
   

  
         
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

Bestyrelse: 
Bjarne Nielsen (formand) Tlf. 27639005 
formand@imk.dk 
 

Niels Kr. Højriis (kasserer) Tlf. 40145203 
kasserer@imk.dk  
 

Asger Iversen (sekretær) Tlf. 40212421 
al@sport.tdcadsl.dk 
 

Inger Marie Pedersen Tlf. 22973534 
Imp310562@gmail.com  
 

Anders Clausen (OR) Tlf. 40631206 
helleoganders@aiac-racing.dk 
 

Allan Jensen (B) Tlf. 23725014 
baneudvalg@imk.dk  
 

Kim Nygaard Krogh (MRC) Tlf. 30820182 
nygaardkrogh@hotmail.com 
 

Udvalgsformænd: 
Rally/Orientering: Bjarne Nielsen 
Tlf. 27639005 - orudvalg@imk.dk 
 

Bane: Allan Jensen 
Tlf. 23725014 - baneudvalg@imk.dk 
 

MRC: Kim Nygaard Krogh  
Tlf. 30820182 -  mrcudvalg@imk.dk 
 

Medlemsregistrering: 
medlemsreg@imk.dk  
 

Kantinebestyrer:  
Inger Marie Pedersen Tlf. 22973534 
 

Træning - Nørlundbanen: 
Allan Jensen Tlf. 23725014 

 

WEB-master: 
web@imk.dk 
 
 
 

 
 
 

Kære læser 
 

Fra tid til anden sker der noget uforudset. Noget 
man ikke var forberedt på. Det der lige gør, at 
hvert klubblad ikke er det samme! 
Denne gang, er det for første gang i min tid som 
redaktør sket, at vi har haft for meget indhold. 
Det skyldes i høj grad, et spændende indlæg fra 
Team Old Times´ tur til Kina. For ikke at skulle 
sende bladet ud med pakkepost, er den 
spændende historie delt op, så noget af den 
følger i næste uge. Men frygt ej – der er også 
snigpremiere til dem der ikke kan vente. 
 

Mange hilsner 
Redaktør, Kim Højriis 
klubblad@imk.dk 
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Der indkaldes hermed til 
 

GENERALFORSAMLING 
TORSDAG D. 19. JANUAR 2017 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; 
Bjarne Rosenlund Nielsen 
Niels Kr. Højriis 
 
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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OR-UDVALGSMØDE 03-2016 
Den 18 Oktober kl. 19.00 hos Kenneth.  

Deltager, Bjarne, Anders, Henrik, Søren og Kenneth. Referat Kenneth. 
 
 

Dagsorden: 
 
1: Godkendelse af referat 
- Godkendt. 

 
2: Siden sidste møde 
- IMK har haft officials til pinse rallysprint i Horsens og MRS på fyn, hvor Torben har gjort 

et stort stykke arbejde for og få samlet folk nok. 
- Landbobanken rallysprint i Sdr. Virum er afviklet. 
- Sølv til IMK i hold v/ JFM ved Fejden i VOM, tillykke med resultatet. 
- Rally Midtjylland er afviklet, der har været mange positive tilbagemeldinger. 
- KM i klubmesterskab aflyst. 

 
3: Økonomi 
- Helle har lavet et budget for 2017 
- Rally Midtjylland der mangler dog et par kørsel afregninger, der er et lille overskud på ca. 

3800kr det er ikke et stor overskud, i forhold til det budget der var lavet. Der har ikke 
været så mange køre som budgetteret med i budget. 

- Klubbens BMW der har Søren afleveret nummerpladerne, den var for ringe til og syne. 
Der bliver noget tilbage betaling for vægtafgift og forsikring. Udvalget er enige om at der 
ikke vil blive købt en erstatnings bil. 

 
4: Kommende aktiviteter 
- Mandskab til Rally Denmark den 22 Oktober. 
- Vintercup er aflyst da vi ikke har en bil! 
- Klubaftener, Anders har en ide besøg et DTC team. Udvalgets andre medlemmer vil også 

se om vi kan komme med et forslag. 
- Årsmøde 4 Januar 2017 
- Kalender 2017: Sdr. Virum d. 17/6 og MRS4 d. 7/10 klubrally 

 
5: Materiel 
- Nyt depot: færdiggøres af tag, sider og låge. Strøm. Indretning. Henrik bestiller de sidste 

materialer og der bliver fundet en dag efter Rally Midtjylland. 
- Gennemgang og mærkning af materiel vil blive gjort når reolen er opsat og materialerne 

bliver sat på plads. 
- Vej til depotet og videre til MRC-afdelingen der skal også findes en dag, hvor vi kan have 

en rendegraver. 
- Indretning af den store er næsten på plads der er stadig en udfording med vægten. Den 

lille trailer mangler stadig og blive indrettet. 
- Logo på pavillon: Henrik får teltdugen sendt til skilte firma. 
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6: Eventuelt 
- Der er behov for flere løbsleder, Bjarne og Henrik vil kontakte nogle potentiale emner. 
- Engagement i MRS: Anders og Bjarne deltager i et møde her i november, hvor året vil 

blive evalueret. 
- Nogle medlemmer arbejder med klubrallyplaner og andre med sprint. vi høre vel nærmer 

når der er nyt eller de ved mere. 
 
7: Næste møde 
- 15 December hos Henrik  
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REFERAT - BESTYRELSESMØDE 
04-2016 
Mandag d. 8/12-2016 kl 18 hos Bjarne Nielsen. 

Deltagere: Bjarne Nielsen, Niels Kr. Højriis, Inger Marie Pedersen, Asger Iversen, 
Anders Clausen, Kim Nygaard Krogh. 
Afbud: Allan Jensen. 
Referent: Kim Nygaard Krogh. 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
- Referatet blev godkendt. 

2. Bestyrelsen - siden sidste møde – henvendelser mm (undtaget udvalgsemner) 
- DASU Repræsentantskabsmøde blev afholdt i Brøndby i god ro og orden. 
- Der er sket en procentvis stor fremgang ved MRC fra ca 100 til ca 180 licenser. 
- E-boks har givet en del udfordringer med opsætning og videregivelse af administrator 

rettigheder. 
3. Økonomi 
- Den ser fin og sund ud, der er plus i alle afdelingerne. 

4. Sportsudvalgene: 
a: Banesports-udvalget 
- Den 27/10 blev der fundet nogle faste folk til følgende ansvarsområder, bane: Thomas 

Andersen, græs: Henrik Thomasen og klubhus: Mike Sørensen. 
- Volden imellem bane og maskinhus må fjernes, det kan give mere plads i depotet. 

Materialet fra volden må bruges til underlag på baneudvidelsen. 
- Der arbejdes stadig på mulighederne for udvidelsen af banen. 

b: OR-udvalget 
- Der blev passet en DM prøve d. 22/10. Prøven forløb uden dramatiske hændelser. 
- Klubbilen gik ikke igennem syn, så der skal måske indkøbes en anden. 
- Der er indkøbt materialer til færdiggørelse af rally afdelingens opstillede containere. 

Der mangler nu 'kun' elkabel og nedgravning af dette. 
c: MRC-udvalget 
- Søndag 9/10 blev der afholdt Klubmesterskab på kunstgræsbanen, der var fint 

fremmøde af både medlemmer og gæster. 
- Søndag d. 20/11 deltog vi i DMSU's dialogmøde som omhandler en evaluering af, 

hvordan året, løbsserien og løbsafviklingen er gået og hvilke ændringer der evt. skal 
overvejes til næste sæson. 

5. Øvrige udvalg: 
a: Sponsorudvalget 
- Intet nyt. 

b: Bygningsudvalget: 
- Intet nyt. 

c: Bankoudvalget 
- Der kommer nye spil til næste år. 
- Banko er ok besat med hjælpere. 
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- Til Bingo er det nu blevet kritisk med manglende hjælpere. Uden denne hjælp går det 
ud over det overskud som IMK modtager. Der kræves ikke nogle specielle egenskaber, 
så bare meld dig som frivillig. Der kræves ikke en direkte relation til IMK for at hjælpe 
til. Kender man en, som man tror, der måske kunne tænke sig at deltage i fællesskabet 
omkring nogle hyggelige bingo aftner, så tag snak med dem og hjælp dem med at skabe 
kontakt til Inger Marie fra bestyrelsen, tlf: 22973534. 

d: Klubblad- og hjemmesideudvalget 
- Klubblad, det kører fint, dog er indlæg altid velkommen. 
- Husk at indsende relevant materiale til Facebook gruppen: IMK 

e: Aktivitetsudvalget 
- Intet nyt. 

f: Cafeteriaudvalget 
- Intet nyt. 

6. Kalender: 
- Årsmøde Folkerace d. 3/1-2017 
- Årsmøde Rally d. 4/1-2017 
- Årsmøde MRC d. 5/1-2017 
- Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 11/1-2017 
- Generalforsamling d. 19/1-2017 
- Årsfest d. 28/1-2017. 

7. Eventuelt: 
- Gennemgang af statusliste. 
- Der arbejdes på et samarbejde om at udveksle officials med Midtjysk Cart Klub. 

8. Næste møde 
-  Næste bestyrelsesmøde afholdes ved Niels Kr. d. 12/1-2017 klokken 19:00. 

 

  



 

 8 

ØSTENS MYSTIK 
Af Inge og Troels Nielsen, Team Old Time 

 

 

东方神秘主义。 

 
1. Dongting Lake International E-Mobil 

Rally. Hunan. China. 
 

Det er lørdag morgen. Kl. er 03.15. Inge & 
jeg er på vej til “Østen”. Vi har hele 
sommeren betragtet turen som en ”drøm”. 
Men nu er det virkelighed. Vi flyver fra 
Billund til Frankfurt og herfra direkte til 
hovedstaden i provinsen Human, 
Changcha. Afstand Fra. – Cha. er der 8.800 
km. = 12 timer. Uf, det er lang tid at sidde i 
en flyver. Uf. Vi er 11 europæere med 
dette fly. De andre 7 kommer via andre 
veje herover.  
Vi bliver hentet i Lufthavnen. Vi lander her 
kl. 07. lokal tid. Vi kører nu 160 km nordpå 
til byen Yueyang. Her skal vi bo indtil løbet 
starter onsdag morgen. Ved ankomsten får vi hver udleveret en sportstaske, indeholdende 
2 sæt ”fritidstøj” & ”T-shirt”. Der er også en ny styrthjelm og en løbsmaskot, samt en gave, 
Glasmodel af deres ”Tempel”. Vi får det hele op på vores værelse. Og hvilket værelse. Nej 
hvor er det flot og stort. Vi er godt brugte og efter frokost, snupper vi lige en velfortjent 
”morfar”. Det er nu 28 timer siden vi stod op. Om eftermiddagen er vi ude og se Kinas tredje 
største turist attraktion. – Yueyang Tower, et 1.800 år gammelt Tempel, ved bredden af 
Xiangjiang River, der hvor den løber ud i Yangtze. Vi oplever også den kinesiske trafik. Vi 
tænker nok alle sammen lidt over, at det der ”kaos” skal vi snart ud at køre i. En oplevelse 
må vi sige.  
Mandag er fridag for os. Det var planen, at vi alle (EU) skulle op til teoriprøve nu, men det 
er aflyst på grund af, at de ikke kunne fremskaffe en forståelig engelsk oversættelse. Så vi 
får alle et midlertidigt kinesisk kørekort.  De kinesiske deltager begynder at indfinde sig. 
Mandag aften er der ”Fører møde”. Der er nummererede pladser og vi har fået start 
nummer 7. Der er tilmeldt 63 hold, heraf 9 hold fra Europa. Det ser sådan ud: 
 
Isabelle Patissier / Thierry Robert Eugene Delli-Zotti.  Frankrig.  Nissan 
Jean-Jacques Ayats / Christian Delferier.    Frankrig / Belgien. Nissan 
Gainni Johanna Maurits Girolami / Kinesisk andenkører. Holland / Kina. JAC 
Marc Diederich / Elvira Kaiser.      Luxembourg. JAC 
Janik R. Buck / Gert-Uwe Dreescher.     Tyskland.  BYD 
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Michael Haberstroch-Andersen / Michael Sawitsch.  Tyskland.  Zotye 
Claudia Brinz / Ellen Mangels.      Tyskland.  Nissan 
Ralf & Birgit Schmidt.       Tyskland.  Nissan 
Troels & Inge Nielsen.       Danmark.  JAC 
 

 
Hele ”EU” holdet i start portalen. 

Løbet er bestemt ikke for ”hvem som helst”, da start gebyret alene udgør, ja hold nu fast – 
60.000. Yuan. eller 61.800 kr. Godt vi er inviteret. Blandt de Kinesiske deltagere er Olympiske 
mestre og Verdensmestre, Skuespillere og andre berømtheder. Mødet foregår på kinesisk 
med engelsk oversættelse. Der er tre discipliner i løbet. 1. Accelerations Prøver (tre styk). 2. 
Slalom (to styk). 3. Langdistance løbet. (Regularity – 4 dags etaper). Hver disciplin præmieres 
hver for sig. Altså faktisk tre Motorløw i et. Efter mødet får vi lige en tysk oversættelse også. 
For tidligt koster 2 stp. per minut og for sent koster 1 stp. Der skal rammes på rent sekund 
for at få nul. Ikke noget problem. Det er vi jo gode til, mener vi. Vi bliver dog klogere. En 
manglende rutekontrol koster 1 stp. to koster så 2 stp. mens tre koster 10 stp. og de 
efterfølgende er gratis. Mærkelig måde at straffe på.  
Tirsdag morgen bliver alle deltagere kørt ud til ”kulturhuset” i Yueyang. Her står alle bilerne 
”opstaldet”. De af os der får biler ”stillet til rådighed”, ser den for første gang her. Vi har 
ønsket at prøve en ”kinesisk bil” og ønsket er blevet opfyldt. Vi har fået en JAC iev5, (JAC 
står for - Jianghuai Automobile Co.) Den har gået 8.800 km. Fin lille bil.  Tophastighed ca. 
120 km/t og ca. 200 km kan den klare på en opladning. HK-ukendt, men ikke mange. Vi skal 
kontrollere bilen for fejl og mangler, og ikke mindst skader. Så kvitterer vi for overtagelsen. 
Vores venstre bagdæk mangler luft, hvad vi påtaler over for kommissæren. Det vil der blive 
taget hånd om og alle 4 hjul kontrolleret og pumpet inden vi skal køre i aften. Der er 3 
forskellige vestlige biler mærker med. Tesla, Nissan, BMW og så de kinesiske mærker, BYD, 
JAC, Zotye og Teng-Potentiale. Vi europæere, bliver tildelt 4 Nissan, 1 BYD, 1 Zotye og 3 JAC. 
Bortset fra BYD, mangler de kinesiske biler ABS & ESP. Vi kører hjem til frokost, i busserne.  
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Så skal vi ind til ”Paradepladsen”. Der er i eftermiddag generalprøve på den store 
Åbningsceremoni i morgen. Ja, intet er overladt til tilfældighederne. 4 grupper 8-9 årlige 
drenge og piger åbner med en ”dragedans”, hvorefter de voksne tager over. De mange børn 
får øje på os Europæere og kommer løbende og vil have autografer på deres arme. De er så 
optaget af os, at de overhoved ikke bemærker Kinas største berømthed går igennem 
flokken. Ja det gør han hele to gange, hvorefter han klør sig i håret og sætter sig over i sin 
bil. Han fatter ingen ting. Vi får også børnene til at skrive deres navne på vores arme. Fedt. 
Så har vi fri, resten af eftermiddagen. Der er åbningsfestmiddag kl. 18.30. Der er mødt 
Borgmestre fra de 5 start byer, Ministeren for Sport i Kina og Præsidenten for Motorsport i 
Kina. Hertil diverse ministre fra provinsen. Fint selskab, og vi har alle (europæer) øvet os i 
Kinesisk skik og brug. Vi klarer den til UG. Det kniber betragteligt for de unge kinesere. Efter 
middagen kører vi op og henter bilerne. Vores har fået luft i hjulet. De bliver parkeret på 
ceremonipladsen, så alt er klart til i morgen.   

 
Flot opvisning. De er rigtig dygtige. 

 
Onsdag. – Første løbsdag. Kl. 9.00 Starter den storslåede Åbningsceremoni. Det kinesiske 
antiterrorkorps er her, for at passe på os Europæere. De mange kinesiske tilskuere vil meget 
gerne i kontakt med os, men ingen slipper ind. Vi går så bare ud gennem afspærring, ud til 
dem i stedet. Det er helt ok. Vores personskilt åbner alle døre. Selv foran scenen, hvor ikke 
engang tv og fotografer må være, kan vi frit bevæge os, når vi bærer vores skilt. Mærkeligt. 
Ellers er der massiv TV dækning på over alt, alle dage. Vi har hver dag en repræsentant fra 
hvert land på scenen, og vi giver en del interviews. Vores bil har igen tabt pusten på venstre 
baghjul. Jeg får fat i en kommissær. Vi vil have et nyt bagdæk eller vi bliver holdende her. 
Uha. Nu starter det store kinesiske bureaukrati. En ringer til en, som igen ringer til en, som 
igen, o.s.v.  Det ender op med at vi får pumpet hjulet, så vi kan deltage i 
Accelerationsprøven, der startet kl. 10.00. Derefter er der ca. 1½ time til at vi skal starte på 
”Langdistanceløbet”. Her vil vi få skiftet dæk. Fint med os.  Da der ingen klasser er, har vi 
ikke en chance her, mod de store BMW i8, Tesla'er og BYD. De har grusom mange 
hestekræfter. Men pyt vi er med. Alle biler og mandskab, bliver præsenteret i start portalen 
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hver dag. Så er det ned fra rapoet og hjælmen på. Første ACC. opgave, er 50 m fuld gas og 
50 meter nedbremsning. Herefter bliver vi alle linet op ude på boulevarden, som er blevet 
afspærret i den ene side. Herfra går starten til LD. Kl. 12.00. Det kinesiske service Team (en 
mand med en donkraft og en hjulnøgle) dukker op som aftalt. Han løber væk med vores hjul. 
Gav vide om han kommer tidsnok tilbage? Det gør han og der er monteret et nyt dæk, men 
ikke en ny ventil. Så må vi håbe det var dækket, der var utæt og ikke ventilen.  
Vi er meget spændte på at blive sluppet løs i den mildest taget kaotiske kinesiske trafik. Det 
er en historie helt for sig selv. Men kort sagt. Der køres overalt, hvor der er plads, minus 
fortov, også imod færdselsretningen, hvis det er nemmest. Vigtigste regel. Mindre viger for 
større. Og brug tudehornet. Vi har startplads som nummer 11 i dag. Så er vi på. Efter bare 
10 min, har jeg fundet mig tilrette i trafikken og har lært at ”glide af” på de biler, der kommer 
ud fra højre hele tiden. Dagens rute er på129 km. og vi skal ramme tiden 3 t.13 min.30 sek. 
ved mål. Under vejs på ruten er der stempel kontroller og rute kontroller (et hvid skilt med 
f.eks.(88) i 30+50 cm). Ruten er beskrevet med Tulipaner. Der er lavet nogle små trekanter 
hist og pist på turen. Men her er ingen kontrol skilte. Mærkeligt. Det viser sig at kineserne 
ikke er gode til at måle, så man har sat skiltene ude på de store veje (3-4 spor i hver retning, 
det vil sige 5-7 rækker biler). Kineserne er nemlig eksperter i at køre tæt. Vi overser 3 på 
førstedagen, da vi helst kører ude i de to yderste rækker. Her er trafikken lidt mere rolig, da 
der ikke kommer så mange væltende fra højre herude. Dyr taktik Troels !   

 
Den super hurtige BMW i8. Selv en Tesla bliver misundelig her. 

 
Ruten går fra Yueyang og til Nanxian. Vi er omkring øen ”Junshan Park” en ”Tempel Ø”, hvor 
der er mange flotte Templer og bilkørsel (bortset fra os) er total forbudt. Vi er en tur hele 
øen rundt, inden det går tilbage over dæmningen. Vi drejer vest ud. Vi kører oppe på en høj 
dæmning nogle kilometer. Vejen er ikke speciel god her. Et sted er den repareret med 
”fodbold” store sten. Her lister vi os igennem. Der er mange små fiskerbåde ude og overalt 
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sidder der folk og fisker langs vandkanten. Ellers er ruten ude på de små veje på landet. 
Spændende at se, hvordan kineserne lever her ude på landet og i de små landsbyer. Sjovt at 
opleve, at der er mennesker overalt herude. Uanset hvor langt vi kommer ud, så er der folk. 
Vi ser også vandbøfler i dag og ganske tæt på. Organisationen bag løbet er ”hunde rædde” 
for at der skal ske os (EU) noget. På hele ruten, ja du læste rigtig. På alle 129 km. står der, 
ca. for hver 100 m, en betjent i hver side af vejen, og i alle kryds, er der 10-15 betjente. Når 
vi når frem her, har de stoppet alt trafik og der er en ”tunnel” vi kan passere igennem. Der 
er også flag langs store dele af ruten i byerne. Festligt. Ved mål vælger vi bevist at køre et 
sekund for sent ind. Vi rammer det lige i øjet mener vi. Men vi idømmes en tid, der siger 14 
sekunder for tidligt. Det forstår vi ikke en sk.. af. Nå men sådan er det. Vi forsøger at finde 
frem til vores ladeplads, men det kort vi har, er mere end dårligt. Vi er fire biler der følges 
ad, og vi gør holdt for at konferere med en betjent. Han er frisk og hopper ind i den forreste 
bil og viser os vej. Vi har kørt 142 km i dag og har 29 % tilbage. Dette bliver skrevet op og 
bilen tjekket. Vi underskriver så det.  
Nu bliver vi så kørt med bus til dagens hotel. Det ligger inde midt i byen. Igen et 5 stjernet 
prangende hotel. Vi får et flot værelse på 12 etage og heldigvis væk fra gadens larm. Her bag 
hoteller, ligger der et meget slidt bolig kvarter. Aftensmaden ”lader sig meget at høre” i 
forhold til det, vi er blevet vænnet til, og på hele hoteller mangler der ”hygge”.  

 
Vi er linet op til opgaver. 

 

Følg med i den spændende beretning fra østen i næste nummer af 
Kilometerstenen. 
Kan du ikke vente? Så er der snigpremiere på den fulde beretning på Team Old 
Times hjemmeside: ww.kortlink.dk/p9sv 
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INVITATION – NYTÅRSLØB 
 
                        
 
 
             

 

 
 

NYTÅRSLØBET – ONSDAG  d. 28. dec. 2016.  Kl. 13.30. 
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 familie. 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 2016. ”Kun for sjov efter div. gamle regler”.  Mødestedet er Læsten 
Forsamlingshus, Engtoften 15, Læsten. 8920 Randers NV. Der er ca. 40 km alm. O-løb og ca. 
40 km OLD TIME O-løb (Frivillig). 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 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. 
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GLÆDELIG JUL – OG TAK FOR 
INDSATSEN! 

 
 
Hermed ønskes alle medlemmer, officials, hjælpere og sponsorer – en glædelig jul samt et 
godt nytår.  
 
Der har i årets løb været mange flotte - små som store - velafviklede arrangementer i IMK-
regi og alle disse er kun blevet til noget med jeres hjælp – tak for indsatsen. 
 
Inden længe træder vi ind i det nye år og der skal 
tages stilling til hvad der skal ske i 2017. Nogle 
planer er i støbeskeen og andre ideer er endnu 
ikke født, men på årsmøderne i den første uge i 
januar (se datoerne andetsteds), er der rig 
mulighed for både at høre hvad planerne går ud 
på, samt at komme med kommentarer og forslag 
til aktiviteter. Og møderne er åbne for alle, så hvis 
man har lyst til at høre hvad der sker i andre 
afdelinger end ens ”egen”, er man meget 
velkommen til at deltage i disse møder også.   
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NACHT DER LANGEN MESSER 
Af Troels Nielsen, Team Old Time 
 

 
  
VFM Orientierungsfahrt. Eine besondere Nachtorientierungsfahrt, zum 25-jährigen 
Vereinsjubiläum für Alle, die Spaß am Orientierungssport mit Gleichmäßigkeit haben, am 
29. Oktober 2016.(VFM orienteringsløb. En særlig natorienteringsløb, til 25 års jubilæum, 
for alle der vil have det sjovt med orienteringssport med sekund etaper, d. 29. okt. 16.) 
Ja sådan lød indbydelsen, til en noget anderledes oplevelse. Løbsledelsen har deltaget i DK 
i et par af vores Historiske P-løb og havde fået den ide, at mikse Tysk O-løb med Dansk 
Historisk P-løb, til deres Jubilæums løb. Spændende ide. Desværre er mange af de tyske hold 
ikke meget for ”forandringer” og mangler nok ”modet” til at risikere at få mange straf point. 
Hvad der for resten også må gælder for mange af de danske orinterings - & historiske hold. 
Hvor de sidste dog havde en lovlig undskyldning, da det var samme dato som DM finalen. 
Niels Peder og jeg havde dog valgt at vove pelsen.  
Nå, men fredag sidst på eftermiddagen d. 28, sætter vi (Karin, Niels Peder, Inge, Troels) 
Toyota’en i høj gear og siger næste stop Walsrode, beliggende 105 km syd for Hamborg. Vi 
har fundet et lille hyggeligt ”Gasthaus” inde midt i byen. Så har pigerne noget at kikke på 
mens vi kører ”motorløw”. 
Lørdag formiddag leger vi ”turister” i den hyggelige by. Start & Mål er beliggende 3 km nord 
for byen, på ”Krug Dreikronen”. Teknisk kontrol åbner kl. 13. Da jeg har bøvlet med et slemt 
”maveonde” siden torsdag, så trækker vi den lidt. Vi skal først starte 15.15 og kan få 
rutebogen 15 min før. Vi håber maven holder.  Men det skal vise sig, ikke at blive uden 
problemer fra den kant. Som om vi ikke havde udfordringer nok i rutebogen. Øv.  
Der er 18 modige tyske hold der har taget handsken op og tilmeldt sig. Dog er der på dagen, 
4 frafald på grund af sygdom / auto nedbrud. Så vi ender på 15 modige hold. Alle dog rigtig 
gode hold, så der skal nok blive kamp til stregen, hvis vi kan finde ud af opgaverne. 
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Der blev arbejdet hård med rutebogen, og spurgt hos naboen, ”hvordan gør vi det her”. 
På førermødet bliver de ”nye” regler forklaret og spørgelysten er stor. Vi kan ligesom 
fornemme, at der er en del DK løb heri. Alle opgaver er på 1.25.000 kort, og pile eller 
punkter, der skal tilkøres i rækkefølge. Pile må gerne køres ”delvis” selv om de har et højere 
nummer, men punkter ikke. Når de er brugt, er de at betragte som ”væk”. Der køres korteste 
vej og ”kun” dobbelt stregede veje. Færdselsregler skal overholdes. På dette link kan i finde 
både rutebogen (Bordbuch) og ideal ruten (lösungen). www.kortlink.dk/p9av 
Vi er delt i tre klasser, efter årgang på bilerne. Vi starter ”blødt, med en o-etape, uden de 
helt store uoverskuelige fælder. Så starter vi ud på en 15.000. m. koncentreret Sekund 
etape, i to landsbyer. Uha tænker i, byræs. Næe nej. Løbsledelsen havde tænkt sig om. Den 
var med 25. km/t. Der er 8 fotoceller (FC) og på den sidste må vi indkassere 20 sek. da vi ikke 
er skarpe nok her. De andre rammer vi fra 1-8. Det er ok. Etape tre er igen en O-etape. Igen 
går det fint synes vi. Men nej. Her bommer vi et skilt. ”Indkørsel kun for beboer”. Regler om 
”færdselsregler”, den glemte vi lige her. Vi når frem til tidskontrollen (ZK) i skumringen. Nu 
er der 35 min pause. Det bliver helt mørkt. Spændende. Vi kan fornemme på vores tyske 
konkurrenter, at de er kommet på arbejde. Vi føler egentlig at det går ok, lige bortset fra 
helbredet hos rat holderen. Men der er dog liv endnu. Vi har tilbagelagt 82 km.  
18.33 starter vi ud på resterende 116 km. Igen en o-etape med en 6.400 m sek.etp. indlagt. 
Ved næste ZK, mangler vi godt halvanden kilometer, på total målet. Vi er lidt i god tid, så vi 
gennemgår lige turen igen. Vi finder intet foruroligende. Men det er der. Vi mangler en FC. 
Vi havde også en vej vi ikke kunne finde i terrænet. Vi tager så en 25 meter længere fremme, 
men den er enkelt streget, og dermed forbudt. Altså skulle vi havde været rundt en gang til. 
Øv. Nu skal vi så ud på en 21.200 m lang sek.etp. Nu er hastighederne skruet op til 40 km/t. 
Vi har ingen triptæller i Toyota’en, så vi kører med en gammel telefon, med en GPS 
Triptæller app. Det gør, kan vi se ved mål, at vi stiger i forsinkelse. Vi rammer den første FC 
på rent 0 og den sidste på 18 sek. for sent. Hvor vi gik ud fra at den blev ramt nogenlunde 
ok. Men pyt, vi har det sjovt. På denne etape er længden og etapehastigheden ændret til 
noget længere / højere, men ikke køretiden. Så vi må indkassere 4 min ved næste ZK, trods 
et hæderligt forsøg på at nå den. Men det er jo lige for alle.  
Vi starter nu straks ud på en ny sek.etp. på 14.000 m. med 48 km/t. Desværre er vi i tvivl 
om, om vi er startet på det rigtige sted, så vi holder lige og tjekker op på det, inden vi kører. 
Dyrt, da der efter ca. 400 m er en FC. Det bliver så lige en max tid. Dertil kommer så lige 3 
min for sent til ZK p.g.a min mave. Øv. Den næste er en ren O-etape på 35 km, med et par 
tekniske detaljer. Men N.P. har styr på tingene. Den sidste er i industrien øst for Walsrode. 
Sekund etape på 6.920 m i et lille koncentreret område. 25 km/t. Sjovt. Her får vi desværre 
af totalt ukendte årsager, både for os og løbsledelsen, to max tider. Vi har kørt rigtig og på 
tiden mener vi. Ingen kan forklare det, og der var ikke andre deltagere tæt på der. Så 
forbytning er ikke en mulighed. Lidt træls.  
Vi når frem til Mål kl. 21.48, og nu venter der en velfortjent Schnitzel Buffet. Lækker med 
både sigøjner- og champignonsovs. Desværre må jeg ”Nøjes” med 7 små pomfritters. Øv. 
Der er livlig debat, og historierne bliver bedre og bedre. Det viser sig, at tyskerne har haft 
det rigtig svært i mørket. Så der er lagt på hylden med strafpoint. Vi må indkassere hele 337 
af slagsen, så der røg vi ud af tabellen, er vi enige om. Men det har været sjovt og en 
oplevelse trods helbredet. Løbsledelsen har lært noget om beregning, da de har set hvor 

http://kortlink.dk/p9av
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hurtigt det går i Danmark. Kl. 23.10 er der resultater. Flot, da det normalt tager rigtig lang 
tid hernede. Og nu er der plads til overraskelser, må man sige.  
Resultatet generelt ser sådan ud. . .  
1. pl. Troels & Niels Peder  337 stp. Kl. Sejr. kl. 4 
2. pl. Daniel & Roland   413 stp. 
3. pl. Denik & Heinz   417 stp. 
4. pl. Wilhelm & Heinz-Wilhelm 497 stp. 
5. pl. Bernd & Björn   505 stp. Kl. Sejr. kl. 2 
6. pl. Karsten & Kristin   519 stp. Kl. Sejr. kl. 3     

 

 
 
 
General sejr til Dansk Tysk Historic Team / Team Old Time. Troels & Niels Peder. 
Der er ting der kan gøres bedre i løbet og løbsledelsen var lutter øre, da vi alle bag efter 
diskuterede løbet. Der var bred enighed om, at selv om det var meget anderledes end især 
tyskerne var vant til, ja så havde det været en god oplevelse. Der var også bred tilslutning til 
at løbsledelsen i 2017 skulle prøve igen. Vi kommer helt bestemt. Og det skulle i også seriøst 
overveje. Her er en anderledes oplevelse, men tæt på det I kender her hjemme fra. Det er 
også overkommeligt, både hvad angår startgebyr og overnatning. Vores piger har hygget sig 
i byen lørdag, med lidt shopping, god mad og herligt øl. De vil helt bestemt med igen.  
Efter en hyggelig morgenkaffe, trillede vi alle 4 hjem igen, søndag sidst på formiddagen.  
 
Med sportslig hilsen de 4 fra Team Old Time.   
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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. 10. januar 2017 (Telefonnumre/Email 
adresser findes på side 2). 
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DMKA DJURSLANDSLØBET 
Af Ditte Rolighed 

 

DMKA Djurslandsløbet - 6. Afdeling af JFM 
 

Egentligt sluttede P-løbs sæsonen for Far og jeg med 
5. afdeling af FDM-DASU Classic i Lemvig (læs 
beretning fra løbet her:www.kortlink.dk/p9ay), da vi 
pga. løb i Tyskland ikke kunne køre med til finaleløbet. 
Men så var der jo heldigvis et O-løb vi kunne deltage i 
. Vores 4. O-løb som team var  arrangeret af DMKA 
og starten gik fra Trustrup i Østjylland. Denne gang 

var vi tilmeldt i C-klassen, hvilket nok også var meget passende fordi der var tilmeldt ét 
debutant hold i D-klassen og pga. ruten, men mere om det senere.  
29 hold stillede op til start hos OK-Plus i Trustrup, her i blandt 
Bente og Brian fra IMK, Svend Erik fra IMK, som Observatør for 
Jens Jørgen Lyngaa ( tidligere IMK ) - samt Luffe og Åge DHMC 
-  som allerede inden løbet havde vundet Jysk/Fynske 
Mesterskab, hvilket nok også var grunden til Åges noget 
”nonchalant” holdning til det der med mødetider ;-) 
Løbets næsten 47 km var tilrettelagt på de små østjyske veje 
omkring Trustrup, Balle og Hoed, og beskrevet på 7 sider i 
rutebogen med kortudklip i forskellige målestoksforhold fra 
1:5.000 op til 1:50.000. 
Med det seneste O-løbs gode oplevelse i hukommelsen (teoretisk 2. plads i C-klassen) 
trillede Polo’en med godt humør afsted på rutens første etape. Den gode stemning varede 
ved gennem hele første etape, det rullede stille og roligt derudad på 1:10.000 og 1:5.000 
kortudklip. På anden etape kom det første 1:50.000 kortudklip, lidt af en udfordring at køre 
O-løb på et lille sort-hvid, lidt uskarpt kortudklip i et stort målestoksforhold – men vi kom 
igennem.   
Flere gange var ruten lagt forbi Herregården Lykkesholm – godt træk af løbsledelsen – det 
var en sjov udfordring at køre rundt omkring de mange bygninger, som dog også voldte 
problemer da det blev mørkt for kortlæseren (mig).  
Vejenes beskaffenhed satte også enkelte gange Fars evne til at styre Poloén på  prøve, 
særligt da ruten et del gange gik ned forbi en gård med en noget fedtet ”traktorvej” 
(løbsledelsen havde vist ikke regnet med heldagsregn  ) 
Flere gange ude på ruten bredte der sig også en forvirring over at vi flere gange kom kørende 
bagfra til skiltene – en forvirring der også blev understøttet af at ”forbikørsler”  i rutebogen 
var tvetydige, således at der kunne være tvivl om hvorvidt vi skulle passere en sidevej eller 
ej – ærgerligt. Altså måtte vi gætte – heldigvis gættede vi rigtigt. 
I takt med, at mørket faldt på og flere dele af ruten blev beskrevet på små 1:50.000 
kortudklip faldt stemningen i bilen et par grader, da det var svært at få kortlæsningen til at 
køre på skinner pga. min manglende erfaring udi O-løb, men med hjælp fra Far fik vi os stavet 
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igennem hele rutebogen, og nåede i mål inden aftensmaden var taget af bordet igen (vigtig 
detalje ).  

Mål var ved EL:CON på Grenaa Havn, hvor Hoed 
Kro (som vi tidligere på ruten havde kørt forbi) var 
vært ved en god omgang fløde-gullasch m. alt hvad 

der dertil høre – lækkert! Vanen tro blev slippen fra kontrolkortet hurtigt sammenlignet med 
idealkontrolkortet – det var dyrt! – vi manglede 3 skilte, og havde 1 fejlnotering – øv øv. 
Senere viste det sig dog, at 2 af rutekontrollerne var blevet godskrevet, så nu manglende vi 
kun 2 skilte, og ingen fejlnoteringer. På tiden havde vi 77 sekunder, vi havde taget os god 
tid til at finde vej. I alt 127 strafpoint (nr. 5 ud af 7), kun ét strafpoint mere end de gravede 
Bente og Brian (som vi jo i sidste løb slog  ), så vi var ikke de eneste om havde haft 
problemer ude på ruten.  
 

I mål fik vi også lejlighed til at se rutebogen for D-klassen og selvom jeg syntes, at C-klassen 
havde været for svær, kunne vi dog også konstatere, at det nok alligevel ville have været for 
nemt i D-klassen – hmm her kommer min manglende erfaring i spil igen igen, men øvelse 
gør jo som bekendt mester  Så lur mig om vi ikke igen til næste sæson skal ud og køre 
nogle flere O-løb. Så med et ellers godt tilrettelagt løb, som desværre var lidt for 
udfordrende for en lidt uerfaren O-løbskortlæser som mig, vil vores team nu gå i vinterhi og 
lade op til næste sæson i det nye år.  
 

Venlig Hilsen 
Ditte Rolighed                                 PS : HUSK LIGE NYTÅRSLØB I RANDERS  

 

Resultatlisten i C-Klassen: 
 

1. Kenneth Kjeldsen / Frank Kjeldsen   044 Strafp. 
2. Niels Aage Jensen / Henning Larsen 103 Strafp. 
3. Verner Hald / Erik Hald   109 Strafp. 
4. Bente Nielsen / Brian Nielsen  126 Strafp. 
5. Niels P. Rolighed / Ditte Rolighed  127 Strafp. 
6. Britta H. Nielsen / Hans Kurt Nielsen 171 Strafp. 
7. Per Elbæk / Michael Eriksen   173 Strafp. 
 

M-Klassen: 
 

5. Jens Jørgen Lyngaa / Svend E. Hedevang 085 Strafp. 
 

A-Klassen: 
 

2. Niels O. Jessen / Aage K. Kirketerp 087 Strafp. 
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KLUBMESTERSKAB I MRC-AFD. 
Af Kim Krogh 

 

Søndag d. 9/10-2016 afholdte vi klubmesterskab i MRC-afdelingen. 
Det var en dag fyldt med gode og intensive kampe om placeringer. 
 
Det er ikke let at tage foto samtidig med, at man selv skal køre, men et par enkelte billeder 
i løbet af dagen blev det dog til :) 

 
Træning og kvalifikation køres med rullende start, men til finalen stilles der altid op på 
startgrid i bedste Formel 1 stil. 
 

 
 
(Se resultat på næste side) 
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Efter træning, tre kvalifikationer og en finale blev pladserne fordelt således: 
Torben Svenningsen 
Kim Nygaard Krogh 
Henrik Elklint 
Henrik Worm 
Lauge Sylvestersen 

 
 

REFERAT FR-EVALUERINGSMØDE 
Torsdag d. 27. oktober 2016 – Referat: Niels Kr. Højriis 
 

Alle, der var mødt op, var enige om at banen og div. ting på klubhus m.m., efterhånden er 
meget slidt samt der manglede kommunikation, om hvem der lavede hvad, op til de åbne 
løb.  
 

I løbet af aftenen blev der aftalt følgende ansvarsopgaver: 
 

Baneansvarlig: Thomas Andersen. 
Græs m.m.: Henrik Thomasen 
Bygning: Mike Sørensen 
 

De 3 nævnte laver en to-do liste i løbet af efteråret. 
 

Gert Kjeldsen kontakter kommunen med hensyn til evt. fjernelse af volden øst for klubhuset. 
 

Forplejning af officials: Niels Kr. Højriis kontakter Inger Marie vedr. evt. ændring af menu. 
 

Der blev diskuteret løbsdatoer for 2017. 
 

Som sædvanlig blev der snakket om løst og fast. 
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ÅRSFEST 2017 
 
Det er igen tid til Årsfest i IMK! 
  
I år bliver det lørdag d. 28. Januar 2017 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@sabinerosenlund.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. 20. Januar 2017. 
  
  
Vi ses til en fantastisk fest!!! 
 

  

mailto:sabine@sabinerosenlund.com
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NYE IMK MEDLEMMER 
 
Søren Nielsen 
 
 

 

 
IMK byder velkommen! 

 

ÅRSMØDER 2017 
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. 3. januar Onsdag d. 4. januar Torsdag d. 5. 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 2016 
5. Valg af udvalgsmedlemmer 
6. Valg af bestyrelsesrepræsentant 
7. Evt. 
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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 2017 
 

Banko:     Bingo: 
 

Torsdag d. 5 Jan    Fredag d. 24 feb 
Søndag d. 12 Mar    Mandag d. 3 apr 
Tirsdag d. 30 maj    Onsdag d. 14 jun 
Torsdag d. 6 juli    Fredag d. 18 aug 
Søndag d. 27 sept    Mandag d. 30 okt 
Tirsdag d. 21 nov    Onsdag d. 13 dec 

Fødselsdage 
 
 
50 år 
Morten Bysted Pedersen    12. Januar 
 
 

 
 
 
 

   

IMK ønsker hjerteligt Tillykke 
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KALENDEREN 
Januar 

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

Februar 

Fredag d. 24   Bingo 
 

Marts 

Søndag d. 12   HBC Banko 
 
 

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk 
 

http://www/

