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Kære læser 
 

Selvom vejret uden for vinduet lige nu byder på 
masser af regn, så er sommeren over os. Dette er 
det sidste klubblad inden sommeren for alvor 
rammer Danmark – og med det ustadige vejr, 
følger også muligheden for, at få læst 
Kilometerstenen grundigt igennem. Som et 
gammelt ordsprog siger: ”Intet er så skidt, at det 
ikke er godt for noget” og det gælder altså også i 
motorsport.  
 
God læselyst og god sommer! 
Redaktør, Kim Højriis 
klubblad@imk.dk 
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CIRCLE K LØBET 
Af Ditte, Team Old Time 
 

 
I denne sæson har Far og jeg besluttet at prøve at køre nogle flere O-løb – vi har planlagt at 
deltage i 3 løb, som er gældende til JFM. Det første O-løb var Circle K Løbet (DM 1 – JFM 1), 
som vi jo havde succes med sidste år, så forventningerne til en god løbsdag var i top, da vi 
begav os afsted ned mod starten i Ulkær. Sidste år deltog vi uden for konkurrence i D-
klassen, dog med C-rutebog, men denne gang var det alvor, vi skulle starte i C-klassen, hvor 
vi jo også hører til, sammen med 10 andre hold. I D-klassen var der ét hold tilmeldt, min 
onkel Troels og min lillebror Emil, som for første gang skulle med ud og prøve ”det der 
motorløw”.  

 

 
Niels Peder & Ditte i aktion, på Scanax International´s område, i den ”lille” Polo. 

 

Starten gik med en transportetape, gennem flot landskab til Jelling, hvor en ny rutebog blev 
udleveret og det sjove for alvor startede. Den første rutebog, ud af 2, startede blidt ud med 
punktkørsel, beskrevet på fine og tydelige kortudklip, i forskellige målstoksforhold – det går 
jo meget godt det her, tænkte vi. Men efterhånden som ruten skred frem, fik jeg flere og 
flere problemer med at få kortudklippene læst rigtigt, og det gik op for os at 
sværhedsgraden var sat et hak op i forhold til sidste års løb. Nå, der var jo ikke andet at gøre 
end at klø på med krum hals, og få os stavet igennem rutenbogen ved fælles hjælp, selvom 
bølgerne i bilen en enkelt gang eller 2 gik lidt højt, når min frustration over problemerne 
med at tyde ruten, blev for stor – især kortudklip med få signaturer at gå efter, voldte 
problemer. Vi kom igennem den første rutebog og tekstopgaverne gik bedre end forventet, 
og vi havde det sjovt med at køre rundt inde omkring gårde og fabrikker.  
 
Næste rutebog blev udleveret og ruten var henlagt til samme område – en lille kort bog på 
2 sider og så var vi fremme ved slutkontrollen og fik hjemkørselsorden udleveret, og turen 
begyndte at gå tilbage mod Circle K i Ulkær. 
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Troels & Emil på industriområdet. Det klarede Emil til UG med kryds og bolde. 

Efterhånden faldt mørket på. Det var også tiltrængt efter 4 timers løb, uden pause – en lille 
pause på 10 min, kunne med fordel lægges ind de fleste O-løb, gerne ved et toilet, så vi 

kvinder også har mulighed for at lette blæren 😉.  
Næsten i mål, får vi en sms fra Troels om vi snart er tilbage – de har åbenbart været i mål 
længe. I mål er stemningen hos Troels og Emil god – det har været et godt løb for dem synes 
de, og det viser deres resultat da også, ingen manglede eller fejlnoterede skilte og kun 16 

min på tiden. Det er rigtig flot kørt! 😊 Især Emil fortjener ros – det var som nævnt hans 
allerførste løb, og han fandt hurtigt ind i rollen som observatør og klarede at læse kortene 

helt på egen hånd – SUPER godt gået Emil! 😊  
Fars og mit resultat var dog ikke 
nær så godt, selvom vi havde en 
følelse af at det var gået 
nogenlunde med at stave os 
igennem udforderingerne i 
rutebogen, manglede vi 3 skilte og 
havde hele 10 fejlnoteringer – ØV. 
Vi indkasserede 379 strafpoint og 
en 7. plads i klassen, ud af 10 
startende. Ikke vores bedste løb, 
men vi, og især jeg, er jo også helt 
nye udi O-løbs grenen – så vi må 
konkludere at vi (læs jeg) stadig 
har en del at lære om finter og 
kortlæsning i O-løb, og som Albert 
Einstein sagde: ”Den eneste kilde 
til viden er erfaring”. Så vi må bare 
ud og køre nogle flere af ”de der” O-løb og allerede den 8. april går det løs igen med 2. afd 
af JFM hos Kjellerup og Omegns Motorklub. 
 
Med Sportslig Hilsen Team Old Time. – Ditte.  

 

Min Onkel Troels & seje broder Emil. 
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KONE VIL DU MED TIL BINGO? 
Invitation fra Banko udvalget 
 
IMK har Bingo fredag d 18 august det starter kl. 1830.  
Vi starter med at sælge kl. 1820, så vi tænkte, at hvis I er interesseret i, at se hvordan det 
foregår når man er hjælper til motorklubbens bingo-spil, kunne du/I jo kigge forbi 

Smedegade 16, 7400 Herning. Måske er det noget dig/ jer, at hjælpe klubben  😊 
Så spørg evt. din ægtefælle/kæreste om de kunne tænke sig, at komme med ind og se 
hvordan det foregår. 
I skal ikke hjælpe på denne aften, men bare komme ind og se hvordan det forgår og få en 
fornemmelse af det.  
Hvad går det ud på? Vi sælger bingoplader ved bordene inden går spillet i gang. Når de så 

har spille den/de plader de har købt, gå vi rundt og sælger igen 😉  
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BJERRINGBRO LØBET 2017 
Af Troels, Team Old Time 

 
Det er onsdag den 7. juni og vandet ”vælter” ned fra en blåsort himmel. Niels Peder & jeg 
har aftalt, at vi vil køre til Hjermind Gl. Skole, ved Bjerringbro, for at deltage i deres 
”aftenløb”. Det er Britta & Hans Kurt, der har lavet løbet og ikke mindst ”Kaffen”, med 

hjemmebag. Så der skal vi op. Vi kører i N.P.s lille ”rappe” VW Polo WRC. 😊 Det er, hvad vi 
i vores lille Team, kalder en ”Hyggetur”.  
Løber er på ca. 30 km. plus det løse. Lige tilpas, så vi også kan nå ”Kaffen” og historierne.  
Der er mødt 14 hold op. Vel OK til et aftenløb. Som sagt regner det i stride strømme ind 
imellem. Men heldigvis har ”løbslæggererne” tænkt sig om, og de ”få” markveje vi skal 

bruge, kan alle ”tåle” meget vand. Så det er altså ikke os på billedet herunder. 😊 Men 
vandmængderne passer så nogenlunde.   
 

 
 
Kl. 19.20 ”glider” Polo’en ud fra P-pladsen ved skolen. Vi sætter ”kursen” NNØ og når  
frem til Hjorthede. Vi kører på en 1:10.000, her inde i byen. Vi kommer til at holde ved en 
fin trekant. Hvorfor står der et skilt der, siger N.P. Der skal vi ikke ind. Efter lidt ”køreren” i 
byen, kommer vi forbi trekanten igen. Og nu skal vi derind. Da der jo er andre deltagere i 
”området”, vælger vi ikke at køre derind. Vi skriver Y, som vi mener står derinde. Videre. Vi 
kikker nu efter en ”opgiven” rutekontrol, og den står lige så fint, der hvor den skal. Meget 
tydelig i venstre side, står et R.  Det skriver vi. Videre. Næste stop er Løvskal. Igen et fint 
1:10.000 kort. Og en fin tur rundt i byen. Så er det blevet Tindbæks tur til at få besøg, inden 
vi vender ”skuden” og kører retur til Løvskal og retning Hjorthede. Nu skal vi igen finde en 
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”Opgiven” rutekontrol, og det ser ud til at være samme sted som på ”udturen”. Jeps, det er 
det. Men hvad er nu det. Der står to kontroller her. I venstre side et Ø og i højre side vores 
R fra før. Ups. siger N.P. Det var vist kun i ”gamle dage”, at Opgivende kunne stå hvor som 
helst, ja selv oppe i træerne. I ”nutiden” skal de stå i højre side. Altså har vi ”nuppet” den 
forkerte første gang. Ups. Nå, vi sejler videre igennem regnen. En tur i Hjortshøj og så tilbage 
til Hjermild og Kaffen.  
En rigtig fin aftentur. Også selv om vi fik ”kløjes” os til en del strafpoint. Der er nu rullepølse 
og ost på franskbrød, og endelig en lille ”lækker” kage til dessert. Der bliver livligt byttet 
historier, og da Knægtene fra Randers ”Poul & Egon” har kørt på nul, (hvad jo er rigtig flot) 
kommer jeg ”lige til”, i et ubemærket øjeblik, at tilføje en ”Femmer”, så de har 50 stp. og 
dermed ”kun” en andenplads. 
Misæren bliver dog opdaget, og 
den ”skyldige” straks udpeget. 
Mærkeligt, at de mener det skulle 

være mig. 😊  
Nå, men nu er det tid at vende 
hjem, efter en hyggelig aften 
sammen med hyggelige 
mennesker. 
Med sportslig hilsen - Team Old 
Time.  -  Troels.  
 
”Husk det Handler om at have det 
sjovt”. 
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GRATIS AFTENSMAD 
Fra Banko-udvalget 
 
Følgende tirsdage serverer vi let aftensmad mellem kl. 1745 og 1830 
Spisning ved følgende HBC spil. 
 

Tirsdag d 13 juni – Tirsdag d 27 juni – Tirsdag d 11 juli 
HBC spil start kl. 1900 

 

Hygge og samvær med jer betyder meget for os, vi vil gerne være noget for alle vore 
medlemmer og gæster, forsøge at skabe forhold så alle føler at HBC er et rart sted at komme 
til banko / bingo spil, vi kommer med et tilbud, som vi håber I vil taget godt imod, hvis det 
viser sig så vil vi køre med det året ud, hvis ikke det er tilfældet 
bliver det stoppet, så det er lidt op til jer kære medlemmer om det 
er noget. 
Det eneste man skal gøre for at være med i spisning er, man skal 
have købt min. et sæt hvide plader til aftenens spil, og man skal 
være på plads inden kl. 1815 for at få aftensmad. 
Kl. ca. 20.00 er der 5. min pause her vil der være kaffe, og mulighed 
for at købe et stykke fransk brød med ost / rullepølse, bestilling indsamles senest kl. 1900 
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TEAM OLD TIME “ON TOUR” 
Af Niels Peder & Karin – Inge & Troels, Team Old Time 
 
Det er lørdag morgen d. 6. maj 2017. Vi mødes med Karin & Niels Peder, på motorvejs 
rastepladsen ”Søby-vest” her kl. 7.50. Niels Peder & Karin har valgt at deltage i deres Golf II 
GTI. Vi ”nøjes” med vores Kadett. Vi er alle klar & spændte. Vi skal ud på en ”lang” tur 
gennem det midterste af Europa. Det centrale i turen, er vores deltagelse i dette års ”Europa 
Tour”. Men inden vi kommer så vidt, er der lige nogle dage og kilometer, der skal klares 
først. Vi kører ind i Tyskland og sætter kursen mod sydøst. Sidst på eftermiddagen, efter en 
køretur på 657 km, når vi frem til landsbyen Brück-Trebitz. Beliggende ca. 70 km sydvest for 
Berlin. I denne lille fredelige landsby, har vi en overnatning på det lille hyggelige Gasthaus 
”Zur Linde”. Efter en velfortjent kold ”Weissen Bier” i deres ”Biergarten” kikker vi os om i 
landsbyen. 
Søndag morgen fortsætter vi 
så sydpå, de sidste 323 km. 
Ved Chemnitz forlader vi 
motorvejen og kører af de 
små veje, ned til 
grænseovergangen mellem 
Tyskland & Tjekkiet, ved 
landsbyen Potucky, og herfra 
til den berømte kurby 
”Karlovy-Vary” i Tjekkiet. Her 
skal vi nu bo i tre dage og 
”lege” turister. Det er en 
spændende gammel Kurby, 
med varme kilder og mange 
andre oplevelser.  
 
Onsdag morgen, er vi så ved 
at være fremme ved det, det 
hele handler om, nemlig 
Oldtimer løbet ”Europa Tour 
2017”. Vi kører de ca. 60 km 
sydpå til kurbyen ”Marianske- Lazne”. Herfra går starten 
på løbet i morgen tidlig. Men inden skal vi havde klaret de obligatoriske ting. Vi er fremme 
midt formiddag og det første vi møder inden for bygrænsen, er vores Team kammerater 
(Dansk Tysk Historic Team) fra Lübeck, fam. Blankenburg. Vi holder træf i vejsiden og efter 
et par minutter, kommer Helge & Barbara over fra ”øen”, også forbi. Utrolig så lille verden 
er.  
Nå, men lad os lige få detaljerne på plads. Løbet er over 5 dage og med kørsel de 3 af dagene. 
Der er en samlet længde på ca. 1.100 km. Vi skal køre igennem Tjekkiet, Tyskland, Østrig og 
til mål i det nordlige Italien. Ud over os i ”Dansk Tysk Historic Team” er der også deltagelse 
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fra to andre danske team. Det er Jens Winter & Holger Midtgaard-Jørgensen, - Roskilde, og 
så Barbara & Helge Jensen, - Vanløse. Løbets Max deltagerantal er 30 hold. Og der er 30 
hold, fordelt på tre klasser, efter årgang på bilerne. Seneste mødetid er i aften kl. 18.  

 
Vi får udleveret startnumre 
og en dejlig fleecetrøje. 
(naturligvis har vi selv betalt 
den i vores startgebyr) Efter 
en fin velkomst middag, er 
der så førermøde og 
udlevering af morgendagens 
rutebog. Det skal lige 
nævnes, at vi alle dagene 
overnatter på rigtig fine 5-
stjernede Hoteller. Jow – 
Jow, det er skam med stil det 
her. Vi arbejder med 
rutebogen en times tid og 
sammenligner så vores ruter. Men aldrig har vi set så ”dårlige” kortudklip. De varierer i 
målestok fra 1:30.000 til 1:220.00. Den første del, ned til den Tjekkiske / Tyske grænse, ser 
ok ud. Karin & Niels Peder har lavet en ”rotation” i deres bil, så de prøver nu med Karin som 
Observatør. Det bliver spændende at følge dem i den nye opstilling. Nu er det med at få 
sovet så vi er friske i morgen. 
 
Torsdag d. 11. Første løbsdag. 
Vi starter kl. 8.39. med 
startnummer 9. NP-K. har nr. 
15. Vi starter ud med en 
sekund etape på 5,7 km med 
50 km/t. Derefter et par rigtig 
gode ”kortfinder”. Vi kommer 
frem til en vejspærring. En bro 
er fjernet, så den spærring er 
af ældre dato. Reglerne siger, 
at vi nu skal finde den 
nærmeste omvej tilbage på 
ruten. Et plus på ca. 7 km. Vel 
og mærke uden tidstillæg.  
Der er ”frivillig” 
middagspause på den tyske 
side af grænsen, ved byen Bayerisch- Eisenstein. Vi når frem 4 min før vores idealtid, efter 
et meget fortravlet løb hertil. Vores gennemsnit hertil er 62,2 km/t. Uf. Kadetten er blevet 
brugt. Vores afgangstid her er 12.21, men efter tankning, vælger vi at kører igen 12.10. En 
mere end fornuftig beslutning, skal det vise sig.  
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Eftermiddagen bringer os gennem et hjørne af Tyskland og ind i Østrig ved byen Burghausen. 
Vi har igen haft to ”spærringer”. Den ene ved starten på en sekund etape. Der er mange der 
ikke finder det ”nye” startsted, på trods af at de kommer forbi. Hertil kommer, at vi er mange 
der kører forkert på den bagefter. Øv. Der er flere steder hvor vi ikke har kunnet få terræn 
og kort til at passe sammen. Og tiden går. Vi holder retningen sådan cirka mod sydøst, og 
ned øst for Salzburg, hvor vi skal starte på dagens sidste sekund etape. Vi skulle starte her 
kl. 16.32, men når først frem til den kl. 16.55. Øv, men vi kører den nu alligevel. Vi når frem 
til Mål 1 minut før vores 15 minutters ”gratis” respittid udløber. Føj for en dag. Vi har nu 
kørt 456 km. Og vi er mere end brugt. Vi mangler ”kun” 4 skilte, men de koster ”kun” 2,5 
sekund pr. styk. Hvorimod vi får 180 sek. for ikke at nå den sidste sek. etape. ALTSÅ – det er 
alt for dyrt at lede. Det gælder om at nå frem til tiden. NP-K. har forladt ruten midt på 
eftermiddagen og kørt til mål.  

 
Nu har vi alle fortjent en kølig 
øl og en dejlig ”abrikos 
snaps”. Dette nyder vi, mens 
vi sidder og nyder udsigten ud 
over Wolfgangsee og med 
bjergene hele vejen rundt. 
Snakken går livligt. Mange er 
meget overrasket over den 
”høje” 
gennemsnitshastighed. Der er 
ingen tid overhovedet til at 
”lege” turist og nyde de flotte 
landskaber, vi er kommet igennem i dag. ØV.  
Dagens generelresultat bliver følgende. –  Blank. nr. 8. – Os. nr. 11. – NP-K. nr. 17. Vi arbejder 
på morgendags rute. Igen dårlige kort i mærkelige målestoksforhold. Men en fordel er der 
da. I Bjergene, er der ikke så mange forskellige muligheder.     
Fredag d. 12. Anden løbsdag.  
Nu gælder det så ”bjergene” for alvor. Det bliver spændende. Vores ”tik-tak” i dag er, at nå 
frem til de rigtige tider. Vi kører sydøst på, dybt ind i Alperne. Den første sekund etape 
(12.67km. og 47 km/t.) bringer os op over ” Sölkpass” 1.788 m.o.h.Herfra fortsætter vi 
sydvest på og så op over ” Turracher Höhe Pass” i 1.795 m.o.h. og frem til ”Nochalmstrasse”. 
Vi kører op til ” Glockenhütte” 
i 2.024 meter højde. Vi holder 
lige en ½ times middagspause 
sammen med NP-K på vejen 
op. Her oppe skal vi starte en 
ny sekund etape, på 13.29 
km. med 38 km/t. Først ned 
og så op igen til 
”Eisentalhohe” i 2.042 m. 
vejens højeste punkt.  
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Vi fortsætter nu herfra og 
mest vestud og op over 
endnu 2 pas, og frem til 
dagens sidste sekund etape. 
En ”nedkørsel” på 12.91 km 
og 49 km/t. Vi når ind i Italien 
og frem til Mål i Mantana, 
ved Brunico. Kl. er nu 18.12. 
Vi har kørt 459 km, på små 
snoede bjergveje. Dagens 
snit bliver 52,3 km/t. Uf, der 
går fremad.  
I dag mangler vi hele 5 skilte, men til gengæld, har vi nået alle vores tider, og vi VINDER alle 
dagens sekund etaper. Vi vinder sammenlagt dagens etape, med 37,5 point og nr. to har 
42,5 point. Fam. Blankenburg, har igen haft en god dag og bliver i dag nr. 3 med 60,0 point 
og NP-K slipper igennem med 257 point, og det rækker til en 14 plads. Dagen i dag er gået 
noget bedre for os alle. Nu ser resultatet generelt sådan ud. –  Blank. Nr. 3. – Os nr. 5. – NP-
K nr. 17.  
Vi nyder igen lidt køligt på 
terrassen, og igen med fin 
udsigt. Flot Hotel med en dejlig 
og varm (32*) udendørs pøl. 
Efter en flot aften Buffet, skal vi 
have vores rutebøger til i 
morgen her kl. 21. Det sker så 
ikke, og jeg kommer (kl. 21.21) 
til at fortælle Løbslederen, at 
han nu har brugt de 15 ”gratis” 
respittid og lige nu er yderlige 6 
min. forsinket. Det falder ikke i 
god jord, men vi får dog ret 
hurtigt vores rutebøger. Igen alt 
for lille målestok og ringe 
kvalitet, når der skal køres 
præcist.  
Lørdag d. 13. Sidste løbsdag. 
I dag skal vi køre en tur i 
Dolomitterne. Vi overnatter på 
dette hotel 2 nætter. Og 
allerede på den første sek. 
etape, får vi ikke drejet fra, på 
grund af dårlig kort kvalitet, og 
misser dermed etapen med 
hele 8.30,0 min. = 180 point. UF. 
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Det er en sølle trøst, at vi langtfra er de eneste. Vi kører en rundtur sydpå og kommer over 
3 pas i dag. 
 
 I dag er der ingen pause, men 
vi er til gengæld ”tidligt” i mål 
(14.12) og efter ”bare” 239 
kilometers bjergkørsel. Snit i 
dag 49,5. Rigtig meget, på de 
op og nedkørsler. Både Blank. 
& NP-K, har kørt en rigtig god 
dag. Dagens resultat bliver – 
Blank. nr. 2 – NP-K. nr. 7. og 
endelig os som nr. 12.  
Efter en kølig øl, er det tid til 
at inspicere den fine pøl. Den 
bliver godkendt. Både Jens / 
Holger & Helge / Barbara, har 
hygget sig med at køre 
”Hyggetur”. I dag har de kørt 
sammen i Jens‘ses fine BMW. Rigtig godt tænkt. De har lige som vi, fået en dejlig oplevelse 
i de smukke bjerge.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kl. 18 er der så ”Siegerehrung”. Og slut resultatet bliver følgende:  
Hans-Ulrich & Barbara.   1. pl. i kl. 1. og nr. 1. generelt.   275,2 stp.   Super flot.  
Troels & Inge.  2. pl. i kl. 2. og nr. 5. gen.   450,6 stp. 
Niels Peder & Karin.  6. pl. i kl. 2. og nr. 12 gen.  827,4 stp. 
Jens & Holger.  9. pl. i kl. 3. og nr. 26 gen.  7432,1 stp 
Helge & Barbara.  Udenfor konkurrence.  
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I hold Mesterskabet, ser det sådan ud.  
1. – Two Gernarations.   1737,65   
2. – Dansk Tysk Historic Team.  1774,50   
3. – MSC Bingen.   7347,35  
 
 

Så vi må desværre se os slået 
på målstregen. Men fint med 
hele 3 hold, når vi nu ikke var 
så mange deltagere. Både 
Karin & Inge har ydet en stor 
arbejdsindsats, under rigtig 
svære betingelser. Dejligt at 
de ikke opgav under vejs. 
Et par af deltagerne 
overrækker også en 
”præmie” til Løbsledelsen, 
nemlig den ”Gyldne Ananas”, 
som symbolisere et ”godt 
arrangement med plads til 
forbedringer”. Rigtig fin ide 
og helt fortjent. Så er der 
”festmiddag” og ”hygge” i 
baren, resten af aftenen. 
Snakken går livligt og 
historierne er mange.  Og løbet slutter officielt først i morgen kl. 9. efter fælles morgenkaffe. 
Fin ide.  
Søndag d. 14. Løbet er slut. Det har været en rigtig stor oplevelse, at deltage i dette meget 
veltilrettelagte arrangement, også selv om der på det sportslige plan, er rigtig god plads til 
forbedringer.  
 
Efter at vi har taget afsked 
med hinanden alle sammen, 
sætter vi i ”Team Old Time”, 
kursen mod Lazise, ved 
Gardasøen. Der er ”kun” 227 
km. Her vil vi nu holde ferie, i 
to lejede hytter, som ligger 
helt ned til søbredden. Vi 
nyder solen indtil torsdag, 
hvor vi kører nordpå til 
”Rothenburg ob der Tauber” 
i Bayern.  
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Her leger vi så også lige ”turister”, inden vi igen til weekenden, når frem til det midtjyske. Vi 
har nu brugt to uger og tilbagelagt 3.948 km. Det er vel ikke så dårligt af de ”gamle” biler 
med indhold.  
 
Med Sportslig Hilsen fra ”Team Old Time on Tour”. – Niels Peder & Karin – Inge & Troels.   

 
 
 

KLUBMESTERSKAB FR 2017 
Lørdag d. 1. juli 2017 
 

Lørdag d. 1. juli afholdes Klubmesterskab i folkerace på Nørlundbanen. 
Følg med på hjemmesiden, www.imk.dk, hvor yderligere info vil komme 
op snarest. 
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RESULTAT: KM KLUBRALLY 2017 
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PR-DAG PÅ NØRLUNDBANEN 
Af Niels Kr. Højriis – Fotos af Asger Vendelbo 
 
Lørdag d. 13.  maj havde vi indbudt til åbent hus på NØRLUNDBANEN. 
Dagen startede med klargøring af flagposter, flagene blev hejst, banen vandet og div. andre 
ting blev klargjort. 
Vi startede med kaffe og rundstykker. 
Der var mødt ca. 10 forskellige, kør med, og 2, kør selv, biler op og dertil alle de øvrige 
hjælpere. Det siger lidt om hvor meget vore kørere og deres venner/bedre halvdele og andre 
gerne vil gøre reklame for FR sporten og IMK. 
 
Klokken 10,00 var de første gæster ved billetudleveringen og så gik det bare i en passende 
tempo indtil kl. 14,30. Der var omkring 50, forskellige personer, ude at køre. Heraf var der 
19 som selv ville prøve kræfter med en Folkeracer. Hvor mange ture, det blev i alt, vides 
ikke. 
Jeg fornemmede at vore gæster hyggede sig og fik nogle gode ”historier” hos kørerne og det 
holdt da også tørvejr. Dog var det lidt køligt. 
 
TAK FOR EN RIGTIG GOD DAG PÅ NØRLUNDBANEN 
TAK TIL ALLE HJÆLPERE/KØRERE SOM VAR MED TIL AT FÅ DET HELE TIL AT KØRE 
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NYE IMK MEDLEMMER 
 

Marianne Eriksen 
Hans Peter Jensen 
 

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: 
 

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 
 
30 år 
Sabine Rosenlund     6. August 
 
50 år 
Hans-Arne Geertsen     16. August 
 
60 år 
Hans Peter Jensen     6. juni 
 
70 år 
Frank Knudsen      1. juli 
 
 
 

 
 
 
 

   

IMK ønsker hjerteligt Tillykke 
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KALENDEREN 
 

 

Juni 

Torsdag d. 15   Folkerace licenskursus 
Lørdag d. 17   Landbobanken Rallysprint 
Lørdag d. 24   MRC DM4 Træning 
Søndag d. 25   MRC DM4 kvalifikation og finaler 
 

Juli 

Lørdag d. 1   Klubmesterskab Folkerace 
Torsdag d. 6   Banko 
 

August 

Fredag d. 18   Bingo 
 

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk 

http://www/

