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31. Int. ADAC Christophorus Oldtimer Rallye
Foto: Troels Nielsen
DEADLINE
Deadline til næste nummer af
Kilometerstenen er 1. oktober 2017
Næste nummer udkommer medio oktober
2017

REFERAT – BESTYRELSESMØDE
02-2017
Onsdag d. 7/6 2017 hos Bjarne Nielsen, Referent: Kim Nygaard
Krogh
Mødet blev afholdt Onsdag d. 7/6 2017 kl. 19.00 hos Bjarne Nielsen.
Deltagere: Bjarne Nielsen, Niels Kr. Højriis, Inger Marie Pedersen,
Allan Jensen, Anders Clausen, Kim Nygaard Krogh.
Afbud: Asger Iversen.
Referent: Kim Nygaard Krogh.
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet blev godkendt.

2. Bestyrelsen - siden sidste møde – henvendelser mm (undtaget udvalgsemner)
DASU dialogmøde
Henrik Møller Nielsen er indtil videre den eneste der stiller op som formand, han vil blandt andet arbejde for en
forenkling af reglerne for nye medlemmer.
Der blev snakket en del om kørekort kravene og det ender ud i et forslag til en reglementsændring.

3. Økonomi
FR baneomlægningen har holdt sig under det budgetterede.

4. Sportsudvalgene
a: Banesports-udvalget
Det er et kæmpe arbejde, der er blevet udført i forbindelse med baneomlægningen, der nu næsten er færdig. Der
er fjernet et publikumshegn, der bliver reetableret igen.
Banen blev indviet d. 23/4 og dagen gik godt.
Der er gang i planlægning af et Klubmesterskab, der forventes afholdt d. 1/7.

b: OR-udvalget
Til rallysprintet i Sdr. Vium har det været svært at få deltagere nok og derfor overvejes det, om der er basis for
løbet i sin nuværende form fremover.
Første afdeling af Klubmesterskabet er afholdt.
Der er fuld gang i planlægningen af en afdeling af Minirally Syd der skal køres til september.
Der er afholdt en arbejdsdag, hvor der er lavet videre på beklædningen af containeren.

c: MRC-udvalget
Årets første DM afdeling blev holdt på vores bane d. 2/4 2017.
Den 20/5 2017 blev den tredje DM afdeling kørt til Allingåbro Motor Festival, her blev der delt lidt IMK folder og
MRC flyer ud, så må tiden vise om det giver flere medlemmer.
Årets fjerde DM afdeling holdes også på vores bane, det er d. 25/6 2017.
Alle udvalgene skal være opmærksomme på følgende:
-Inden der fortages ændringer på de respektive områder, skal alle i de respektive udvalg informeres.
-Ting kun kan købes med penge som kommer fra budgetter som de er dækket af.
-Budgetter skal overholdes.
-Maskiner der er købt for IMK penge kan bruges af alle afdelinger.

5. Øvrige udvalg
a: Sponsorudvalget
Der er forsvundet to sponsorer og kommet to nye til.
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Vi siger velkommen til Aulum Bil Center og Murerfirmaet Barslund & Gasseholm.

b: Bygningsudvalget:
Fliserne omkring klubhuser er lagt om og der er lagt grannit flis langs klubhuset.
Der er sat nye sternbrædder på dommertårnet.

c: Bankoudvalget
Der er kommet er nyt spil, kom og prøv det.
Der er planlagt et nyt koncept med banko og let aftensmad. Det sker følgende tirsdage d. 13/6, 27/6 og 11/7. Se
mere på Facebook gruppen: Herning Banko Center
Banko er ok besat med hjælpere.
Til Bingo er det stadig 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 heller 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.: 22 97 35 34.

d: Klubblad- og hjemmesideudvalget
Klubblad, det er allerede agurketid, der kan godt bruges nogle flere indlæg.
Husk også at indsende relevant materiale til Facebook gruppen: IMK

e: Aktivitetsudvalget
Der opfordres allerede nu til at komme med input til vinterens klubaftner.

f: Cafeteriaudvalget
Der er indkøbt lidt små gryder, nogle bradepander og sovse skeer til klubhuset.

6. Kalender
Den 25/6 2017 afholder MRC afdelingen løb. Det er fjerde DM afdeling.
Den 16/12 2017 har IMK 70 års jubilæum.

7. Eventuelt
Gennemgang af statusliste.

8. Næste møde
Næste bestyrelsesmøde afholdes ved Anders d. 26/9 2017 klokken 19:00.
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2.INT. NACHT DER LANGEN
MESSER
Af Richard Lehr/Troels Nielsen

På anmodning fra deltagerne i den første udgave af ”1. Int. Nacht der langen Messer”,
følger vi op på den succesfulde lancering i 2016. Den 28. oktober, vil vi for anden gang
afvikle den af VFM arrangerede historisk-orientering tur "De lange knives nat". Titlen er
inspireret af den berømte nat på Monte Carlo Rally. Men frygt ikke, vi skal alle være i mål
kl. 22:00 og kniven behøver ingen at have mellem tænderne, men højest i hånden til
aftenens fest.
Hvor vi sidste år ”kun” kørte for sjov, har vi dette år hele 4 mesterskaber i kniv skeden. For
vores danske Venner fra DHMC, er løbet 7 og næstsidste afd. af ”DHMC Classic Tour
2017”, hertil kommer at vores løb er sidste afd. i ” Norddeutsche OrientierungsMeisterschaft”, ” Niedersächsische Meisterschaft im Orientierungssport” og endelig
”ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt Sporttouristikpokal”. Så der er rigtig mange gode
grunde til at vi anstrenger os for at lave et godt løb. Men stadig med det ”sjove” i
forgrunden, og i stil med 2016. Ikke så meget ”rundt om Hjørnet” og en kombination af
lettere dansk / tysk orientering. Igen vil vi lægge mere vægt på tiderne.
Og igen i år, er der en ”gratis / straffri”, ekstra time, for alle deltagere at sove i. Da vi jo
denne weekend har slutningen på ”Sommertiden”.
Yderligere oplysninger og dokumenter kan findes på vores websted: www.verein-fuermotorsport.de/vfm/home.nsf/dx/vfm-orientierungsfahrt-nacht-derlangen-messer-2017.htm
Vi ser sammen med dig, frem til en spændende aften og vil være glade for at byde dig
velkommen med dit køretøj til starten.
Med venlig hilsen. - løbsleder Richard Lehr.
Oversættelse.: Troels.
Dansk kontakt.: Niels Peder – 25600798 eller Troels 97137351.
Verein für Motorsport e.V. - Richard Lehr - Vorsitzender
Kohlhöfe 27. 27308 Kirchlinteln.
Tlf. +49. 04237-95122 Mobil. +49. 0172-7684078 Fax. +49. 04237-942124
mailto:info@verein-fuer-motorsport.de
http://www.vfm-heide-classic.de
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http://www.verein-fuer-motorsport.de
http://www.vfm-niedersachsen-cup.de

IMK KLUBMESTERSKAB 2017
Af Asger Vendelbo – Fotos: Rasmus Vendelbo
IMK`s klubmesterskab blev i år afviklet i 3 klasser; U18, Ladies og seniorer - og der blev
kæmpet bravt om placeringerne. Der blev kørt bedst af 4 heat uden finaler.
I ungdomsklassen blev resultatet: 3èr Jonas Helner og 2èr Kristian Grewy og på en flot
1`ste plads kom Mathias B.Thomasen. I Ladies var det Caroline Grewy der trak det længste
strå og kunne stige til tops på podiet, foran Sofie Søndergård Sørensen og Julie Eriksen. I
senior klassen var der kamp til stregen og Mike Nielsen måtte sande, at er der ikke er
plads til 2 ved siden af hinanden, så kan man ende på skjoldet. Det var lige hvad han
gjorde. i et forsøg på, at overtage en enkelt placering, som så endte med en rulning med
deraf følgende buler og lidt arbejde efterfølgende. Men ellers blev der kørt tæt, men fair
over hele linien og det endte med at Jannick Godskesen kunne kalde sig for klubmester
2017 efterfulgt af Mike Sørensen og Asger Vendelbo. Tak for et godt race til alle
involverede og en særlig tak skal vores lille officialskare have med på vejen.
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STOR SKUFFELSE
Af Team Old Time
Historien starter først i juni måned. Der er i rigtig mange år, blevet kørt ”ADAC Holsten
Rallye”. Ja, det er faktisk 52. gang, at det skal køres. Dertil kommer, at det i år er 19. gang,
at der samtidig køres ”ADAC Holsten Rallye Historic”. Løbet bliver kørt i områder omkring
”Oldenburg in Holstein”, hvor også det berømte militærområde ”Putlos”, ligger. Her har
mangen en dansk rallybil, kæmpet en brav kamp. Så dette løb har en lang og spændende
historie. Det var lidt historie.
Først i juni modtager vi en invitation til at deltage i dette
traditionsrige løb. Det hedder nu i vores del, det ”1. Int. ADAC
Holsten Classic”. Arrangørerne har bestemt at de i år vil prøve at
koble et ”Regularity” løb (Historist P-løb på dansk) på Rallyet. Det
skal så foregå på den måde, at de Hastighedsprøver (WP) på
Putlos, Rallyet skal køre, så skal køres som sekund etaper af os.
Afspærret selvfølgelig. Der til skal vi, mens rallybilerne kører, så
lige have en god gang tysk O-løb på i alt omkring 100 km. Og det
er vel og mærke den form for tysk O-løb, der mest af alt liner en
”rebus” opgave. Absolut ikke noget for en Dansker. 😊 Inge og
jeg bliver hurtig enige om at der skal vi da med. Så må vi tage de
”tæsk” det helt sikket giver. Det vil uden tvivl være lærerigt. 😊
Da det er første gang der er ”Regularity” biler med, er vi spændte på om der kommer
nogle deltagere. For selv de tyske ”oldtimer” hold, finder at denne form for O-løb er rigtig
svær. Og hvis der er noget de tyske hold ikke kan lide, ja så er det at få strafpoint. Uha, det
er jo ”nedværdigt”. 😊 ”Tøsedrenge” 😊 synes vi. Så længe at det går fremad og vi har
det sjovt, ja så skidt da med at vi får en ”stak” strafpoint. 😊
Nå vi får tilmeldt os og fundet en overnatning bare 1,5 km fra ”Rallycentrum”. Så er det jo
bare at vente på at det bliver den 5. august. Vi holder løbende øje med tilmeldingen på
hjemmesiden. Det går noget trægt, og det er kun de absolut bedste / modigste tyske hold
der melder til. På Rally / Historisk siden går det noget hurtigere. 😊 Vores teammedlem i
”Dansk Tysk Historic Team” Hans-Ulrich, har tilmeldt sig til Rallyet i sin BMW M3. Vi
glæder os til denne oplevelse.

Ved tilmelding slut er der ”kun” tilmeldt 15 deltagere til ”Regularity” løbet. Ikke mange.
Men det går vel, når der nu skal køres alligevel. Og det er jo altid svært med noget nyt.
Tirsdag aften d. 1. aug. modtager vi så en mail fra løbsledelsen om at de har valgt at
”aflyse Regularity” delen. Officielt lyder det på deltager mangel, men jeg finder dog hurtigt
ud af, fra yderst pålidelig kilde, at der er tilladelsen til de 100 km O-løb, der er ”glippet” for
løbslederen. I Tyskland er det ikke politiet, der giver tilladelsen til O-løb / Oldtimer løb,
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men Borgmesteren i den / de berørte kommuner. Og borgmesteren i Oldenburg
kommune, mener altså at alle hans turister, ikke skal belemres med os. Hvis man havde
være ude i god tid, ja så havde det jo været muligt at forlægge O-delen, til
nabokommunerne mod vest, Eutin & Plön. Nå men bagklog kan man jo altid være. Fakta
er at vores løb er aflyst. ØV ØV og atter ØV. Hvor er vi skuffede. Vi har hele sommeren set
frem til denne oplevelse. Øv.
Vi deler lige to Weissen Bier på terrassen, men vi fordøjer den melding. Vi bliver enige om
at vi ikke vil afbestille vores overnatning så sent. Vi kører der ned, i Toyota’en, og så vil vi
lege turister. Knapt har vi tænkt tanken før telefonen ringer. Det er Hans-Ulrich. Han vil
lige høre, hvad vi gør med vores værelse, nu vores del af løbet er aflyst. Det forholder sig
nemlig sådan, at han ikke kan finde et ledigt værelse nogen steder i området. Måske fordi
han er lidt sent ud, hvad er helt normalt. 😊 Altså vil han gerne overtage vores. Inge og
jeg vender den lige og bliver enige om at vi da bare finder os et værelse i området nord for
Kappeln i stedet. Her har vi faktisk aldrig haft tid til at ”lege” turister. Hans-Ulrich er glad.
Vi aftaler at jeg i aften sender en mail til ”frau Beate” på ”Lindenhof” hvori jeg fortæller at
det er ok at hr. ”Blankenburg” overtager vores værelse og at han ringer i morgen tidlig.
Som sagt så gjort. Så går jeg i gang med at søge et værelse i det omtalte område og jeg
finder ret hurtigt et dejligt roligt ”Landgasthaus” selvfølgeligt med traditionel ”tysk
køkken”, hvad ellers, lidt nord for Kappeln. Super. Weekenden er reddet, på trods af at vi
stadig er meget skuffet. ☹
Hans-Ulrik ringet onsdag formiddag, for at fortælle at ”operationer” er forløbet godt. Dog
kunne Beate ikke fatte, hvordan en person, langt oppe i Danmark, kunne vide, at der var
en rallykører i Bad Schwartau, der lige manglede et værelse. Så det måtte lige forklares.
😊

Vi har nu haft en dejlig rolig weekend, med mange forskellige oplevelser og naturligvis
lækkert tysk mad, i det nordøstlige hjørne af Schleswig. 😊 Vi har blandt andet kikket på
”pirat mænd / piger” ved havne festen i ”Eckernförde”. Men på trods af det, er vi stadig
”meget” skuffet. Hans-Ulrik må desværre udgå af løbet på WP 5. med teknisk defekt.
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Ja, vi oplever jo lidt forskelligt i vores team. De næste opgaver uden for Danmark er, at vi
skal have et hold med til det ”47. Int. ADAC-Rallye Stemwede Berg Historic” og et hold
med til det ”13. Int. ADAC Hanse Historic”.
Dette var en lidt anden historie end normalt, men hvem siger også at det skal være
normalt. 😊
Med sportslig hilsen Team Old Time / Dansk Tysk Historic Team.
Inge & Troels.
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RESULTAT FRA FEJDE 2017
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31. INT. ADAC CHRISTOPHORUS
OLDTIMER RALLYE
Af Team Old Time
Det er blevet lørdag den 22. juli, og vi har aftalt at mødes med Karin & N.P. på
”Brückenterrassen” i Rendsborg, Tyskland. Det er den ”berømte Restaurant, det ligger
under den gamle jernbanebro, og hvor ”Svævefærgen” normal fragter folk over. Den er
der bare stadig ikke. Den blev påsejlet i februar 2016, og er stadig under reparation. Til
hvornår, vides ikke. Hvis I skulle mangle et udflugtsmål, er her en mulighed. Maden er fin
og de skibe der kommer forbi på Kanalen, bliver annonceret af nogle frivillige skibs
entusiaster. Og endelig afspilles deres nationalmelodi.
Vi nyder udsigten og en frokost, inden vi fortsætter ca. 25 km. sydpå, til Hohenwestedt og
”Landhaus Hohenwestedt”, som er vores (Dansk Tysk Historic Team) base, denne
weekend. Vi skal deltage i dette års udgave af ”Christophorus Oldtimer Rallye”, og vigtig er
her ”Mannschaften”. (Holdkonkurrencen). Vi snupper lige lidt historie, for at kunne forstå
det ”vigtige” 😊. Vi vandt løbet i 2011. Det første år vi havde vores Team. I 2012 var der
ikke udskrevet en kl. 12, (vores klasse) så der deltog vi ikke. Så har vi vundet igen i 2013 –
14 – 15 – 16. Dog var vi to hold, der delte 1 pladsen i 2014. Der var helt ”dødt løb”. Altså
blev der to førstepladser det år. Jo der bliver ikke givet ved dørene. Der er kamp til
stregen. Rigtig fedt.
Vi mødes med Maren & Hans-Peter og Barbara & Hans-Ulrich, her på det lokale
”Landhaus”. De er kørt hertil og vil overnatte, på trods af at de ikke har så langt hertil. Så
kan vi jo hygge os sammen, alle sammen. Hans-Jörn & Hans-Jürgen kommer desværre ikke
i aften. Men i morgen. Vi hygger os med gode historier, god mad og en kølig ”Bier”. En
rigtig hyggelig aften.

Søndag den 23. juli. Nu skal vi ud og køre. Der er tilmeldt 80 deltagere fordelt på ca. 40
biler og 40 motorcykler. Ruten er på ca. 130 km. Og delt ligeligt på hver side af
middagspausen. Normalt er starten i Hanerau-Hademarschen og mål i Oldenbüttel. Det er
cirka 20 km mod vest. Med da byen her, fylder 800 år, har bilhuset ”Timm Häufle”, spurgt
til løbet. Så derfor er der i år start, pause og mål, her hos ”Ford” i år.
Kl. 10.01. løfter byens borgmester flaget for den første bil og vi er i gang. Der er to sekund
etaper (GLP) og de er begge på den første del af løbet. Den gennemsnits hastighed der
skal bruge på prøverne, får vi først oplyst ude ved startstederne. Vi når frem til den første
GLP. Den er på 2817,60 meter og skal køres med 25 km/t. Vi beregner hurtigt, hvornår vi
skal passere fotocellen ved mål. 6,45,7 minutter efter start. Så afsted. Det går rigtig fint,
på trods af den lave hastighed. Det er super svært at kører under 30 – 35 km/t. Det skulle
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man ikke tro, men tro mig, det er det. Vi ser en hemmelig (HTK) og som vi ser det, rammer
vi ham fint (plus minus 1 sekund). Vi har aftalt, at vi ved slut- fotocellen, vil tælle os ind
efter vores stopur, i stedet for at køre ind på kørertidsuret. Den HTK vi ser, er placeret ca.
250 meter før mål. Mål er så 50 efter et vej-T og da vi når frem til det gule skilt (forvarsel
til fotocelle) kører jeg automatisk i hold. (før det gule skilt, er det tilladt at holde stille.
Efter det gule og frem til det røde skilt, som står lige efter fotocellen, må bilen ikke stå
stille). Se det er rigtig dumt gjort Troels. Vi kikker på hinanden. Det er nu vi skal tælle. Men
det gør vi bare ikke. Vi sover. For søren da. Fuld fart frem og 2 sekunder forsent inde. Øv
hvor er det træls. Vi var nøjagtig på tiden. Vi skulle bare havde forsat. Øv. Nå, men liver
går videre, også selv om vi begge har noget svært ved at ”fordøje” den bommert.
Fremme ved GLP 2, er vi så enige om at stramme voldsomt op. 22km/t og 1535 m. lig med
4,11.1 minut ved mål. Det går fint og vi er skarpe føler vi. Og denne gang virker det.
Heldigvis. Nu bliver det så spændende at se, hvor mange HTK´er der er, og hvordan
tiderne er. Vi ved jo at vi har lavet de første 2 sekunder selv. Vi når tilbage til Autohaus
”Timm Häufle” og middagspausen. Efterhånden som vores team kammerater kommer ind,
bliver der snakket lystigt. Vi mener alle, (dog minus os) at det er gået ok hertil og vi har
også det samme antal kontroller alle sammen.
Så nu gælder det bare om at gennemføre den sidste del, uden at ”lade sig lokke” ud på en
fejl rute. Det er sådan, at der bliver ”spillet” på, at der i diverse trekanter, står en
bemandet stempelkontrol bare 15 meter inde på ”ruten”. Så her skal både motorcykler og
biler, være noget sikre på om det er en til lige ”Dem”. Løbslederen er snu. 😊
Motorcyklerne skal den ene vej, og bilerne så den anden vej rundt. Der er en del der får
stemplet forkert, og det koster. Vi slipper dog alle igennem med de ”rigtige” stempler.
Ved mål er der pænt med tilskuere og vi skal nu ind til det berømte ”kagebord”. Det er de
kvindelige medlemmer af klubben, der igen har udvist stor snilde udi bagekunsten. Sikke
lækre, fine og velsmagende kager, de har fabrikeret. Og så, så mange forskellige. (ca. 20
slags). Og vi må spise alt det vi kan. Mums. En stor TAK til bagekonerne, de andre hjælpere
og officials, fra Dansk Tysk Historic Team.
Nu kommer der resultater op. De er bestemt ikke opløftende for nogle af os, men vores er
da helt hen i hegnet, for GLP 1. Vi er straffet for 2,47 ved mål, som vi også selv havde
regnet ud. Men der var to HTK og det var her, vi selv mente at vi kørte godt. Vores straf er
5,59 og 8,07 sek. Det svarer cirka til en ”fejlkørsel” på 50 m. Vi var på intet tidspunkt mere
end 10 meter fra idealtiden, efter vores beregninger. Altså en forskel på 40 meter. Så
meget kan vi ikke køre forkert uden at vide det. Vi fatter ikke en ”meter”. Vi spørger til en
forklaring, og får et noget utydeligt svar. Noget med at de har målt frem og tilbage mellem
de forskellige fotoceller. Det KAN man IKKE. Der er kun en måde at måle på med HTK’er.
Det er fra A til 1 og A-2 og A-mål. Alle andre krydsregninger duer ikke. Men også selv om
man krydsregner, passer vores tider ikke. ØV. (hjemme igen, har jeg tjekket op på vores
udstyr for fejl. Det virker til UG. Der er altså helt sikker en fejl et sted. Hvor skal jeg lade
være usagt)
Nå men så til vores resultater. . . .
Straf.sek. Klasse.
Generel.
Hans-Ulrich & Barbara
BMW 1602 Cabriolet
11,41
2
8
Hans-Jörn & Hans-Jürgen
NSU 1200 TT
12,01
2
9
14

Karin & Niels Peder
Maren & Hans-Peter
Troels & Inge

VW Golf I
Mercedes Pagode
Kadett C c GT/E

12,95
15,30
21,36

3
3
8

11
12
23

Da det jo er de 3 bedste, der regnes med, ja så skulle vi jo mene det kunne gå måske. Med
det er ikke placeringerne der bruges, men straf sekunder. Og da der også er motorcykel
hold, og de er gode, ja så er vi noget bekymret for vores hold resultat. Skal vi tabe vores
første plads i år. ? ? ? Vi må vente og se. For det bliver først offentliggjort sidst i præmie
overrækkelsen. Spændende til det sidste. 😊
Her er så resultatet for ”Mannschaften”. . . .
1. Dansk Tysk Historic Team.
2. AC Schleswig. 1.
3. Scuderia NSU.
4. Kieler Sprotten.
5. AC Schleswig. Die Zweite.

36,37 stp.
49,05 stp
51,94 stp.
94,14 stp.
109,73stp.

HURRA. Det lykkedes os igen at vinde. Det er nu 6
gang og femte gang i træk. Rigtig flot kære team
kammerater. Super sejt hold vi der har. 😊 😊 😊
😊 😊
Nu er det så slut på endnu en dejlig weekend, sammen
med dejlige mennesker og oldtimer sport. Vi Takker af
og sætter snuden mod nord igen.
Med sportslig hilsen.
Dansk Tysk Historic Team / Team Old Time.
Inge & Troels.
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Crosskart oG FR løb 16-9-17
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NYE IMK MEDLEMMER
Michael Jakobsen
Lasse Lauritsen
Richard Busch Sørensen
Gustav Grefstad

IMK byder velkommen!
Vi Møblér dit hjem.

Sunds Møbler
Navervej 18, 7451 Sunds, 97141700
Din lokale møbel specialist siden 1970.
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MÆRKEDAGE
Fødselsdage
18 år
Frederik Svendsen

15. oktober

40 år
Paw Damgaard
Søren Skov

26. september
10. oktober

50 år
Hans-Arne Geertsen

16. august

IMK ønsker hjerteligt Tillykke

BANKO/BINGOKALENDER 2017
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Banko:

Bingo:

Søndag d. 27 sept
Tirsdag d. 21 nov

Fredag d. 18 aug
Mandag d. 30 okt
Onsdag d. 13 dec

KALENDEREN
August
Fredag d. 18

Bingo

September
Lørdag d. 16
Søndag d. 27

DM i Crosskart og åbent løb i FR på Nørlundbanen
Banko

Oktober
Lørdag d. 7
Mandag d. 30

Rally Midtjylland
Bingo

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk
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