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Kære læser 
 

Så er endnu et nummer af Kilometerstenen klar. 
I forrige nummer spurgte jeg hvad I troede, 
Harry havde haft fingrene i. 
Det eneste bud der er kommet ind, er et godt 
bud, fra Bente Nielsen: 
 

Han har haft fingrene i “de sorte svin” :-) 

 
Det gode bud belønnes naturligvis med æren, 
samt retten til, at læse klubbladet alle de gange 
Bente har lyst.  
 
God læselyst med dette nummer 
Redaktør, Kim Højriis 
klubblad@imk.dk 
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OR-udvalgsmøde 01-2017 
Den 14 Februar kl. 19.00 hos Bjarne. Referat Kenneth. 
 
Deltagere: Bjarne, Anders, Henrik, Søren og Kenneth. 
 
Dagsorden: 
1:Konstituering 

• Bjarne formand, regnskab Anders i samarbejde med Helle. Referat Kenneth 
2:Godkendelse af referat 

• Godkendt. 
3: Siden sidste møde 

• Årsmøde flot fremmøde. 
• Der er blevet lavet en IMK-folder 

4: Økonomi 
• Fremadrettet hjælper IMK kun ved løb i andre klubber, når forplejningen lever op til 
den vedtagne standard. 
• Budget 2017 godkendt. 

5: Kommende aktiviteter 
• Klubrallykursus i Skjern den 19/2 den 11 Februar var der 32 tilmeldt. Opfølgende 
kursus/træningsdag, deltagerne vil blive spurgt efter løbet. Udvalget tager en 
beslutning derefter, hvornår det evt. kan blive. 
• Ønske om Rally-/C1 kursus, Udvalget opfordrer vores medlemmer til og tage 
kursuset 26/2 ved KDAK Fyn & 18/3 i Roskilde Hvis der senere på sæsonen er behov 
for et kursus så kan vi evt. arrangere et kursus 
• Udvalget er blevet enige om at hjælpe med to Mini Rally Syd (og eventuelt Rally 
Denmark). 
• PR-tiltag, forårsmesse i Strøgcenteret Søndag 2 April, hvor Henrik gerne vil udstille 
en bil. 
• Åben hus på Nørlundbanen lørdag den 13 Maj. Vil blive vendt på næste møde. 
• Klubmesterskab 2017 vil blive planlagt efter løbet 19/2. 

6: Materiel 
• Nyt depot, skal færdiggøres der er en del opgaver så som; færdiggørelse af tag, sider 
og låger. Strøm, indretning, gennemgang og mærkning, vej til depot og videre til 
MRCafdeling og indretning af trailer. (Henrik lover at depotet er færdig inden næste 
ORudvalgsmøde). 
• Da vi har fået godkendt vores budget for 2017, kan vi bestille en ny pavillon i sort. Få 
sendt presenning fra den lille trailer til reparation, det er der afsat 3000kr til. 

7: Eventuelt 
• 25 Marts er der officialuddanelse for 364 og for 363 er informationen fra DASU 
snares? 
 
 

Fortsættes på næste side 
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• Forslag om at søge om åbne klubrallyer i 2018. Klaus og Claus kunne måske være 
interesseret. 
• Bjarne har været til follow-up møde, hvor de nye tiltag for rally sporten blev gennem 
gået. 
Man vil indføre GPS tracker, som skal erstatte start kort gælder rally og mini rally, der 
er lige en option i forbindelse med indførelse af rallyprøve plader der har man aftalt 
med SKAT at der skal være start kort i bilen. 
• Reglerne vedr. flag til rally : rød flag skal bruges i stedet for gul til og stoppe prøven. 

8: Næste møde 
• 11 April hos Anders  
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VINTER CLASSIC 2017 
Af Inge og Troels, Team Old Time 
 

18. marts 2017  

VW Ribe Løbet 
Ja, så nåede vi også frem til årets ”Vinter Classic”. Et godt tegn på, at det snart er forår. Op 
til løbet har det faktisk været ”næsten” forår, og jeg har da også kraftigt overvejet, at 
”pakke” Kadetten ud. Men efter et kik på prognosen for løbsweekenden, ja så blev det 
heldigvis ved tanken. Så vi startede Toyotaen op lørdag morgen og satte kursen mod Ribe. 
Der er tilmeldt 26 hold heraf 3 fra Tyskland. VW er vært ved kaffe & brød. Der er gang i 
historierne fra starten. Kl. 10.30 triller første vogn ud på den 136 km lange rute. Vores team 
er repræsenteret ved Fam. Blankenburg, (kl.touring) N.P & Ditte Rolighed (kl.sport) og 
endelig Inge & jeg. (kl.expert) 
Vi har start kl. 10.48. Der bliver lagt hårdt ud 
med en 10.5 km sekund etape i 
industriområdet her bag VW. Den blev også 
brugt til Midnight Run 2014. dog i en anden 
udgave. Til forskel fra 2014, var tidspunktet 
rigtig dårligt valgt i år. der var rigtig meget 
”civil” trafik, og det skabte en del problemer 
med ”fremkommeligheden” desværre. Så 
bevæger vi os ud på en 46 km pålideligheds 
etape. Til OTK lidt syd for Gram. Igen P-
etape op over Jels til lidt nord for Rødding. 
Med en godt 7 km S-etape indbygget. Sidste 
etape starter med en S-etape på godt 10 km 
og vi når af diverse omveje frem til den ”gamle Vejenhal”, hvor der er mål.   
Turen har været i flot terræn, og med mange fine detaljer, dog var skiltningen ikke altid lige 
god. Eks. I en lille landsby er der 3 muligheder frem til punktet, rigtig fint, men desværre står 
skiltet sådan at du får det på alle 3 ruter. ØV. Desværre (syntes jeg) er ruten alt for meget 

O-løbs opbygget. Der bliver også brugt 
”hestesko” & O- tulipaner, og dette helt uden 
forklaring i slutinstruktionen. Ikke noget problem 
for Orienterings folk, men et kæmpe problem for 
gamle Rallyfolk. Der burde helt bestemt have 
været en forklaring med her. Det her er jo ”ikke” 
orienteringsløb, men Historisk Pålidelighedsløb. 
OK med tiltag, men HUSK at forklare.      
Nå, men de fleste når da i mål. 2 Touring hold 
opgiver. Humøret er dog intakt og der bliver igen 
byttet historier. N.P. & Ditte har gjort det bedst 
og bliver nr. 3. Mens Blankenburg bliver nr. 4. Vi 

Der er et stort spring fra en Ford 
Escort til en Ford M 151 A2 "Jeep". 

 

I det flotte forårsvejr, afventes der tid ved 
selvstart. N.P. & Ditte med start nummer 3. 
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må ”nøjes med en 8 plads, så der er plads til forbedring her.   
Vores første rigtig opgave bliver ”Westküsten Classic” sidst i april. Indtil da leger vi lige lidt 
med Orienteringssporten. Mere herom i en anden artikel.  
 
Med Sportslig hilsen. Inge & Troels.  
Team Old Time / Dansk Tysk Historic Team.  
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ØSTENS MYSTIK – DEL 3 
Af Inge og Troels Nielsen, Team Old Time 
Fortsættelse på 1. og 2. del som blev bragt i Kilometerstenen nr. 
6 2016 og nr. 1 2017. 
 
Søndag. – Sidste løbsdag. Vi skal være klar kl. 7.00 i dag. Ledelsen har besluttet, at vores kort 
er ”alt for dårlige” og vi bliver sendt af sted i hold og ”konvoj”. Det tager os 1½ time at kører 
de 30 km i den tætte trafik. Men vi når lige vores ”tjek ind tid”. Igen en flot, men lille 
Ceremoni. Så er vi klar til den sidste opgave. Vi har startplads nummer 40. Tyvstarten i går 
koster. Pludselig kan vi høre et ordentligt brag. Nogen er kørt på noget. Jeg siger til Inge, at 
det må være Michael & Michael, i deres lille Zotye. Og ganske rigtig. De har ikke fået det lille 
snævre S sving, lige efter målstregen, men ramt ind i afspærringen. Heldigvis står der dæk 
stabler der, så de ”nøjes” med en ødelagt front, men kan fortsætte i bilen. ØV rigtig træls. 
Så bliver det vores tur. Vi er meget opsatte på at gøre det godt i dag. Og det kører bare. Det 
lykkedes os, at kører lige op med den ”Kvindelige Verdensmester i Rally i 2004” Isabelle 
Patissier, der kører i en Nissan med ABS & ESP. Den har også flere kræfter en vores lille JAC. 
Flot klaret, syntes vi. Nu mangler vi bare lige en ”konvoj” tur på 20 km tilbage til det 
Olympiske stadion, hvor afslutnings Ceremonien skal være.  
Alle præmiegivende pladser bliver besat af Kinesere. Ikke overraskende. Første præmien er 
en sprit ny lille Zotye og 40.000 Yuan. Der er 30.000 Yuan til nummer to og 20.000 Yuan til 
nummer tre og så fremdeles ned til nummer 8. Bedste Eu’er kommer ind som nummer 11, 
12, & 13. Alle med samme point tal. Vi bliver nummer 29. Guderne må vide hvordan de er 
nået frem til disse resultater. Ingen af os forslår det. 
 

 
De to bedste EU hold. Fra venstre Birgit, Ralf, Janik, Gert-Uwe. 
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Det vindende hold. Præmien er en sprit ny El-Bil og 40.000 Yuan. (41.200 kr.) 
 
Det er en flot afslutnings opvisning og nu mangler vi bare festmiddagen i aften. Den starter 
kl. 18. Som før sagt, har vi fra EU prøvet at sætte os ind i Kinesisk skik og kultur. Det bærer 
frugt i aften. ”Ministeren for Sport i Kina” påtaler i sin tale over for sine landsmænd, at de 
skal prøve at kikke over til vores to borde. Der kan de lære en del om opførsel og Kinesisk 
skik af os. Der er stor ros til os. Samtidig vil han gerne 
invitere os alle, til at komme og deltage i det ”2. Dongting 
Lake International E-Mobil Rally 2017”.  ”Ministeren” og 
”Præsidenten for Motorsport” i Kina, er begge blevet 
opmærksomme på, at der på det sportslige plan er plads 
til forbedringer, og at der er en del, der skal kikkes på 
inden næste år. Vi kan jo kun give dem ret. Selve 
arrangementet har klappet til UG med kryds og bolle. 
Hvorimod den sportslige del har haltet gevaldigt. Godt at 
de høje herre er opmærksomme på det. Festen forløber 
fint og der er ikke mangel på noget. Det har der faktisk ikke 
være på noget tidspunkt.  
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Mao’es Park var en oplevelse. Flot. 

 
Mandag. Er fridag og vi leger turister. Kl. 20 kommer der en bus efter os og bringer os til 
Lufthavnen. Ved midnat flyver vi mod vest. Vi ankommer til Frankfurt Tirsdag morgen kl. 
06.00 europæisk tid. Efter nogle timers venten, flyver vi videre til Billund.  Vi når frem til 
Skibbild ved 15.30 tiden. Det er en lang rejse og den lange flyvetur (12 timer) er hård ved os 
to svagelige. Uf det er slemt. Det er nu små 34 timer siden vi stod op. Og sove i flyveren, er 
der ingen af os der kan. Desværre.   
Men, men. Det har været en helt fantastisk oplevelse, som vi aldrig glemmer. Den kan vi 
leve højt på i mange år, og lur mig om vi ikke takker ja, hvis det skulle gå hen at passe, at vi 
skal af sted igen næste år. Vi har fået knytte bånd til nogle få af de kinesiske hold, selv om 
vi ikke kunne tale sammen. Men med fagter og mimik, kan man komme langt, hvis man er 
åben over for indtryk. 
Det var en ordentlig mundfuld I her fik. Men vi kunne uden de mindste problemer, have 
fortalt dobbelt så meget fra turen. Men det sparer vi jer dog for.  
De gladeste hilsner fra os to ældre motorsports Tosser. Inge & Troels. ”Team Old Time”.  
Ps. Hunan, er en provins, hvor der ikke kommer ret mange Europæere. De er utrolig finke, 
gæstfrie og i mødekommende. Det var helt fantastisk at opleve deres kultur på egen krop.  
 
 
 

Vil du genlæse den fulde beretning? Så kan du 
finde den på Team Old Times hjemmeside: 
ww.kortlink.dk/p9sv 
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WINTER TRAIL DK 
Af Troels Nielsen, Team Old Time 
 

 
Så kom der så småt gang i sæsonen 2017. også selv om det stadig er vinter. Vi kører jo så 
bare i vores ”normale” biler. (nogle af os) Årets første løb er ”Winter Trail DK” og det er i 
dag lørdag d. 11. februar. Ja, og som der står, så er løbet ”Luffe´s 40 års Jubilæumsløb”. Rute 
er fra et Pålidelighedsløb, ”Mazda-løbet”, der er blevet kørt d. 17. januar 1982 og med Vejen 
& omegns Motorklub som arrangører. Der var Luffe medlem på den tid.  

Der er 16 hold, der har valgt at møde 
op for at ”hylde” Luffe, denne dag. 
Heraf er der 1 hold fra ”Øen” og 2 
hold fra Tyskland. Flot. Dagen starter 
med hyggeligt samvær over 
morgenkaffen og Rundstykkerne. 
Der er højt humør. Der er stil over 
det og der er også ”førermøde”. 
Luffe fortæller, at han holder, hvad 
han lover (sne) og fortæller at vi skal 

passe på derude, da der er både sne og glatte (læs, meget) veje, derude og det i rigelige 
mængder.   
Ruten er på 158 km og med 6 etaper. Der er 3 såkaldte ”tulipan etaper”, 2 ”kort etaper” på 
”tusse gamle” kort, i et underligt målestoks forhold, 1:70.200. Og endelig en lille ”nutids 
etape” på bare 9,5 km. Turen er lagt på små 
krogede veje og bringer os fra Vejen over 
Gesten, Veerst, Egtved, Tørskind, Bindeballe, 
Randbøldal og så retur. Ja se, det er jo en rigtig 
”herretur”, i det vinterlige føre. Det bliver da 
også til en enkelt let ”afkørsel” for et hold. Dog 
kun med ridser til følge. Og vejret er jo helt 
fantastisk. Køligt (læs rigtig kold i vinden) og flot 
solskin.  
Der er mål i den ”Gamle Vejenhal”. Her venter 
der os ”Kartoffelmos og sammenkogt ret”. Rigtig 
lækkert og dertil Kaffe & Kage. Dejligt. Mens vi 
venter på resultaterne, laver Werner Stein, en 
lille ”gæk” med Luffe. Godt fundet på og tilmed Werner laver gæk med Luffe 

Formiddagshygge 
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sjov. Derudover er der en lille ”erkendelighed” til Luffe fra Fam. Blankenburg og fra Team 
Old Time. Og så når vi frem til dagens resultater. Det er nok længe siden, at der er uddelt så 
mange strafpoint, og deltagerne stadig er tilfredse. Det har været rigtig svært / bøvlet, men 
også rigtig sjovt.  
 
Vinderne i de 4 klasser er:  
Kl. 1.  Henning & Else Friborg      91. stp. 
Kl. 3.  Michael Kristiansen & Michael Andersen.  390 stp. 
Kl. 4.  Olga Lauridsen & Lars Palle.   100 stp. 
Kl. 5.  Hans-Ulrich & Barbara Blankenburg  568 stp. 
 
For os i ”Dansk Tysk Historic Team”, 
er det jo også en meget anderledes 
opgave / oplevelse. Vi har alle tre 
hold, haft vores at slås med derude. 
Karin & Niels Peder, er det hold, af 
os, der klarede sig bedst igennem. Ja 
de kører faktisk et godt løb, på trods 
af de noget anderledes opgaver. De 
er også i den ”store” klasse på to 
måder. Både erfaringsmæssigt og 
deltagermæssigt. De ”lister” sig 
hjem på en 5 plads i kl. 1 med 365 
stp. Flot. Inge & jeg opgiver etape 5, 
da vi får os forvildet væk fra ruten. 
Og da det er en tulipan etape, ja så vælger vi at bruge ”oversigt kortet” og kører til næste 
OTK. Rigtig dyr løsning på 225 stp. Vi ender på en sidste plads i vores kl. 4 med 391 stp. Men 
Teamets ”Ære” bliver reddet på stregen, af Hans-Ulrich & Barbara. På trods af rigtig svære 
betingelser, som tysk hold, ud i det danske. Der er på starten af etape 5, (den Inge & jeg 
opgav) efter en god kørt kilometer, ikke mindre end 10 rubrikker efter hinanden, der udgår. 
Luffe har bare i meterangivelsen, skrevet ordret ”udgår”. Rigtig fint for os danskere, men 
det forstår en tysker jo ikke, og da slet ikke, når man i Tyskland, har to typer tulipaner. 
Tulipaner med meterangivelse. De køres naturligt nok, efter mål. Tulipaner uden 
meterangivelse, ja de skal køres efter ”natur”. Så hvor svært kan det være. Altså må ”udgår”, 
betyde ”efter natur”. Heldigvis er det muligt, med en ”del god vilje”, for fam. Blankenburg, 
at kører denne strækning. Flot syntes jeg og rigtig god kampånd. Hans-Ulrich & Barbara, 
vinder kl. 5. med 568 stp. Og dermed er ”Æren” i behold for vores Team.  
Med dette arrangement, er sæsonen 2017 begyndt. Det var en sjov og anderledes oplevelse 
syntes vi. Der gik nogle af jer glip af noget.  
 
Med sportslig hilsen. Team Old Time / Dansk Tysk Historic Team. – Troels.  
 

  

Karin og Niels Peder på glatis 
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NYE FORDELE TIL DASU 
MEDLEMMER 
 
Forsikringstilbud til DASU’s medlemmer 
DASU har fra 1. januar 2017 indgået aftale med TRYG forsikring om at tilbyde medlemmerne 
af DASU’s klubber gode tilbud på alle private forsikringer samt specielle 
motorsportsrelaterede forsikringer, som fx stilstandsforsikring for racerbiler og gokarts (der 
kan være enkelte begrænsninger i forhold til hvilke køretøjer, der kan dækkes). 
Hvis I har medlemmer, der er interesseret i at høre mere om dette, kan de gå ind på følgende 
side og sige ”ja, tak” til at blive kontaktet af DASU’s samarbejdspartner TRYG. 
Se mere her: www.kortlink.dk/qagn  
  
Lovpligtig arbejdsskadeforsikring for mekanikere 
Teamejere der ansætter en eller flere mekaniker i kortere eller længere tid, og uanset om 
der betales løn for det, skal have en lovpligtig arbejdsskadeforsikring.  
Denne forsikring kan tegnes via DASU for enten 1 løbsweekend (kr. 100) eller 1 løbssæson 
(kr. 500) her: http://shop.dasu.dk/shop/forsikring-20c1.html 
  
Forsikringen dækker udelukkende ved DASU godkendte løbsarrangementer (ikke træninger) 
og indeholder følgende: 
Lovpligtig arbejdsskadeforsikring 
24 timers akut krisehjælp 
   
Aftale med Norwegian 
DASU har forlænget rabataftalen med Norwegian, og det betyder at alle medlemmer i 
DASU’s klubber kan benytte følgende rabatkode: DANSKAUTOM 
Rabatkoden giver 2% rabat på alle billetter inkl. fast track fra Norden. 
Koden skal blot indtastes på profilside hos Norwegian. 
   
Aftale med SAS 
DASU’s medlemmer kan bestille individuelle sportsrejser hos SAS via dette link: 
https://www.sas.dk/virksomhedsprogram/sportsrejser/ 
  
Disse rejser giver jer mulighed for bl.a. at medtage ekstra baggage, ændre dato og navn på 
bestillingen, samt mulighed for refundering af billet. 
Læs mere her: https://www.sas.dk/virksomhedsprogram/sportsrejser/#/priser 
  
Husk at indtaste CMP-koden på betalingssiden ellers er ovenstående ikke gældende. 
Koden er: DIFDASU 

  

http://shop.dasu.dk/shop/forsikring-20c1.html
https://www.sas.dk/virksomhedsprogram/sportsrejser/
https://www.sas.dk/virksomhedsprogram/sportsrejser/#/priser
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NYE IMK MEDLEMMER 
 

Cecillie Lindgaard    Mads Mulvad 
Mads Matias Pedersen   Jonas Iversen 
Mike Bo Jelling Petersen   Tobias Eriksen 
Nick Wille Jelling Petersen   Jonas Hellner 
Raitis Wille Gabriels    Toke Bundgaard 
Lars Leth Jakobsen 

IMK byder velkommen! 
  

 
Jernbanegade 1A 
7442 Engesvang 

 
Tlf: 86861344 

Web: www.frisor.dk/salonklipogz 

Vi Møblér dit hjem. 

Sunds Møbler 
Navervej 18, 7451 Sunds, 97141700 

Din lokale møbel specialist siden 1970. 
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MÆRKEDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

BANKO/BINGOKALENDER 2017 
 

Banko:     Bingo: 
 

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 
Kalle Damgaard      22. April 
Claus Drachmann     2. Maj 
Henrik Iversen      10. Juni 
 
70 år 
Svend Knudsen      16. Maj 
 
 
 

 
 
 
 

   

IMK ønsker hjerteligt Tillykke 
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KALENDEREN 
April 

Søndag d. 23   DM Folkerace 
 

Maj 

Lørdag d. 13   Åbent hus på Nørlundbanen 
Tirsdag d. 30   Banko 
 

Juni 

Onsdag d. 14   Bingo 
Lørdag d. 17   Landbobanken Rallysprint 

 
 

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk 
 

http://www/

