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Kære læser 
 
Endnu et klubblad er nu landet i din indbakke! 
Denne gang med spændende artikler og billeder 
fra den seneste tid i IMK. 
Ligger du inde med noget du synes dine 
klubkammerat skal have glæde af (Her tænkes 
ikke på økonomiske bidrag – disse sendes 
direkte til redaktøren) så send endelig ind på 
klubblad@imk.dk 
 

Mange hilsner 
Redaktør, Kim Højriis 
klubblad@imk.dk 
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CIRKEL K LØBET 5 – JFM4 
Af Team Old Time – Niels Peder Rolighed – IMK/DHMC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normalt kører Ditte og jeg jo med i FDM-Dasu Classic. Som bekendt er det P-løb, hvor ruten 
er forholdsvis nem, og dog – på det seneste har der sneget sig flere og mere komplekse O-
løbs finter  ( snedige gamle 1:20000 kortudklip endda ) ind på P-Etaperne, ja selv på S-
etaperne bliver der ”spillet” lidt på mulighed for fejlkørsel. Hvad jeg så mener om det, skal 
ikke med i denne artikel. Vi må blot konstatere, at det er blevet sværere for observatørerne 
at gennemskue ruten. 

 
For at få lidt mere erfaring udi 
kortlæsning/terræn og signatur/stedkendelse, 
har Ditte og jeg deltaget  i nogle enkelte O-løb. 
De fleste løb har dog desværre vist sig at være 
for svære for en ”begynder” som Ditte. Ja, 
faktisk har vi kørt et enkelt løb i C-klassen, hvor 
jeg på et  tidspunkt satte mig i højre sæde – og 
syntes at det var alt for kompliceret at finde vej. 

 
Vi havde derfor tilmeldt os i D-Klassen til Bern Thrysøe´s og Bjarne Andersens Cirkel K løb – 
DM5 og JM4 Jo, nu skulle vi ud at køre sammen med de rigtige ”skrappe drenge”  Bernd 
ringede så ugen op til løbet og overtalte os til at køre C-ruten. Han havde fået lavet det alt 
for nemt, mente han. Den sang havde vi imidlertid hørt før, så vi var da lidt spændte på 
sværhedsgraden da vi mødte op ved Cirkel K i Ulkær på den gamle hovedvej 13 lidt nord for 
Vejle. Der stillede 38 mandskaber til start, så stemningen  var tæt i Cafeteriaet på Cirkel K – 
hvor der normalt er god plads til de vejfarende. 
 
Harald og Jan, Luffe og Åge samt Bente og 
Brian , for nu at nævne dem vi er i klub med, 
stilled op i hhv. M-Klassen, A-Klassen og C-
Klassen. Vi stillede som sagt op i D-Klassen 
( Debutant ) for Dansk Historisk Motor Club, 
da det nu engang er der vi har den aktive 
licens. Luffe og Åge DHMC, har først i år 
dannet makkerpar i O-løb, og har kørt 
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suverænt godt i A-klassen. Allerede inden Lørdagens start, var de Danmarksmestre, og det 
skulle undre mig meget om de ikke også snupper Jysk/Fynske Mesterskab. 
 
Ruten var lagt i et område øst og nord for Ulkær / Lindved. Oversigtskortet (1:10000 hvor vi 
skulle kører ca. 50 km O-løb, fyldte ikke mere end  10 x 7 cm )  Ruten var beskrevet i 2 
rutebøger på i alt 13 sider, med knivskarpe kortudklip og sværhedsgraden var så tilpas svær, 
at ingen i C og D klassen kom igennem uden at få straf på rutekontroller – og så tilpas let, at 
vi i D-Klassen kunne ”stave os igennem” – Flot 
 
Efterhånden som løbet skred frem for os, blev Ditte mere og mere fortrolig med hvor der 
skal måles og hvorfor. Til sidst var der endda overskud til at skrive kontroller ned i 
rutebogen, der hvor de hørte til. Så det gik supergodt og lysten til at køre O-løb steg mange 
grader undervejs  OG Selvom Ditte og jeg brugte 54 minutter ekstra , manglede vi kun en 
enkelt kontrol og havde 2 fejlnoteringer, hvilket kunne have rakt til en 2. Plads i C-Klassen. 
Ja og så havde vi faktisk henvist Brian og Bente til tredjepladsen    Vi vandt D-Klassen  - 
da vi var de eneste deltagere ;-) OG Løbsledelsen havde på forhånd bestemt sig for at vi 
skulle havde en pokal. Det synes jeg var et flot træk. Bente gjorde mig opmærksom på dette 
lige før vi skulle starte, men det sagde jeg selvfølgelig ikke videre til Ditte før vi var i mål. 
Hun skulle jo nødig slappe for meget af i forvisning om at ”førstepladsen” var hjemme ;-) 
 
Vi kom sidst til målkontrol hos Cirkel K Hvor der var  Dansk Bøf m/bløde løg – Kartofler og 
sovs til kun 65,-kr. på menuen som dagens ret.  Vi fik stukket vores beregnede resultat i 
hånden, da vi stod i køen til bøfferne, og inden der var gået ½ time, var der gang i 
præmieuddelingen.  
 
De øvrige resultater for IMK og DHMC ser sådan ud: 
 
M-Klassen:  Harald og Jan Søndergård    3. Plads 
A-Klassen:  Niels Oluf Jessen og Åge Keseler Kirketerp 1. Plads ( Vinder af DM ) 
C-Klassen:  Bente og Brian Nielsen    2. Plads   
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MRC AFDELINGEN PÅ TUR 
Af Kim Krogh, MRC 

 

I weekenden d. 10 & 11/9-2016, var vi i Kalundborg til det 6. og sidste løb for i år i DM-serien 
under DMSU. 
Kalundborg banen er hovedsaglig en kunstgræs bane. Der er ler på den bagerste langside og 
hoppet er belagt med tagpap. Til dette løb var der 40 deltagere. 

 
Leret er så glat, at bilerne drifter igennem svinget, inden de kommer ind på kunstgræsset 
og får fuldt greb igen. 
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De fleste af deltagere med deres biler. 

 
I det samlede mesterskab opnåede IMK følgende placeringer. 
Truck klassen: 
8. plads med Lauge Sylvestersen. 
 
I 2WD klassen: 
19. plads med Torben Svenningsen, 
11. plads med Henrik Worm og 
5. plads med Kim Nygaard Krogh. 
 
I 4WD klassen: 
10. plads med Torben Svenningsen og 
4. plads med Christian Williams. 
 
Torben skiftede klasse under sæsonen, uden dette skift ville hans stilling selvfølgelig have 
været bedre.
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FDM-DASU CLASSIC 5 – 1-10-2016       
Af Niels Peder Rolighed 

 
Efter en længere pause med P-Løb, skulle TeamOldTime ( 
Troels/Inge og Niels Peder/Ditte ) prøve kræfter med de bakkede 
og snoede små veje omkring Lemvig. 
Løbsledelsen: Jan Kuipers og Christian Hansen havde rig mulighed 
for at udnytte områdets mange grusveje, men havde på fornuftig 
vis begrænset det til kn ap 5 km. af rutes ca. 210 km. 
Hele arrangementet var centreret om Lemtorpskolen, hvor der var 
gode rammer til både start / Pause og mål, hvor Lemvig og Omegns 
Motor Sport´s ”madteam” havde lånt det 
ny renoverede skolekøkken til at lave 

fantastisk veltilberedt mad til hele dagen. Især flæskestegen med 
alt tilbehør, høstede stor ros og indbragte madteamet aftenens 
største bifald på Henning Friborgs opfordring. 
Nå, det var løbet vi kom fra. Vi havde startnr. 3 og Troels/Inge nr. 
35 ( 37 tilmeldte hold ) Turen gik fra det nordøstligste hjørne af 
Lemvig, ned gennem byen og ud langs med vigen, til første 
sekundetape ( 21 S-Etaper i alt ) Og på grund af bykørsel Lørdag 
formiddag, var der tillagt 10 min. køretid til første selvstart – Fint 
lavet. Vi havde altså god tid til at forberede os. Alligevel bliver jeg i 
tvivl om, hvorvidt jeg er foran eller bagefter, da vi nærmer os det 
første Hemmelige tidskontrol ( HTK ) – Resultat 11 sek. Foran !!  ØV 
– jeg er åbenbart lidt ”rusten” bag rattet – Det plejer jo også at være 
Karin der har styr på gennemsnitshastigheden og mig der finder vej, når vi kører løb i 
Tyskland. Jeg får styr på hvordan ur og triptæller ”hænger sammen” og forsøger ihærdigt at 
fortrænge den negative oplevelse ved første HTK. Det går også fint på de resterende 41 
HTKér – Et par stykker rammer vi på 3 og 4 sek. Resten ligger på 0-1-2 sek. Så vi ender på 45 
strafsek. Troels og Inge er ”et my” bedre med 44 strafsek. – men mangler en rutekontrol 
”Ø” 
Den omdiskuterede HRK ”Ø” er der kun 8 
mandskaber der har noteret, og den afgør 
reelt topplaceringerne i klasserne. HRK ”Ø” 
befinder sig på en vejforlægning i vandborg. 
En ret ”skarp” O-løbs-finte, hvor en mindre 
vej på kortet er tegnet op som en bred 
hovedvej. Denne finurlighed, skal 
deltagerene så spotte på de 1600m der er 
mellem S-Etape1 slut og S-Etape2 Selvstart ! 
Vel at bemærke med 45 km/t som 
gns.hastighed. Det gælder også Touring-
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Klassen. Ditte og jeg er heldige at få HRK ”Ø” med 
på kontrolkortet, da vi spotter et hold på vej retur 
for at hente skiltet. 
Generelt er stemningen i mål, at det har været et 
godt pålidelighedsløb, men også et løb med højt 
stress-nivau, og for høje hastigheder pga. de 
korte og stramme P-etaper mellem S-Etaperne. 
 
 
 
 

Resultat: 
Troels og Inge Opel Kadett GT/E    69 Strafp. -  nr. 8 i Expert klassen 
Niels Peder / Ditte   Golf 2 Gti        45 Strafp. -  nr. 1 i Sport klassen 
 
Alle resultater:  www.kortlink.dk/np3v 
Foto fra løbet: www.kortlink.dk/np3x  

Erik Andersen / Per Vilslev Ditte Rolighed / Niels P. Rolighed       Jan Kuipers 
Nr. 2 i Sport klassen  Nr. 1 i Sport klassen 

http://kortlink.dk/np3v
http://kortlink.dk/np3x
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46. INT. ADAC-RALLYE STEMWEDE 
BERG HISTORIC – 24. SEPT. 2016 
Af Niels Peder Rolighed 
 

Så fik Karin og jeg igen afprøvet vores 
tysk kundskaber på en forlænget 
weekend til Nordrein Westfalen – Ort 
Stemwede. 
Efter en pause sidste år, skulle vi igen 
deltage i Stemwede Berg Historic. Der 
er ca. 540 km dertil fra Sunds, så vi var 
allerede på farten i ”Den Røde Golf” 
Fredag morgen. Vi fik en lille byge med 

hjemmefra, men ellers var vejret ren sommer, 20 – 23 grader 
/ sol og vindstille   
Vi overnatter på Berggasthof Wilhelmshöhe - Stemwede-
Haldem, hvor løbet, praktisk nok, både starter og slutter i år. 
Området Stemwede ligger i det nordvestligste hjørne af 
Nordrein Westfalen. Afgrænset af Stemwede Berg – 172 m høj mod nord – og mod syd, 
Wiehengebirge, en ”kæde af bakker” på op over 300 meters højde. En fantastisk flot ramme 
til et Oldtimer-Rally i Septembersolen. 
 
Selve løbet var bygget op med 4 wertungsprüfungen (sekundetaper) og 4 orienteringsetaper 
– Rutebog til O-Etaper udleveres ved TK umiddelbart inden start på etapen. Det hele er 
bundet sammen med tulipanetaper , ca. 155 km i alt. 
Kvaliteten var som sædvanlig i top på selve løbet. Dog var der i sammenligning med tidligere, 
skåret lidt ned på ”festligheder og bespisning” 
 
Inden pausen på et fodboldstadion i Rödinghausen ( en meget lille by med et godt 
fodboldhold og tilhørende faciliteter ) – havde jeg ”overbladret” i rutebogen på en 
orienteringsetape, og pludselig vidste vi ikke hvor vi var på det næste kortudklit  Det 
kostede  5 min. ( 5 strafpoint ) ved TK. Hmm 
 
Efter pausen i sponsor launchen på Häcker ( køkkenproducent ) Wihenstadion, hvor der blev 
serveret pastaret med kylling og tilbehør, var ”maven fuld og hovedet tomt” i hvert fald 
kørte vi forkert på WP3/SS3 og missede både et skilt og fik maxtid ved fotocellen – Hmmmm 
#%¤@& - Chancen for et godt resultat var borte. 
Vi var som sagt kørende i ”Den Røde Golf” fra 1990 og deltog i klasse YT – ja, det betyder 
ikke det du tænker, men Young Timer, og her var der kun 3 deltagere af de i alt 40 
deltagende biler. 
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I mål ved Berggasthof Wilhelmshöhe, kunne 
vi, under festmiddagen, konstatere at vi var 
blevet nr. 2 i klassen. Det gav naturligvis 
ingen pokal, men vi fik dog en ”sølv”-
Plakette til samlingen. Vi var straffet for 1 
skilt for meget, men det ville ikke rokke ved 
resultatet, så vi lod det ligge. Hvis vi havde 
kunnet deltage i generalklassementet i 
Touristisch, var vi blevet nr. 11 af 20 
deltagere med vores 28,52 Strafp. ( rettet 
for det ekstra skilt vi var straffet for – det er 
vel ikke så ringe endda ?  

 
Søndag formiddag kører vi atter mod Sunds, hvor km-tælleren runder 1245 km inden Golfen 
atter holder i garagen. Det er et løb vi gerne kører igen, men måske kombineret med ferie 
og et løb mere i området. Som det ses, er der temmelig mange transport-km i forhold til 
løbs-km. 
 
Foto fra turen : www.kortlink.dk/np45 

  

http://kortlink.dk/np45
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IMK BESTYRELSESMØDE 03-2016 
Mødet blev afholdt mandag d. 26/9-2016 kl. 19.00 hos Asger 
Iversen 

 

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. 

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

 Kåringsarrangement i kommunen. 
Kommunen hædre nogle af borgerene, der klare sig godt sportsligt. Harald og Jan 
Søndergaard fik en medalje i Nordisk mesterskab og det er på baggrund af denne 
de er blevet hædret med blomster og avisomtale. 

 Foreningsdag i Vores Ikast. 
IMK takkede nej. Vi ser om det kan prioriteres højere til næste sæson. 

 Henvendelse fra Føtex. 
Om at lave nogle aktiviteter foran Føtex. 
Der kunne evt. laves en konkurrence, hvor Føtex så sponserer præmierne. 
Det kunne skabe lidt mere opmærksomhed omkring IMK og forhåbentlig resultere 
i flere tilskuer og nye medlemmer. 
Der skal tænkes lidt mere over konceptet og mulighederne. 

 Henvendelse fra Mike Sørensen. 
Tovholdere til folkeracebane ønskes. Det er videregivet til Banesportsudvalget, der 
håndterer dette. 

3. Økonomi 

 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. 

 Kopimaskine i klubhuset 
Den 'nye' kopimaskine kan ikke lave dobbeltsidet kopier længere. Niels Kr. 
kontakter reparatøren. 
Der skal snart tændes for varmen i rummet. 

 Alarmanlæg 
Der er nogle af nøglebrikkerne der ikke virker ordentlig. Hvis man får startet en 
alarm, så ringer man til Allan (2372 5014) eller Niels Kr. (4014 5203), så alarmen 
kan stoppes igen. 
 
(fortsættes på næste side) 
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 Støjmåleudstyr 
Indkøb af en kalibrator er udsat, der findes en løsning i løbet af vinteren. Bjarne 
kontakter de rettepersoner. 

4. Sportsudvalgene: 
a: Banesports-udvalget 

 Der er fundet en der vil stå for vedligeholdelsen, dette er en stor hjælp, og Thomas 
Andersen bydesvelkommen på posten. Hvis man har ønsker til banens 
vedligeholdelse eller gerne vil bidrage, så tager man kontakt til Thomas, der så vil 
koordinere arbejdet. 
Fra bestyrelse side opfordres til, at der er enighed i udvalgene, inden der træffes 
økonomiske beslutninger. 

 Klubmesterskabet d. 18/6-2016 blev desværre aflyst pga. manglende tilmelding. 

 D. 10/9-2016 blev der afholdt U16, U18, Ladies og Crosskart. Selve løbet blev 
afviklet uden problemer. Der var dog store udfordringer med at finde nok officials. 

 Ryttergården er ved at blive for lille. Det er oppe til overvejelse om der skal betales 
et beløb for den plads, der bruges ud over den tildelte plads. 

b: OR-udvalget 

 Afdelingen fik arrangeret Landbobank Rallysprint i Sdr. Vium d. 18/6, det var en god 
dag . 

 IMK Rally Midtjylland, blev afholdt d. 10/9-2016. Der var lidt udfordringer med 
tilladelser og flytning af ruter pga nogle stilleområder, men til sidst gik det hele 
heldigvis op i en større enhed. 
Dagen forløb uden forsinkelser . 

 Den 22/10-2016 køres DM6, der kan godt bruge nogle flere officials, så kom frisk. 

 IMK har fået tildelt finaleløbet 7/10-2017 i Mini Rally Syd mesterskabet. 
c: MRC-udvalget 

 Siden sidst er der afholdt tre løb. To i DMSU regi og et i DASU regi. 
Den 11-12/6-2016 blev det første DMSU løb i IMK afholdt. Der blev kørt på 
jordbanen, deltager tallet var på 35. Den 13-14/8-2016 blev der igen afholdt et 
DMSU løb i IMK. Der blev kørt på kunstgræsbanen, deltager tallet var på 34. Til 
dette løb havde vi besøg af TV Midt Vest, der lavede et fint indslag som kan findes 
på deres hjemmeside. 
Den 27/8-2016 blev der afholdte et DASU løb på kunstgræsbanen, deltager tallet 
var på 4. MRC afdelingen er glade for, at der på sidste generalforsamling blev givet 
mulighed for at køre løb i DMSU regi, da det må siges, at det er der deltagerene er. 
Deltagere antallet fra løbsserierne under DMSU og DASU er fordelt således: 
DMSU: 
DM1 i Bramming: 34 DM2 i Hillerød: 33 DM3 i Ikast: 35 
DM4 i Slagelse: 33 DM5 i Ikast: 34 DM6 i Kalundborg: 40 
DASU: 
DM1 i Kolding: 7 DM2 i Ikast: 4 
DM3 i Viborg: Aflyst pga manglende vedligehold af bane og materiel. 

 Den 9/10 afholdes Klubmesterskab fra klokken 9 til cirka 16. Der køres på 
kunstgræsbanen. 
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5. Øvrige udvalg: 
a: Sponsorudvalget 

 Intet nyt. 
b: Bygningsudvalget: 

 Der mangle en tagplade på maskinhuset. 

 Der skal trækkes et kobberrør fra olietanken til oliefyret. 

 Der skal en timer på oliefyret, så fyret ikke kører unødigt. 

 Der mangle ventilation på toiletterne. 

 Der skal laves Damer og Herre skilte til toiletterne. 
c: Bankoudvalget 

 Det er efterhånden kritisk med folk, der kan hjælpe til på Bingo aftenerne. 
Uden denne hjælp går det ud over det overskud som IMK modtager. 
Udover evnen for lidt hovedregning og et smil kræves der ikke nogle specielle 
egenskaber, så bare meld dig som frivillig. 

d: Klubblad- og hjemmesideudvalget 

 Klubblad, det kører fint, dog er indlæg altid velkommen. 

 Hjemmeside, der skal laves så Banko kalenderen bliver opdateret. 

 Facebook, husk at indsende materiale til Facebook gruppen: IMK 
e: Aktivitetsudvalget 

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

 Der er forslag om et foredrag med en DTC kører, Gokart løb og Banko. 
f: Cafeteriaudvalget 

 Der kan stadig bruges nogle flere tallerkner. 

 Hvis nogen skulle komme omkring et godt tilbud, så giv os et tip. 
6. Kalender: 

 Årsmøde Folkerace d. 3/1-2017 

 Årsmøde Rally d. 4/1-2017 

 Årsmøde MRC d. 5/1-2017 

 Generalforsamling d. 19/1-2017 

 Årsfest d. 28/1-2017. Der arbejdes på at skaffe levende musik. 
7. Eventuelt: 

 Nøgler til bomme og klubhus. Der opfordres til at afdelingerne får inddraget nøgler 
fra tidligere medlemmer. Fremadrettet inddrages nøgler fra medlemmer, som ikke 
har betalt kontingent inden d. 31. marts. 

 Bedre internet til klubhuset. Inger Marie undersøger hvad der er af muligheder. 
8. Næste møde 

 Næste bestyrelsesmøde afholdes ved Bjarne d. 8/12-2016 klokken 18:30. 
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HÆDER TIL IMK-KØRERE 
Ikast-Brande Kommune og Folkeoplysningen delte hæder ud 
 
D. 6. september blev der i Brande Golf Klub uddelt hæder og priser til talenter. Her med IMK 
repræsenteret af Jan og Harald Søndergaard der modtog flot hæder. Stort tillykke til Jan og 
Harald skal lyde herfra! 
Læs mere på Ikast Avis´ hjemmeside: www.kortlink.dk/np52 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
   Foto: Ikast Avis – Focus – 14. september 2016 

  

http://kortlink.dk/np52
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2016 I HMS RACING - CROSSKART 
Af HMS Racing – Crosskart Team 
 
Året 2016 er for os i teamet gået næsten lige efter 
planen. I år har vi både kørt fuldt DM og 
derudover også kørt 1 afdeling af norsk 
mesterskab og 2 afdelinger af NEZ. Den 25. juni 
var teamet i Norge til vores første internationale 
løb. Destinationen var Bø på Rallebanen. For Sofie 
gik det helt efter planen og hun sluttede som 
nummer 7 ud af i alt 18 kørere. Simons løb 
drillede lidt for ham da den gamle Suzuki ikke var så arbejdsvillig og blev efterfølgende 
skiftet ud med en Yamaha 250ccm.  
 

Den 13-14 august var der NEZ finale på 
Nysumbanen i Hobro. Her sluttede Simon på en 
flot 7. plads ud af 11 i klassen. 
De internationale løb har alt i alt været et rigtig 
sjovt projekt og en sjov oplevelse. Sofie sluttede 
på en samlet 17. plads i det norske mesterskab og 
er dermed også den bedste dansker placeret i 
klassen 125ccm.  
Simon havde mere succes i det danske 
mesterskab og havde nogen spændende kampe 
med de andre kørere i klassen. Simons sæson 
sluttede med en flot 2. plads i det danske 
mesterskab som er et resultat som både Simon 
og resten af teamet er rigtig stolte af.  
 
 
 
 

 
Vi vil i teamet gerne takke for en god og spændende sæson og glæder os til mange hyggelige 
stunder på racerbanerne i 2017. 
 
Videoer fra de forskellige løb kan ses på   www.danishcrosskartmedia.com.  
 

Billeder og onboard videoer kan ses på vores facebookside HMS Racing - Crosskart 
team. 
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NYE IMK MEDLEMMER 
 
Peter Christensen 
Jan Møller Petersen 
Ronnie Brochert 

 

 
IMK byder velkommen! 

 

ÅRSMØDER OG 
GENERALFORSAMLING 2017 
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):  3. januar 
Rally og orientering:       4. januar 
MRC (Model Racing Car):      5. januar 
Generalforsamling:       19. januar 
 
Der følger mere info herom i næste nummer af Kilometerstenen. 

 

ÅRSFEST 2017 
Årsfesten 2017 afholder 28. januar i klubhuset. Der følger mere info om dette i næste 
nummer af Kilometerstenen. 
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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 11 December Bingo 11 Nov 
   
   

         
 
  

Fødselsdage 
 
18 år 
Caroline Grewy      13. December 
 
40 år 
Tania Søndergaard Sørensen    16. November 
Jacob Truelsen      6. December 
 
 

 
 
 
 

   

IMK ønsker hjerteligt Tillykke 
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KALENDEREN 
Oktober 

Lør-søndag d. 22-23  Rally Denmark i Kjellerup 
Torsdag d. 27   Evalueringsmøde FR/Crosskart (Klubhuset) 
 

November 

Fredag d. 11   Bingo 
 

December 

Søndag d. 11   Banko 
 

Januar 2017 

Tirsdag d. 3   Årsmøde FR/Crosskart 
Onsdag d. 4   Årsmøde Rally/Orientering 
Torsdag d. 5   Årsmøde MRC 
Torsdag d. 19   Generalforsamling 
Lørdag d. 28   Årsfest 

 

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk 
 

http://www/

