunne lige nå lidt træning inden 
fællesspisningen satte i gang. 

 
 
 
 
Lørdag morgen til kørermøde. Til dette løb var der 35 deltagere. 
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Startgrid for 2WD finalen. Der blev kørt i tre klasser, Truck, 4WD og 2WD. 

 
 
I Truck klassen kom IMK på en 8. plads med Lauge Sylvestersen. 
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I 4WD klassen kom IMK på en 5. plads med Christian Williams. 

 
 

I 2WD klassen kom IMK på en 7. plads med Henrik Worm og en 3. plads med Kim Nygaard 
Krogh. 
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LØB PÅ MRC-KUNSTGRÆSBANEN 
Af Kim Krogh 

 

Dette var det andet løb vi afholdte i samarbejde med DMSU. Det var 5. afdeling i 
løbsserien og løbet blev afholdt i weekenden d. 13-14/8-2016. 
 
Dejligt med et fyldt køretårn. Til dette løb var der 34 deltagere.  

 
 
Der gik ikke længe inden det hævede sving blev taget i brug.  
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Nedkørslen fra flisearealet blev der dog ikke slidt særligt meget på :) 

 
 

Billeder fra fri træning. Der blev igen kørt i de tre klasser, Truck, 4WD og 2WD. 

 
 

Vi havde inviteret TV Midt/Vest til at dække arrangementet. De ville gerne lave et mindre 
indslag, hvor de fulgte et klubmedlem før, under og efter finalen. 
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Torben Svenningsen interviewes af TV Midt/Vest. 

 
 

Direkte link til indslaget: www.kortlink.dk/mxhc 
 

I Truck klassen kom IMK på en 2. plads med Lauge Sylvestersen. 

 
  

http://kortlink.dk/mxhc
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I 4WD klassen kom IMK på en 7. plads med Christian Williams. 

 
I 2WD klassen kom IMK på en 5. plads med Kim Nygaard Krogh og en 2. plads med Torben 
Svenningsen. 
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HELE 4 DANSKE MANDSKABER 
DELTOG 
Af Niels P. Rolighed 

 

Alle 120 deltagende, motorcykler og biler, stillede spændte op til start i dette første 
Wiking Historic, hvor Wolfgang Hannemann ikke var løbsleder. Ny løbsleder i spidsen for 
teamet bag Wiking Historic 2016 – var Johanne Becker. 
De danske deltagere mødtes allerede lørdag aften til hyggeligt samvær på Landgasthaus 
Tarp, i den sydlige yderkant af Flensburg. Troels og Inge havde i løbet af lørdagen deltaget 
i Veteranstævnet ved Gråsten, som indbefattede en tur ”Gråsten – Flensborg”. 
 

 
Foto. Fra Oldtimerløbet Gråsten Flensborg. På pladsen.  
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Der var rigtig mange tilskuer langs ruten.  
 Her stødte så den anden del af Team Old Time til. Karin og Niels Peder, havde været på 
”strøgtur” i Flensburg. Team Old Time var således først i Tarp, hvor Hans Oluf (Luffe) og 
Karen, samt Jens og Troels dukkede op til aftensmad, inden Søndagens ”strabadser". 
 

 
Aftenhygge i Tarp.  
Der var start og mål hos Autoforhandler Bauer, i Schleswig. Og så gik turen på ca. 100 km 
ellers rundt om den brede del af Fjorden ”Schlei” – med færgeoverfart  ved landsbyen 
Misunde, hvor fjorden snævre ind. Undervejs var der indlagt 3 Wertungsprüfungen af 
sollzeits – typen. På den anden wertungsprüfung, var der indlagt en hemmelig fotocelle – 
hvilket skabte en del problemer for de mandskaber, der ikke havde styr på deres 
gennemsnitshastighed. Løbet blev reelt afgjort her, idet mange fik max-tid ( 9,99 sek. ) 
Karin og jeg havde heller ikke helt overblik her, men reddede dog situationen nogenlunde, 
og indkasserede 3,37 strafsek.- Hvilket også er en del, når løbet blev vundet på 1,15 
Strafsek. I alt ! Luffe og Karen i Ford Anglia: hæderlige 2,43 strafsek. - Troels og Inge havde 
styr på gennemsnitshastigheden og blev noteret for 0,96 strafsek. Mens Jens og Troels i 
Porsche 911 havde den næstbedste tid af alle: 0,12 Strafsek. – super flot kørt. 
Der var middagspause ved Restaurant Campfire – på toppen af Aschberg ( 98 m ) i den 
sydlige del af Hüttener Berge. Vejret havde opført sig fornuftigt ( tørvejr ) men valgte nu at 
sende en regnbyge ind over Aschberg, hvor grillmestrene, heldigvis havde garderet sig 
med overdækning, så pølser og koteletter fortsat kunne nydes varme. Efter en motionstur 
på trapperne op i det flotte udsigtstårn, kunne vi fortsætte mod TK4 ved det gamle 
fæstningsværk Dannewerk, sydvest for Schleswig. Og herfra i nummerrækkefølge til mål. 
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Jens & Troels i mål i den flotte Porsche.  
 
I mål hos Autohändler Bauer, blev der disket op med diverse kager og kaffebord. 
Udover det individuelle resultat, hvor alle danskere klarede sig flot, var vi ( Team Old Time 
) også stillet op til holdmesterskabet, med Dansk Tysk Historisk Team, hvor vi nu er 5 
mandskaber i teamet: Hans-Ulrik og Barbara / Hans-Peter og Maren / Hans-Jörn og Hans-
Jürgen / Troels og Inge / Karin og Niels Peder. 
Og nu bliver det spændende: Kunne Dansk Tysk Historisk Team virkelig vinde 
Holdmesterskabet for femte år i træk ? – JA VI KUNNE SÅ ! 
Ikke mindre end 4 hold stillede op for at stoppe DTHT´s sejrsrække – Vi sejrede med kun 
8,89 Strafsek. – Nr. 2 havde hele 25,32 strafsek. – Rigtig godt kørt af DTHT. 
 

 
Dansk Tysk Historic Team. Nu er vi 5 mandskaber.  
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Løbet havde en flot rute og arrangementet var vellykket. Løbsledelsen måtte dog sluttelig 
erkende, at det er meget svært at komme efter en lang række af succes-løb, som 
Wolfgang Hannemann var banemand for. Vi ses forhåbentlig næste år, til et endnu bedre 
Wiking Historic, sluttede Johanne Becker dagen af. 
Resultat Kl. 12 : 

Troels og Inge                                 2. plads i klassen og 3.plads gennerelt ( Automobiler ) 
Jens og Troels                                 3. plads i klassen og 4.Plads gennerelt 
Hans-Jörn og Hans-Jürgen                5. plads i klassen og 7. plads gennrellt 
Karin og Niels Peder                         7. plads i klassen og 10. plads gennerelt 
 
Resultat Kl. 11 : 
Hans-Ulrich og Barbara                     1. plads i klassen og 5. plads gennerelt 
Luffe og Karen                                 2. plads i klassen og 8. plads gennerelt 
Hans-Peter og Maren                        3. plads i klassen og 12. plads gennerelt 
 
Resultat Holdmesterskab :            1. plads til Dansk Tysk Historic Team 
  

 
 
På vores hjemmeside kan i se følgende. (www.teamoldtime.dk) 
Foto-collage fra løbet (1:35) – www.kortlink.dk/my6h 
Video fra Golfen, undervejs i det smukke landskab(3:50) – www.kortlink.dk/my6k 
 
Venlig Hilsen 
Niels Peder 

 

 

  

https://youtu.be/y_6I3biPtCA
https://youtu.be/dE1jHBX8kVs
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NYE IMK MEDLEMMER 
 
 
Jakob Jensen 
Paw Damgaard 

 

IMK byder 
velkommen! 
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EM I FRANKRIG 
Af Kim Krogh 

 

I år blev Europa Mesterskabet i Large Scale Offroad afholdt af klubben Modelespace, der 
ligger i byen, 86170 Neuville De Poitou i Frankrig. 

Der var linet op med flag fra alle de deltagende nationer. Der var cirka 130 deltagere. 
Selv om det var et EM, så var der også en Australier med, som det også ses på et af 
flagene. 

Danmark var representeret med 7 kører, hvoraf de 6 kom fra Ikast og omegns Motor Klub. 
Fra venstre til højre er det, Claus Hansen (RC Royal), Christian Williams (IMK), Claus 
Karlsson (IMK), Henrik Worm (IMK), Michael Thomsen (IMK), Henrik Elklint (IMK) og Kim 
Nygaard Krogh (IMK). 

De danske biler.  Det danske pitområde. Hele pitområdet var 12x24 meter.  
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På dag 1 var der stadig græs på banen. 

På dag 3 var der minimalt græs på banen. 
 

Banen blev meget hård ved bilerne som ugen skred frem, der kom store huller i den hårde 
ler og der blev gravet store sten frem af sliddet på banen. Denne defekte bagaksel kostede 
en 3 plads i 1/8 dels finalen, der ellers ville have været en billet til 1/4 finalen. 
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Første hop på banen lige efter Startgrid. 

Der var mange tilskuere til finalerne. 

Starten er lige gået i 2WD finalen. 

 
Hvis man vil se noget af racerløbet kan man starte på YouTube her: 
www.kortlink.dk/my6q 
 
Med venlig hilsen, Kim, MRC. 
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SOLSKINS WEEKEND 
Af Inge og Troels Nielsen 
 

Vi skriver lørdag d. 23. juli og vi har sat kursen mod restauranten ”Brückenterrassen” ved 
bredden af Kielerkanalen.  Fra Give kører vi af landeveje, helt til Rendsburg. Vi er her ved 
13 tiden. Nu skal det blive godt med lidt frokost. Og det kan de her på stedet. Maden er 
langt over ”normal standard” og til en fornuftig pris. Kan anbefales, hvis I kommer på de 
kanter. Vi træffer Karin og Niels Peder her. De har været på tur siden i går. Restauranten 
er berømt for sin beliggenhed ved den trafikerede kanal, og samtidig er her en skare af 
skibs interesserede mennesker, der på frivillig basis, bemander det lille ”kontroltårn”. 
Herfra fortæller de om de skibe der sejler forbi. Spændende. Vi er så heldige, at der 
passere et krydstogtsskib midt på eftermiddagen.  

 

 
Nå, men vi skal jo også videre til vores overnatning på et Gasthof i byen Hamdorf. I 
morgen skal vi deltage i et løb, med start i byen Hanerau-Hademarschen, ca. 16 km 
sydvest, og en færge, herfor. Det er så smart indrettet, at alle færger over Kielerkanalen er 
gratis. Vores Gasthof er et hyggeligt sted, og her er liv og glade dage, da der er en 
bryllupsfest i gang. Hyggeligt.  
Det er søndag morgen, og vi skal deltage i det ”30. Int. 
ADAC Christophorus Oldtimer Rallye”. Løbet er på 120 
km og der er kun tilmeldt 81 køretøjer. Ikke mange efter 
tyske forhold. Der er tilmeldt 6 hold i Mandskabs 
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konkurrencen, så det er ok. Vi i ”Dansk Tysk Historic Team” stiller med alle mand, da vi har 
mulighed for at vinde ”Holdkonkurrencen” for 5 gang siden 2011. I 2012, kunne vi ikke 
deltage, da løbsledelsen ikke havde udskrevet kl. 12. så det er faktisk 5 gang i træk, vi 
kæmper for.  

 
Efter diverse kontroller og morgenkaffe er der fører møde. I år har løbsledelsen valgt en 
ny form for afvikling af sekund etaper. der ”plejer” at være 3 af dem, men ”plejer” er jo 
død som bekendt. I stedet skal vi gøre følgende. Vi får oplyst længden fra A – B, fra B – C, 
& C – D. De skal så køres som en opgave hver for sig. Ved start bliver vi så oplyst om 
hastigheden på den første delstrækning og ved mål / start på næste delstrækning vil der 
stå et skilt med næste hastighed, o.s.v. Dertil kommer der så, at der kan være hemmellige 
kontroller (HTK). Så tyskerne er lidt rystede. Vi danskere tager det lidt mere roligt. Over en 
kop kaffe, snakker vi i Teamet om, hvordan vi skal løse opgaven bedst muligt. Der er flere 
bud. Der er enighed om, at vi alle gør vores bedste på hver sin måde.  
Kl. 10 går det løs med første deltager. Ruten går lidt mod vest og følger så mere eller 
mindre kanalen mod syd med diverse afstikkere. Inge og jeg har aftalt ”kun” at bruge 
vores køretidstabel til opgaven. Og så tæller Inge op (som ved stopuret), men bare på 
tabellen i stedet, når vi har fotocellen inden for se vidde. Det gælder så om, at se den nye 
hastighed og få den tastet ind, og så må vi prøve at skifte hastigheden så præcis som 
mulig. Første del er en lille rundbane i en landsby på ca. 700 m pr. omgang. Der står et par 
fra den arrangerende klub midt på strækningen, men vi kan ikke lige tyde om det er en 
HTK. Men vi kører fint, og det synes vi også resten af sekundetapen gør. Mellem B & C er 
der en HTK med fotocelle. Den rammer vi ikke helt præcis, men dog ok syntes vi. Så, som 
helhed har vi en god fornemmelse af prøven. Vi når næsten ned til udløbet på kanalen og 
drejer mod øst til middagspausen hos Opel i Itzehoe.  
Nu er der 1.20 min pause. menu. Kartoffelsalat eller nudelsalat og pølser. Ok men nu 
ingen luksus menu. Vores team medlemmer er slet ikke tilfredse med deres indsats på 
sekundetapen. Kun Hans-Jörn & Hans-Jürgen, og os er optimistiske. De andre har alle en 
max tid et sted. Øv.  
Turen går nu tilbage mod nord, til mål ved kanallandsbyen Oldenbüttel. Her bliver vi 
modtaget med champagne, ved 16 tiden. Se nu er vi så fremme ved et af højdepunkterne 
ved løbet. Det helt store kagebord. Hjemme bagt, af klubbens kvinder. Det er en 
oplevelse. Og der er lagkager i overflod. Men maven siger stop noget før øjnene.  
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Nu er teamets regnskabsfører, Hans-Ulrich, gået i gang. Det ser ikke for godt ud i 
holdkonkurrencen og det bliver tæt, mener han. Der er rigtig mange hold der har 
”klokket” i den på sekundetapen. Nogle har ikke ser den nye hastighed og så fortsat med 
den første. Uf. En del har ikke haft styr på hastigheden ved den hemmelige. Uf igen. Ved 
17 tiden kommer de officielle tal så. Det lysner lidt. Resultaterne bliver følgende: 
 

Hans-Jörn & Hans-Jürgen.   1. pl. i kl. 12. &  1 generelt.   4,45 sek. 
Troels & Inge.     2. pl. i kl. 12. &  2 generelt.   6,82 sek.   
Hans-Ulrich & Barbara    2. pl. i kl. 11. &  5 generelt.   13,39 sek. 
Karin & Niels Peder.    6. pl. i kl. 12. & 13 generelt.  19,43 sek. 
Maren & Hans-Peter    6. pl. i kl. 11. &  16 generelt.   22,94 sek. 
 

I holdmesterskabet ser det sådan ud. . .  
1. Dansk Tysk Historic Team. 24,66 sek. – 2. MSC Neumünster. 36,81 sek. –  3. Kieler 

Sprotten. 47,94 sek. 
 

Der er jubel i vores lejr. Vi gjorde det igen, igen. Super flot. Det er det bestemt ikke alle 
tyskere, der syntes. Men de kan jo prøve om de kan slå os næste år. Vi vil helt bestemt yde 
optimal modstand. Ved 18 tiden tager vi afsked. Og vi drager i alle retninger. Karin & Niels 
Peder vil med over med færgen, men stopper igen i Hamdorf. De har ferie og bliver 
hernede. Vi drager hjem. Det har været en dejlig afslappet og hyggelig weekend. Det har vi 
igen nydt i fulde drag. 

 
Med sportslig hilsen Team Old Time / Dansk Tysk Historic Team - Inge & Troels.  
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  Vi Møblér dit hjem. 

Sunds Møbler 
Navervej 18, 7451 Sunds, 97141700 

Din lokale møbel specialist siden 1970. 
 

 
Jernbanegade 1A 
7442 Engesvang 

 
Tlf: 86861344 

Web: www.frisor.dk/salonklipogz 
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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 
Maria Mejlby Skov     9. oktober 
 
60 år 
Jan Søndergaard      27. September 
 

 
 
 
 

   

IMK ønsker hjerteligt Tillykke 
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KALENDEREN 
August 

Lørdag d. 27   MRC DASU DM2 
 

September 

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

Oktober 

Lørdag d. 8   Mini Rally Syd - Give 
Lør-søndag d. 22-23  Rally Denmark i Kjellerup 
 

 
 

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk 
 

http://www/

