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Kære læser 
 

Endnu et klubblad er nu klar. Denne gang har der 
været masser af indlæg fra IMK medlemmer der 
har været til løb i og udenfor Danmark, og hevet 
masser af sejre og medaljer hjem. Læs mere om 
de spændende fortællinger på de følgende sider. 
Uden disse fantastiske indlæg – intet klubblad! Så 
stort skulderklap til forfatterne! 
 
God læselyst! 
Redaktør, Kim Højriis 
klubblad@imk.dk 
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Au2parts-Eurodea Løbet 2017 
Af Niels Peder Rolighed 

 

Så blev det endnu engang til et Århus-løb for Team Old Time  / Niels Peder og Ditte. Denne 
gang et P-løb med start fra Carl Christensen A/S ( indehaver af 3 selskaber – Au2oparts – 
Eurodeal  og Valvoline ) i Brabrand. Her var der gjort noget ud af 
morgenkaffe og maskinkontrol. Derudover var der ”Portal-Start” 
hvor direktøren ”himself” satte en ære i at sende deltagerene 
afsted – Jo festligt var det. 
 
Ruten var lagt vest for Århus og rundede både Borum, Sabro, 
Frisenborg, Sorring, Galten, Nørre Vissing, Linå, Laven, Ry, Hårby, 
Stjær m.v. på den 230 km lange rute. Der var på forbilledlig vis 
toiletter ved alle OTKér   - Ved OTK 2 efter ca. 50km, var der en 
20min. pause ved Skjød forsamlingshus. 
Frem hertil var det gået både godt og skidt for Ditte og jeg. Vi 
havde stor værdi af vores O-løbs erfaring. Der var nemlig ikke 
mindre end  5 skilte ( selv Expert mandskaber manglede skilte her ) Vi fik dem alle med på 
kontrolkortet, på trods af 45 km/t og højt stressnivau for at nå frem til næste sekundetape, 
som alle var med 48 – 50 km/t  - Hastighederne var efter min mening lige i overkanten i 
forhold til vejenes beskaffenhed.  
Efter start på SS4 ( sekundetape ) ved pkt. 12, slap heldet imidlertid op. Vi havde tegnet 
ruten forkert op på kortet, og dermed overset en kortere vej til pkt. 13 – Fatalt på en 
sekundetape og med kun ca. 14 km til OTK 2 samt hele to sekundetaper inden da. Vi missede 
selvsagt begge sekundetaper og kom 2 min. for sent til OTK  Her var der, som, sagt 20 min. 
max-pause. Tidskontrollen kom så til at give os og startnr. 14 samme afgangstid efter 
pausen. Det opdagede vi desværre først ved afgang fra pausen,  og  da vi holder til start på 
SS6, vælger vi at starte på en halvt minut, for ikke at forstyrre enten mandskabet foran eller 
bagved os. Så måtte vi satse på at beregner-systemet kunne håndtere det. Ellers var det nu 
også lige meget, muligheden for en topplacering, var borte, sammen med de 50 strafp. vi 
indtil videre havde raget til os.  
Ved middagspausen ( også en max-pause) på Gl. Høver Kro i Galten, fik vi rettet tiden op, så 
vi igen kom til at starte i rækkefølge, med den rigtige tid og med 1 min. interval mellem 
deltagerene. 
Middagen stod på hjemmelavede tarteletter – ja, altså både tartelet og fyld var lavet fra 
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bunden af – De var superlækre. 
Således opladet, var vi klar til de sidste 7 
sekundetaper ( af 18 ) Det gik også fint med 
sekundetaperne. Dårligste tid på 17 HTKér var 
2 Strafsek.  Og hele 14 HTKér havde på 0 eller 
1 sek. ”ikke så ringe endda” Desværre misser 
vi en finte og et skilt, hvilket dog alle i Sport-
klassen ( på nær 1 mandskab ) gjorde. På 
sekundetaperne er vi faktisk helt suveræne på 

eftermiddagsdelen. Her har vi 14 strafp. – nærmeste mandskab ( vinder i Sport ) har hele 25 
strafp.  Selv i Expert-klassen kan kun to mandskaber, præstere tider  under 14 sek. ( 12 og 
13 strafp. )  -  Altså  - Der er potentiale til en sejr  - Såeeh - Hvis og Hvis ……… 
 
I mål på Gl. Høver Kro, er der biksemad og spejlæg. Vores Tyske venner, Werner og Christa 
Stein, spørger lidt skeptisk til menuen,  men det smager fantastisk. Der bliver også diskuteret 
frem og tilbage med Dommer / Beregner og Løbsleder m.h.t. vores lille ”stunt” med start på 
”halvt.minut”, idet beregningssystemet ikke kan håndtere det. – Løbsleder, Hans Jacobsen, 
tager dog til sidst en beslutning til vores fordel og laver en manuel beregning af vores slut-
strafpoint, som tager højde for de 11 HTKér vi har ”ramt” (plus/minus 30 sek.) ”Off-Line” – 
Vi siger tak – og rykker fra en absolut sidsteplads  til en 4. Plads af 10 mandskaber i Sport-
klassen. 
 
Jeg havde op til løbet monteret videokamera inde i bilen, bag sæderne. Det faldt ikke heldigt 
ud, da kameraet havde svært ved at kompensere for den store lyskontrast, fra skygge inde 
i bilen, til sol-oplyst landskab forude. Desuden var optagelserne en smule rystede. Jeg har 
dog fundet en lille video stump, som nogenlunde viser hvad der foregår inde i bilen, når vi 
kører sekundetape. Den kan ses her: www.kortlink.dk/rn3b 
 
Med Sportslig Hilsen 
Niels Peder 

 

  

http://kortlink.dk/rn3b
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Folkerace DM afslutning i Kolding 
Af Gert Kjeldsen 
 
Vi kørte ned mod Kolding d. 29 og der fik vi alle sammen stillet alt op og gjort klar til løbet 
d. 30. Vi kom alle sammen igennem teknisk kontrol og licens kontrol.  
Vi startede tidligt lørdag morgen og de sidste køre kom igennem teknisk kontrol og licens 
kontrol.  
Vi var 10 IMK´ere som var klar til start lørdag morgen, da løbet skulle i gang. 
Vi har en kører i U16: Christian Grewy, U18: Mathias Thomasen, Ladies: Camilla Grewy og 
Caroline Grewy, Kl 1: Emil Hammer, Jacob Jensen, Michael Jakobsen, Gert Kjeldsen, Kl 2: 
Paw Damgaard, Emil Hammer og Thomas Andersen. 
Der var tørvejr fra morgen af, men da vi nærmede os middag begyndte det at regne, og de 
sidste 2 heat blev afviklet med 20mm vand, så ekstreme forhold at køre under. 
Efter de 3 første heats, var følgende nået til finalerne: Mathias kom i a-finale hvor han endte 
som nr. 5 efter at være blevet kørt af, efter han havde ført løbet. I kl 1 blev Emil nr. 2 i c-
finalen. Gert kom i en b-finale, men blev nr. 2 efter at have ført hele finalen, men i anden 
sidste sving blev skubbet ud i autoværnet. I kl 2 havde vi Paw i en c-finalen, men endte med 
en sidste plads. Emil var i a- finalen, hvor han førte indtil motoren valgte at sætte et ben ud 
af siden og derved endte som nr. 5. 
Camilla og Caroline kom begge to med i a-finalen. Før dagens løb lagde Camilla kun 2 point 
efter nr. 1 i DM. Efter tumult i første sving, kom Camilla ud som nr. 5 og Caroline som nr. 3. 
Efter 3 omgange havde hun kørt sig op til Caroline og kom så derefter forbi hende og endte 
som nr. 3. Efter Caroline havde tumult i sidste omgang, endte hun som nr. 6. 
DM stillingen blev: 

U16: Christian Grewy nr. 3 
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U18: Mathias Thomasen nr. 3 

 
 
 
Ladies: Lina Damgaard nr. 8 Caroline Grewy nr. 4 og Camilla Grewy nr. 1 Danmarksmester 

 
I klub stillingen endte IMK som nr. 3 
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JFM3 – DM5 – Circle K løbet 
Af Niels Peder Rolighed 

 
 

Cirkle K – Ulkær, lidt nord for Vejle, var igen hovedsponsor 
for Århus Automobil Sport. Og igen var det Bernd Thrysøe 
og Bjarne Andersen, der stod for ruterne til Jysk/Fynsk og 
Danmarks – mesterskab. 

58 km orientering var der i C-Klassen og hos Ditte og 
undertegnede, var respekten for ”finurlige finter” stor 
sidst vi startede Poloen fra Cirkle K – Det var i marts – 
indkasserede vi ikke mindre end 10 fejlnoterede skilte ! 
Så strategien denne gang var klar: Det gjaldt om at tage 
den med ro og give sig tid til at fundere, for at lure 
finterne. Det gik også meget godt, indtil midt i første 
kortudklip, hvor vi fejlnoterede bogstav T – Det var der så 
rigtig mange andre der også gjorde. Blandt alle i klasse A-
B-C var der kun 3 mandskaber i A-Klassen der undgik den 
FN – Så lidt undskyldt var vi vel, som ”begyndere” i C-
klassen. 
 
Ruten var lagt i et område Nord for Uldum, med restart 
og slutkontrol i landsbyen Boring. Og sværhedsgraden i C-
Klassen, var efter min mening for stor. 
Jeg tror at O-sporten skal blive bedre til at betragte C-Klassen, som en reel begynderklasse 
– hvis det skal lykkedes at fastholde de få nye der forsøger sig i O-Sportens D-klasse ( skal 
være ekstremt nem sværhedsgrad  ) 
C-Klassen skal være så tilpas nemt, at ”garvede” C-Klasse 
deltagere, hurtigt begynder at tænke på at tilmelde sig i 
B-Klassen, for at få lidt mere udfordring. Dasu kunne så 
fravælge, at udskrive mesterskab i både D og C klasserne. 
På trods af sværhedsgraden, lykkedes det dog for os, kun 
at få 5 fejlnoterede skilte, og kun at mangle 1 af de skilte 
der stod på idealruten. Dertil havde vi så brugt  næsten 
70 minutter af respittiden. 
 

Så alt i alt, fik vi kørt et O-løb, hvor det var overskueligt, at lære 
meget af de fejl vi havde begået undervejs. 220 Strafp. og en 4. 
plads i C-Klassen var et rimeligt resultat. Bente og Brian kørte et 
flot løb og vandt C-klassen med kun 79 Strafp. og rykkede 
samtidig op på 1. pladsen i den samlede JFM-Stilling. Med til 
historien hører også, at de i JMF2 ( Kjellerup ) ”floppede”! Totalt, 
og overlod både sejr og 1. plads i JFM til Ditte og jeg – Det tog de 
så lige – venligt men bestemt – tilbage igen i JFM3.  
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JFM4 / Holdmesterskab i Thy d. 9. September, kan vi desværre ikke deltage 
i, MEN til JFM5 (sidste afd) i Kjellerup d. 21.Oktober ( flyttet fra 28. Okt.) – 
afbryder Ditte sin efterårsferie, for at vi kan give modstand til føromtalte 
IMK-Mandskab – på sejerskurs – MEN hæv ikke armene endnu. 
 

Med sportslig hilsen 
Team Old Time 
Niels Peder 
 
PS: alle resultater kan ses her : www.kortlink.dk/rn3f  
Der kan du også se at Luffe – DHMC og Åge – GMK vandt A-Klassen suverænt 

 

 
  

http://kortlink.dk/rn3f
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Tillægsregler for Klub-rally 28-10-17 
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Cykel og Rallye Tour i Tyskland 
Af Niels Peder Rolighed 

 

Hvis overskriften lyder lidt kryptisk til en Motorsports-Hjemmeside  - så kommer 
forklaringen her: 
 
Vi starter Den Røde Golf hjemmefra Sunds, 
Torsdag morgen. Og efter en enkelt 
overnatning undervejs, ankommer vi Fredag 
eftermiddag til Trier, hvorfra vi de næste 5 
dage, skal cykle langs floden Mosel til 
Koblenz, hvor Mosel og Rhinen løber 
sammen. 
Golfen kommer i Tiefgarage, mens vi gør klar 
til at cykle de ca. 205 km med Mosel – 
vinklædte skrænter og hyggelige gamle 
landsbyer, som kulisse. Vejret er ikke helt 
som håbet, men der er dog ind imellem 
huller i skydækket. En enkelt dag, hvor Karin har været syg om natten, tager vi en rutebåd 
ca. 23 km ned ad Mosel. Og da Karin atter føler sig rimelig frisk, kører vi fra borde, og cykler 
de resterende ca. 25 km til næste hotel/ophold. 
Torsdag formiddag, efterlader vi cyklerne i Koblenz, og tager toget retur til Trier, hvor Golfen 
har stået tørt, godt og urørt i P-kælderen under Hotel Deutscher Hof. 
Fredag morgen, kører vi nordpå igen ( ca 470 km ) til Stemweder Hof. Undervejs tager vi lige 
en lille afstikker til Traben-Trabach ( Mosel ) hvor vi køber en kasse Riesling Halbtrocken 

hvidvin hos en lokal vinbonde.  Vejret er allerede 
Torsdag blevet til sensommervejr, med sol og 18 
– 20 grader og vindstille – dejligt, for selv om det 
46. Rallye Stemweder Berg Historic, starter ud i 
tågedis Lørdag morgen fra Berggasthof 
Willhelmshöhe, bliver disen hurtigt fordampet 
af solen, og efterlader de 43 deltagere under blå 
himmel på den 147 km lange rute. 
Løbet er godt med 4 sekundetaper og 4 
orienteringsetaper. På O-etaperne har man valgt 
at stramme sværhedsgraden en del, således at 

ingen undgår at mangle skilte. Vi misser hele 5 skilte, hvilken nok var 2 for mange og samtidig 
læser jeg tiden forkert på en måling på sekundetape 2 ( Maxtid = 5 strafp. ) Sidste 
sekundetape er en rundbane på 350m som skal køres 2 runder. 1. runde sætter man en 
gennemsnitshastighed, som så skal gentages nøjagtig på sidste runde. Nemt, og alligevel – 
vi klarer den med 1,2 sek. Afvigelse, hvilket er OK. Video 
I mål kan vi heldigvis konstatere, at andre også har misset skilte, og vi vinder første gang 
vores klasse ( 12 – Youngtimer ) i Stemweder Berg Historic. Nr. 2 i vores klasse er en meget 
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sjælden set Trabant RS 601 fra 1988 – En 
Østtysker  i fuld rallysetup, med trimmet 
motor, undervogn, bur m.v. – Den sprutter 
lidt med blå olierøg, men når først den ”får 
kniven” snerrer den som en hveps, og 
rykker pænt fremad.   
Efter festmiddag køre vi de 5 km tilbage til 
Stemweder Hof (Supergodt lille Gästhaus ) 
og Søndag morgen starter vi mod DK – med 
et lille ophold hos ”Calle” – Kruså, hvor den 
sidste smule luft i bagagerummet bliver 
fyldt op med diverse vægtforøgende 
genstande. 

 
 

 
 

Golfen,  kører uproblematisk alle ca. 2000km og klarer endda 13,44 km/l –    
Imponerende – den er trods alt tæt på 27år. 

 
Team Old Time 

Niels Peder Nielsen 
 
 
 

  

Vi Møblér dit hjem. 

Sunds Møbler 
Navervej 18, 7451 Sunds, 97141700 

Din lokale møbel specialist siden 1970. 
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Rally Midtjylland 7-10-17 
Af Karsten Damm 
Der er nu gået en uges tid siden, vi afviklede 
Rally Midtjylland 2017 og vi har dermed haft 
tid til at samle de forskellige indtryk og 
tilbagemeldinger fra beboere, deltagere, 
officials, publikum og andre, som har været i 
”berøring” med løbet. Derfor synes vi, at det 
er på sin plads, at give en endelig opdatering 
på hele arrangementet samt takke dem, som 
gjorde løbet muligt. 
 
Som alle nok lagde mærke til, så viste vejrguderne sig ikke fra deres bedste side. De havde 
således valgt, at det skulle regne fra start til slut, hvilket kom til at sætte sit præg på løbet. 
For deltagerne betød de hurtige prøver, regnen, efterårets løvfald og landbrugsmaskinernes 
”efterladenskaber”, at sværhedsgraden på løbet fik en ekstra dimension. Værst var det dog 
nok for tilskuere og officials, som måtte stå ude på de åbne marker og veje og følge 
motorløbet. Vi var derfor meget 
overraskede, da vi i løbet af dagen fik 
meldinger på, hvor mange tilskuere der 
faktisk stod rundt om på de tre rallyprøver. 
 
Nogle timer før start på SS1 valgte vi at korte 
900 meter af den. Desværre betød det, at 
forbindelsen mellem mål og stop på prøven 
forsvandt og der gik derfor små 20 minutter, 
før den var genskabt. Stor ros til RallyResult 
for at bevare det kølige overblik i situationen, 
hvor rigtig mange deltagere holdt og ventede på at komme til start på prøven. 
 
Et rallyløb forløber sjældent uden nogle enkelte afkørsler og småskader og Rally Midtjylland 
gik da heller ikke helt fri af disse. Et enkelt sted havde en deltager været inde på en mark og 
andre steder havde deltagere fået bremset eller drejet lidt for sent og havde derfor været i 
berøring med rabatten. En deltager fik endda flyttet en større betontromle nogle meter ind 
på en græsplæne med en større skade på bilen til følge. Men lynhurtigt viste officials på 
stedet, at de havde styr på situationen og prøven blev derfor afviklet uden forsinkelser. Stor 
ros til officials fra KDAK på Fyn for dette! 
 
Og når vi er ved officials, så vil vi gerne sende en stor tak til de tre klubber, som hjalp os på 
dagen. Uden jer, LOMS, KOM, MSS og KDAK, havde vi ikke kunnet gennemføre det. I dagene 
efter løbet, hvor vi kom rundt til beboerne, fik vi så meget positiv feedback på jeres officials 
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professionelle optræden, at vi har svært ved 
at gengive det hér. Så det bedste, vi kan gøre, 
er, at sige et stort TAK til jer. 
 
Under løbet havde vi fornøjelsen at have 
besøg af Race Media, som trods regnen fik 
lavet nogle rigtig fede optagelser både uden 
for og inde fra bilerne. De har lagt alle de 
uredigerede optagelser op på deres 
hjemmeside www.race-nettv.dk og vi kan 
ikke opfordre nok til at gå ind på siden, tegne et abonnement og se de mange klip, hvor intet 
er blevet skåret fra. Stor tak til Peter & Co. for deres flotte arbejde! 
 
Til sidst skal der lyde den største tak til deltagerne. Ikke mindre end 50 teams var til start til 
Rally Midtjylland 2017, hvilket faktisk var flere end sidste år. Vi er utrolig glade for, at I 
trodsede regnen og - for nogle - den lange afstand til det midtjyske. Vi føler selv, at vi har 
fået et godt koncept mht. rallycentrum og serviceplads stablet på benene og vi har allerede 
planer om at lave et løb for jer næste år. Om det bliver snoede prøver som sidste år, hurtige 
prøver som i år eller en skøn blanding, det ved vi endnu ikke, men én ting er helt sikkert, vi 

vil gøre vores bedste for at lave et udfordrende løb til jer  
 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.race-nettv.dk%2F&h=ATOQX0B_dKw5wx8lTc4ZjQm4vglZ1vO4qJhHWGHpQiU4PKAZvQmaE0R4_b-xukFneDO9HCYQNZCRm16IORkSSt1QfKPelvjvJZ0RG43oCy2JEDCQzV7gpEW_gBErpmmnpR1Nk6FUHDpAQx35UMI5FYzd_DbBvnKElCCj9WXZwzzlHzAIJP1RUFtIytmDzebIurXNBnq2Ksx_NKGbaQxqarnxygHr5oPoBFQQXa5A7TdUYUPz-sI8SAAyZ4-e_MyYaymsVP1bWCaOig9sdAVk4mIQZBVcojdn23Q5RZ9RXA
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Fyn Rundt 2017 
Af Troels Nielsen 

  
Det er lørdag morgen d. 16. sep. og kl. er ”kun” 05.50 og vi triller ud af 
Skibbild, med kurs mod Svendborg, på Sydfyn. Vi skal over og deltage i det 
traditionsrige ”Fyn Rundt”. Navnet stammer helt tilbage fra 70’erne og 
80’erne, hvor det, hvert forår, blev kørt som et fælles O-løb mellem de 9 
fynske klubber. De lavede hver en etape på ca. 40 – 45 km. Hver etape var 
så et ”løb” i sig selv og man fik point, efter placering på etapen. Smart lavet. 

Niels Peder & jeg kørte i 80’erne med i disse løb. En oplevelse vi stadig kan snakke om, i lang 
tid. ☺ Karin & N.P. er ikke med, da de er på ”Cykle-ferie”, ja i har læst rigtigt, de cykler langs 
floden ”Mosel” i Tyskland i 5 dage og skal så fredag d. 22. sep. kører op til Stemwede, som 
ligger lidt nord – øst for Osnabrück. Her skal de lørdag, som eneste mandskab, repræsentere 

T.O.T. og D.T.H.T. og de danske farver, i løbet ”47. Int. ADAC Rallye Stemweder 

Berg Historic”. 
Nå, men det var jo vores tur til Fyn, vi var i gang med. Det er vores første 
løb i ”FDM- DASU Classic” serien i år. Og det er med nogle blandede 
følelser, at vi nu er på vej. Det har nærmest været reglen end 
undtagelsen, at de forskellige 
løbsledere, i de sidste år har 
været ”forfaldet” til at lave 
meget små P-etaper, mellem 

de forskellige S-etaper. Når 
disse små P-etaper, der typisk 
er på 2 til 4 km og med 47 til 50 km/t, så går gennem en landsby eller 
lignende, hvor vi jo gerne skulle kunne ”give” os ”tid” til at tage pænt 
hensyn til fru Hansen eller ”ungerne” inde fra fam. Jensen, og når der så 
også er en eller to o-finter, ja så skal man ikke have den store 
”kugleramme” eksamen, for at regne ud, at man har ”pænt travlt” på 
disse etaper. Dette er åbenbart meget svært at se, når man har titel af 
”løbsleder”. Nå, men vi har hørt fra en lille ”sangfugl”, at i dette løb, er 
der til en forandring, en ”løbsleder” der har brugt ”Hovedet”. Så det må 

vi så håbe passer.  
Der er tilmeldt 40 hold heraf 14 i vores kl. Expert. Turen er på 195 km og 
har start hos N. Kjær Bilcentret, Odensevej 94, 5700 Svendborg. Her er ”indendørs 
tekniskkontrol” og det kaffe bord der venter os, er bestemt i den fine ende af skalaen. ☺ Og 
der er udsøgt ”service” her i kantinen. Nå, men vi får ordnet både teknisk & licens kontrol. 
Vi kører også ”trip” kontrollen. Den passer ”næsten” mener vi. (det skal vise sig at vi her slet 
ikke var ”vågnet” endnu – Uf – Uf) 
Vi har start nr. 18 og kl. 9.47 er det vores tur. Første etape er på 47 km og med ikke mindre 
en 6 sekund etaper. Og glæden er stor i bilen, da det hurtigt viser sig, at der imellem S-etp. 
er ”tid” til at køre ”pænt”. Der er også en del ”tilskuere”, da løbsleder Hans Oluf, har brugt 
”energi” på at omtale for de lokale, at vi kommer forbi hos dem. Super godt tænkt. Vi 
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kommer af de ”nærmeste omveje” op langs den fynske østkyst til OTK-2 ved Bøsøre 
Camping. Inge siger tilfreds, - Dejligt at Hans Oluf har tænkt sig om og fundet et sted med 
toilet. ☺  
Den efterfølgende etape bringer os over Tårup, Refsvindinge, Ørbæk, Ferritslev og frem til 
middagspausen på ”Polymeren” - http://www.polymeren.dk – et imponerende ”Kultur- 
Aktivitetsted & Idelaboratorium” for Årslev og omegn. Spændende sted, der ”summer” af 
liv, her lørdag over middag. Fint indslag. 
Etape tre fører os over Ringe, Ryslinge, Kværndrup og frem til kaffe pausen ved Gudbjerg 
Kirke. Kaffe & kage er fra N. Kjær Bilcentret. Igen TOP. Dagens sidste etape går så over 
Stenstrup og frem til Mål ved Egeskov Slot. Her er vi kl. 15.54. Ved målkontrol får vi en 
transport frem til Ryslinge Forsamlingshus (aftensmaden ☺ vigtig ☺) udleveret. Men det er 
først kl. 18.30. Der er også en kørselsvejledning til P-pladsen ved Egeskov Automobil 
Museum. (Privat område og kun for deltagere). Altså har vi nu god tid til at besøge Museet, 
hvortil vi har fået ”gratis” adgang. Flot fundet på og flot af ”Egeskov”. Det er et spændende 
sted, hvor der er meget mere end gamle biler. Et sted, man sagtens kan bruge en weekend 
sammen med familien. Husk det. ☺  
Vi er fremme ved Ryslinge Forsamlingshus, ved 18 tiden. Maden er helt til UG. Turen har 
været rigtig fin med sjove snoede veje og fine naturoplevelser. Vi får vores resultat. Ruten 
er rigtig og vi har fået 52 straf sekunder ved de 30 målinger.. En del mere end vi havde 
fornemmet på turen. Vi ramte de hemmelige kontroller rimelig godt, oplevede vi. Vi har 
”kun” to på 0 men hele 13 på 2 sekunder. Nu er det så vi kommer ”tilbage” til vores 
”koncentration” ved morgenens Tripkontrol. Se det kan jo hænge sammen med at vi ”ikke” 
har samme mål som løbslederen. Og hvis vi går ud fra at de 2 sekunder skulle have været 
”vores” idealtid, ja så ser regnestykket mere ”normalt” ud i forhold til det vi ”plejer” at lave. 
Altså, vi har sløset unødvendigt her til morgen. Uf.  Vi ender på en 8 plads, af de 14 hold i 
klassen. 
Undervejs i denne artikel har der været ”ros” til løbsleder Hans Oluf og hans Team. Dette 
bliver vi nødt til at gentage. For endelig er der nogle der har forstået at lave et løb med ”god 
tid” på P-etaperne, og det kan der ikke gives nok ”ros” for. Det er nu engang bedre for vores 
omdømme, at vi har tid til at ”tage hensyn”. Og det er jo tusind gange sjovere, når folk vinker 
end når de truer og råber efter 
os. ☺  Så stor ”ROS” til Fyn 
Rundt Teamet, her fra Team 
Old Time. ”Godt gået Drenge.” 
I har så sandelig levet op til det 
i har skrevet, nemlig - ”Fart 
med Fornuft”. ☺ 
Vi sætter snuden hjemad ved 
20. tiden, efter en rigtig 
hyggelig og oplevelsesrig dag, 
sammen med dejlige 
mennesker.  
 
Med sportslig hilsen Team Old Time. – Inge & Troels.  

http://www.polymeren.dk/
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Løb på Nørlundbanen 16-09-17 
Af Niels Kr Højriis – Fotos og tegning: Åge Kirketerp 
 
Lørdag d. 16. september afviklede IMK 5. afdeling af Crosskart DM samt åbent løb i 
Folkerace. 
Der var tilmeldt 46 crosskart- og 8 folkerace kørere. Det var første gang Crosskart kørerene 
skulle prøve kræfter med den nye bane. 
Allerede under træningen var flere af kørerene overraskede over hvor god banen var blevet. 
Der kom i løbet af dagen mange roser til alle de der havde knoklet med, at få banen omlagt 
og til selve løbsafviklingen. 
Disse roser er hermed givet videre. 
Nedenfor ses billeder fra dagen(vi har desværre intet billede af 85ccm klassen), samt en 
baneoversigt af den nye bane.  
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Referat bestyrelsesmøde 03-2017 
Referent: Kim Nygaard Krogh 
  

Mødet blev afholdt mandag d. 25/9 2017 kl. 19.00 hos Anders Clausen.  
Deltagere: Bjarne Nielsen, Niels Kr. Højriis, Inger Marie Pedersen, Asger Iversen,  
Allan Jensen, Anders Clausen, Kim Nygaard Krogh.  
Afbud: Ingen.  
Referent: Kim Nygaard Krogh.  
 

Dagsorden:  
1. Godkendelse af referat fra sidste møde  

Referatet blev godkendt.  
 

2. Bestyrelsen - siden sidste møde – henvendelser mm (undtaget udvalgsemner)  
- Forsikringsforhold  
Klubbens forsikringer bliver gennemgået, for at sikre af alt er dækket ind og at priserne er 
rigtige. Der undersøges om der er dækning på lånte maskiner. 
- Dialogmøde med DASUs bestyrelse.  
Mødet omhandler bla. digitalisering af tilmeldingsblanketter og licenspriser.  
 

3. Økonomi  
- Status.  
Moderklubben ser ud som forventet.  
Folkerace har indtil videre underskud. Det var også forventet med baneomlægningen.  
Rally har et lille underskud.  
MRC har et lille overskud. 
 

4. Sportsudvalgene:  
 

a: Banesports-udvalget  
- Miljøgodkendelse, støjgodkendelse af Folkerace banen.  
Hører MRC med her under eller har de deres egen. Dette undersøges nærmere.  
- Evt. udlejning af Nørlundbanen/samarbejde med eksterne aktører  
Hvad skal der investeres? Indkøb af biler, køredragter, hjelme, hal, lift, varme, andet?  
Dette spørgsmål sendes videre til Baneudvalget, hvis de kan finde personer nok, der vil stå 
for opbygning og binde sig til efterfølgende drift, lave budget, så kan dette fremlægges for 
bestyrelsen.  
- Efter sidste Cross kart arrangement, var der flere af kørerne der udtalte, at banen er DK 
bedste.  
Der overvejes et evalueringsmøde omkring baneomlægningen og den efterfølgende 
køreroplevelse.  
b: OR-udvalget  
- Der er afholdt rally i Sdr. Virum. Det var en god dag.  
- Der er fuld gang i planlægningen af en afdeling af Minirally Syd der skal køres til oktober.  
- Der afholdes Klubmesterskab i Rally d. 28/10.  
 

c: MRC-udvalget  
- Årets fjerde DM afdeling blev afholdt på vores bane d. 25/6 2017. Arrangementet forløb 
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godt.  
- Den 6/8 2017 blev den femte DM afdeling kørt som et arrangement under Copenhagen 
Historic Grand Prix. Hertil blev der delt lidt IMK folder og MRC flyer ud.  
 

5. Øvrige udvalg:  
 

a: Sponsorudvalget  
- Intet nyt at berette.  
 

b: Bygningsudvalget  
- Færdiggørelse af el-arbejdet til MRC og Rallydepotet  
MRC forventer at nedgrave kablet i slutningen af oktober.  
Rally forventer at nedgrave kablet inden årsskiftet.  
Der er opsat et nyt pokalskab i klubhuset, så nu skal der bare slæbes nogle flere pokaler med 
hjem.  
c: Bankoudvalget  
- Der er ændret i udlodningsreglerne, så udlodninger kun foretages en gang årligt.  
Banko er ok besat med hjælpere.  
Det er den velkendte sang, men nu mere aktuel end nogensinde før.  
Til Bingo er det blevet så kritisk med manglende hjælpere, at det i sidste ende kan ende med 
at IMK må trække sig fra Bingo. Bingo er det der giver flest penge, så BE’ OM HJÆLP. Kom 
bare en gang hvis du kan, man er ikke forpligtet til mere.  
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 kontakte Inger Marie fra bestyrelsen, tlf.: 22 97 35 34  
d: Klubblad- og hjemmesideudvalget  
- Indlæg er yderst velkomne.  
 

e: Aktivitetsudvalget  
- Ideer og forslag til klubaftener hen over vinteren modtages gerne.  
 

f: Cafeteriaudvalget  
- Intet nyt at berette.  
 

6. Kalender:  
- Den 16/12 2017 har IMK 70 års jubilæum. På datoen afholdes der klubaften, hvor der vil 
være æbleskiver og gløgg. Se mere i næste klubblad.  
 

7. Eventuelt:  
- Mindefond i forbindelse med Rally ulykken i Randers  
Bestyrelsen er blevet enig om at der gives kr. 5000,- til fonden  
8. Næste møde  
- Næste bestyrelsesmøde afholdes ved Inger Marie d. 28/11 2017 klokken 18:00.  
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NEZ-guld igen 
Af Jan Søndergaard 
Med tre sejre og en andenplads i de fire udenlandske afdelinger, lykkedes det os at hjemkøre 
NEZ-guldet. Grundlaget blev skabt i Finland med to sejre, og arbejdet blev gjort færdig i 
Svirege. 
Fredagsløbet i Finland blev 
kørt i områder, vi tidligere 
havde besøgt flere gange, så 
selv om det var mørkt, 
havde vi et fornuftigt 
tempo, hvilket vi tidligere 
har haft problemer med om 
fredagen. For hurtig kørsel 
giver flere manglende 
kontroller, men vi manglede 
kun to, så det blev til en ret 
sikker sejr. 
Lørdagens løb var lavet af en 
af vores tidligere 
konkurrenter, Stefan Åstrand, og han har ry for at lave en rute, der skal køres meget præcist. 
Og det tog vi bestik af, og valgte en rolig kørestil, hvor der hel tiden var ekstra kontrol på 
tingene. Næsten hele løbet blev kørt i et stort skovområde, hvor der var rigtig mange veje, 
og da Harald fandt to kontroller, som mange andre ville miste, og jeg senere opdagede en, 
der også var god, havde vi troen på, at vi havde fundet den rigtige taktik. 
Vi manglede tre kontroller, hvilket giver 1800 strafpoint, og vi havde brugt ca. 95 minutter 
for meget, hvilket gav yderligere 5729 stp (1 pr sek.). Nummer to, Morten og Bent fra Fyn 
havde valgt en anden taktik, nemlig hurtig kørsel. De manglede 9 kontroller og havde kun 
brugt 43 minutter for meget. Det er bil-orientering i en nøddeskal, men havde vi blot 
manglet endnu en kontrol, så havde vi byttet plads med fynboerne. 
Inden de sidste to afdelinger i Sverige stod vi helt lige med et finsk hold. Så betingelsen var, 
at de skulle besejres både fredag og lørdag. Kolsva MS var arrangør begge dage, og hvis vi 
har en favorit-løbsleder i Sverige, så må det være Stefan Annala, der stod for ruterne begge 
dage. Vi klarer os ofte godt, når det er ham der har kreeret ruterne. 
Rutekontrollerne var nummererede i år, så når man havde mistet en kontrol blev det 
afsløret ved den næste, og vi måtte tilbage og finde den rigtige rute. Det tager som bekendt 
tid, så det er bedst at køre ruten korrekt første gang. Tempoet er højt, og der skal virkelig 
arbejdes hårdt og hurtigt af både kører og observatør. 
Jeg laver en stor fejl allerede på tredie etape om fredagen, så der var vi noget nede. Det 
kostede i omegnen af ti minutter, inden vi fandt ind på sporet igen. ”Løbet er langt”, sagde 
Harald lige efter, og det var vores held. Især på den sidste trediedel af løbet kørte vi 
”bukserne ned om hælene” på både finnerne og de andre konkurrenter, så det endte med 
en komfortabel sejr. De finske konkurrenter blev nummer fire, men kunne stadig nå foran 
os samlet, hvis de vandt om lørdagen. 

Til NEZ bliver bilerne ”tæsket igennem” og beskidte. Her er 
vi på vej hjem fra Finland. 
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Lørdagen løb var en såkaldt Sprint-tävling, med korte etaper og meget koncentreret 
orientering. Ikke lige vores stil, men efter de første to etaper, gik det dog nogenlunde. På 
sidste etape, der blev kørt på og omkring en motorcross-bane, lavede vi en stor fejl, der dog 
kun kostede en enkelt placering. Sjovt nok (bagefter) var det så grunden til, at Morten og 
Bent vandt løbet, og dermed erobrede bronzemedaljerne. 

  

Det er det, hele sæsonen drejer sig om. At kvalificere sig til at stå i midten på NEZ-
medaljebilledet. 
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Klubdag 16. december 
Den 16/12 2017 har IMK 70 års jubilæum. På datoen afholdes 
der klubdag, hvor der vil være æbleskiver og gløgg. Vi starter 
kl 14. 
Tag familien med i Klubhuset og vær med til at fejre klubbens 
70års fødselsdag. 
 

TILLYKKE! 
Vagn Åge Jensen & Dino Jensen, som i klubrally har vundet 
JFM for klasse 5 
 
Harald og Jan Søndergaard som i O-løb har vundet NEZ 
mesterskabt - Læs mere andet sted i dette klubblad. 
 
Tillykke til Camilla Grewy som blev danmarksmester i 
Folkerace - Læs mere andet sted i dette klubblad. 
 

Får I flere DASU blade? 
Er man flere i husstanden der er medlem, modtager man også 
flere identiske DASU blade. Nogle har ønsket at afmelde 
bladet, således husstanden kun modtaget et blad. 
Dette kan gøres ved at kontakte DASU på 43262880, tryk 1. 
 

NYE IMK MEDLEMMER 
 
Rikke Pajbjerg 

 

IMK byder velkommen!   
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MÆRKEDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

BANKO/BINGOKALENDER 2017 
 

 

Banko:     Bingo: 
Tirsdag d. 21 nov    Mandag d. 30 okt 
      Onsdag d. 13 dec 
 

Fødselsdage 
 
18 år 
Jonas Hellner      6. november 
 
60 år 
Jens S. Nielsen      27. november 
Asger Vendelbo      14. december 
Peter Zylauv      16. december 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   

IMK ønsker hjerteligt Tillykke 
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KALENDEREN 
Oktober 
Lørdag. d. 28  Klub rally klubmesterskab 
Mandag d. 30  Bingo 
 

November 
Lørdag d. 4  Kom med til rally i Viborg (mere på www.imk.dk) 
Tirsdag d. 21  Banko 
 

December 
Onsdag d. 13  Bingo 
Lørdag d. 16  Klubdag – IMKs 70års fødselsdag 

 

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk 
 

http://www/

