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Forside
Harald og Jan Søndergaard ved NEZ i Gjern 2018
DEADLINE
Deadline til næste nummer af Kilometerstenen er
1. August 2018
Næste nummer udkommer medio August 2018

”Mail fra 4 - juni 2018”
Af Troels Nielsen
Godmorgen til alle IMK'er.
Da vi jo alle mener vi har "nok" at løbe efter, ja så kan det være "nemt" bare at gøre
"ingenting".
MEN husk lige, at hvis der ingen var til at hjælpe til Jeres løb, ja så kom I jo ikke ud at køre.
Det er ikke uden grund at det hedder " man må yde før man kan nyde".
SÅ PRØV LIGE AT TÆNKE JER OM EN EKSTRA GANG OG RING SÅ TIL TORBEN. - NU.
Det kan jo ikke passe at vi ikke kan hjælpe i de andre sportsgrene - Vel.
Med sportslig hilsen - Troels.
----------------------------------------------Ja sådan tillod jeg at skrive, da Torben igen, igen, igen, igen, havde opfordret os til at hjælpe.
Som jeg ser det, er det et spørgsmål om vilje til at planlægge. Forstået på den måde, at når
vi i det tidlige forår, planlægger vores sæson, og skriver vores deltagelse i diverse ting, i vores
Kalender, ja så er de dage ”hellig”. Når så ”Tante Maren” i juni inviterer til hendes fødselsdag
på en løbsdag i august, ja så får hun at vide, at vi desværre ikke kan komme, da vi skal køre
”motorløw” og det har været planlagt længe.
Se, der er jo en grund til at Torben, den 17. feb. 2018. (Ja i har læst rigtigt. Vi fik oplyst
datoerne for ” Opgaver IMK 2018 Rally” Lørdag den 17 – 2 – 18.) sendte os alle en Mail med
disse datoer. Nu havde vi alle mulighed for at planlægge de datoer, hvor vi ikke selv skulle
”kører” ind i vores kalender. I vores lille ”Team” er disse ”opgave” datoer så nu ligge så
”hellige” som vores ”løbsdatoer”. Altså må ”Tante Maren” også her undvære os.
Vi er så heldige i vores klub, at have en flok trofaste hjælpere, der ikke selv dyrker
motorsport, men som gerne vil med os ud og passe en prøve. Disse trofaste hjælpere yder
en stor indsats, og det skal de have en stor TAK for. De er altid hyggelig at være sammen
med. Derfor er det også ekstra trist at vi ”mangler” så mange af vores klubmedlemmer
derude.
Og ja, jeg ved skam godt at vi alle har ”nok” at ”løbe” efter, og at vi også skal bruge tid
sammen med familien m.m. MEN det ændre ikke ved at vi alle godt kan afse en eller to dage
om året til lige at give en hånd med i vores klub. Hvis der nu IKKE var nogle, der kom for at
hjælpe når I skulle deltage i jeres udvalgte arrangementer, ja så ville disse jo blive aflyst.
Altså ingen ”motorløw” for Jer. Så derfor vil jeg hermed meget kraftigt opfordre JER til at
Planlægge de ”Opgave dage” ind i jeres ”Team kalender” for fremtiden, og så holde dem
”hellige” på sammen plan som jeres løb.
Jeg ved også godt, at vi har ”tordenskjolds soldater” der yder en stor indsats i vores klub. De
kan tage det ganske roligt. De kommer jo altid. ☺ Også stor TAK til dem.
Jeg vil til sidst bede jer alle læse denne skrivelse med de positive briller, da den ikke er tænkt
som en ”skideballe”, men som en ”øjn åbner” for hvor vigtigt ”frivilligt” arbejde er for vores
sport.
Med Sportslig Hilsen og på gensyn ”derude”. – Troels. (vi hygger faktisk os derude) ☺
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OR-udvalgsmøde 02-2018
Deltager: Henrik, Søren, Brian og Anders(referant), afbud
Kenneth.
Dagsorden:
1: Godkendelse af referat
• Godkendt
2: Siden sidste møde
• PR-tiltag: Forårsmesse i Strøgcentret søndag den 8/4, godt arrangement, mange
gæster i strøgcentret, klubben blev vist i lokal området, men nok ingen nye
medlemmer. Asger og Anders med Hondaen, og Cavazzi brødrene med deres Honda.
• Åbenhus Nørlund banen, Patrick med Peugeut, Søren også med Toyota Supra og
Peugeut, og Brian fra o-løb var også tilstede. Der var ikke mange besøgende til or
afdelingen, men vi kommer selvfølgelig igen næste år.
• MRS Fyn 12/5, 30 officials fremmødt, og afviklingen gik godt.
3: Økonomi
• Intet at berette.
4: Kommende aktiviteter
• Op følgende klubrallykursus. De bliver inviteret til opfølgning efter sommerferien, da
det ikke er muligt før, og i den forbindelse afholdes et klub mesterskab.
• Djursrally 9/6. Til afviklingen af prøve for RAS, skal vi stille med ca. 40 mand, det er ikke
nemt, så hvis I vil tænke på, at svare tilbage til Torben Nielsen, første gang I ser mailen,
om I kan eller ikke kan, så tidligt som muligt, da det vil hjælpe meget for
planlægningen.
• Sdr. Virum 16/6. det afvikles som det plejer.
• Klubmesterskabet 2018. Der bliver 2 afd. efter sommerferien.
• JFM Hold / Fejde 4/8, Henrik I., står for hold inddelingen, så meldt snarest tilbage til
ham, hvis I deltager.
• Rally Midtjylland 8/9, hvis I vil hjælpe til afviklingen af dette, så kontakt løbsledelsen,
så vil det hjælpe planlægningen.
5: Materiel
• Nyt depot: forventes færdiggjort i 2018.
• Gennemgang og mærkning af materie, forventes færdiggjort i 2018.
• Vej til depotet og videre til MRC-afdelingen, afventer Bestyrelsen.
• Den lille trailer er Brian i gang med.
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6: Eventuelt
• Officialuddanelser & followup
o Vi kommer til at mangle prøvechefer og løbsleder til rally. Henvendelse til
udvalget, hvis det har interesse, så tilmelding til Dasu kan ske inden næste
kursus sæson.
• Brev til rallyudvalget vedr. tekniske reglementer.
Henrik I og Søren laver udkast til brev.
7: Næste møde
• 14/8 Søren Skov

ÅBENT HUS FOLKERACE 28.04.18
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20-21 April Tømmergården Løbene
NEZ 1-2 / DM 2-3 / JFM 2-3 / JFM Holdkonkurence
Af Niels Peder Rolighed
Overskriften fortæller det næsten: Det største O-løbs arrangement i mands
minde.
Løbete talte til både NEZ - North European Zone Auto Navigation, Dansk
Mesterskab og Jydsk/Fynsk Mesterskab og Holdmesterskab, så kan det
vist ikke blive større, og der var da også fest og farver på Tømmergården
i Gjern, hvor løbet skulle starte både Fredag og Lørdag.
Ikast Motor Klub var godt repræcenteret: Bente/Brian (forsvarende JFMMestre) Sabine/Bjarne - Emil/Troels / Niels Peder/Ditte i C-Klassen og Hanne/Poul i D-Klassen
- Derudover var Per/SvendErik og Jan/Harald tilmeldt i M-Klassen (Sidsnævnte som NEZDeltager og forsvarende mestre).
Og lad det være sagt med det samme: IMK satte sig tungt på JFM Holdmesterskabet, og vandt
begge afdelinger, lørdag endda med max point. Og da IMK også vandt JFM1 i Thy d. 24. Marts
(holdmesterskab) er der kun en meget lille mulighed for at forhindre IMK i at vinde JFM
Holdmesterskabet. Hvis IMK vinder blot en afd. mere (af tre mulige) - er holdmesterskabet i
hus. Bente og Brian er lige så suveræne i JFM indivuelt i C-Klassen. Men både Sabine/Bjarne
og Niels Peder/Ditte har ikke kastet håndklædet i ringen endnu, og vil give dem kamp til
stregen. I NEZ og M-klassen var Jan og Harald helt suveræne og vandt både Fredag og Lørdag.
Hanne og Poul tog sejren i D-Klassen Lørdag. Og stabiliserede dermed deres 1. Plads i den
samlede stilling i JFM. Her er klassen dog mere åben.
Det var AAS der arrangerede med Bernd Thrysøe og Hans Nielsen som de erfarne løbsledere
/ løbslæggere. Og der er ikke så meget at sige om løbet - Det var godt, simpelthen.
I Mesterskabsløb er der selvsagt meget på spil for de mandskaber der rangere i toppen af
"feltet" Meget få opslag og protester, vidner også om et godt gennemarbejdet løb, med
passende sværhedsgrad.
Der var start hos hovedsponsoren:
Tømmergaarden i Gjern, hvor grillen var
tændt
og
Tømmergaardens
medarbejdere havde meget travlt med at
forsyne alle med pølser / brød og
drikkevare. Vejret var fint, ja, faktisk
"sommer" så der blev hygget gevaldigt inden start både Fredag og Lørdag.
Løbsområdet var lagt i smukke omgivelser: Fredag Nord for Gjern og Lørdag Syd for Gjern.
For Ditte og undertegnede, var det årets første O-løb. Og vi lagde alt for hård ud. Fredag
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pressede vi tempoet for højt op, undtagen til sidst i løbet, hvor vi fik "fornøjelsen" af området
nord for Kongensbro - Munck Asfalt A/S i mørke (prøv selv lige at se på sagen på Google
Maps) Så gik tempoet helt ned på "kan-vi-overhovedet-finde-ud-af-det-her" niveau - Men
det hjalp faktisk på antallet af strafpoint for rutekontroller. Men tidsforbruget var selvsagt
højt. Så mens NEZ-Deltagerene "pep" om ørende på os med fuldt blus på alle (mange)
forlygter og med højre pedal i bund, kæmpede vi os igennem mørket med Poloéns standard
lygter (ekstra baklys er dog monteret) Vi fik alle skilte og kun et enkelt fejlnoteret skilt "D" En fejl, som 6 af 9 Hold i C-klassen lavede.
Der var på strategiske steder opsat pæle med en stump minebånd, for trods alt at gøre det
lidt nemmere at udpege "vejene" på de åbne pladser. Smart og nødvendige hjælpemidler.
I mål i Gjern Kultur og Idrætscenter fortærer vi pålægsbord og lune frikadeller, mens
resultaterne trækker ud. Vi er dog godt klar over at vi ikke bliver kaldt op til præmieuddeling,
som i øvrigt først bliver foretaget efter løbet om lørdagen. Men vi når da at blive næsten sikre
på at Bente og Brian har vundet foran Sabine og Brian. Vi har "scoret" hele 223 strafp. de
fleste for fejlnoteringer.
På vej hjem lægger vi en ny taktik for Lørdagens løb: Tid underordnet - Find blot de rigtige
skilte.
Ditte har taget Den Hvide Polo hjem og henter Troels på vej retur til Sunds Lørdag, og Team
Old Time´s O-Løbs-mandskaber, Emil/Troels (Den Røde Polo)og Niels Peder/Ditte (Den Hvide
Polo) møder op til start hos Tømmergården i Gjern.
Emil og Troels starter 15 min. senere end os, og da de passere os på ruten inden vi er nået
halvvejs, får selvtilliden et lille knæk, og vi begynder at tvivle på om vi gør det godt nok. Vi
fastholder dog strategien. Og i mål, efter 53,5km rute kommer belønningen. Vi mangler kun
et enkelt skilt, og har ligeledes et enkelt for mange. Til gengæld er der kun 2 hold i C-Klassen,
der har fået mere tidsstraf end os. Alligevel rækker det til en 2. Plads :-) Kun slået af.... Ja,
Bente og Brian, og med Sabine og Bjarne på 3. pladsen - Altså IMK på de tre første pladser i
C-Klassen.
Emil og Troels føler selv at det går godt undervejs i løbet, men begår samme fejl som os om
Fredagen: Det går lidt hurtigere fremad, end rutinen rækker til. Resultatet i mål er
nedslående - alt for mange skilte mangler på kontrolkortet, og fejlnoteringer er der også for
mange af - "op på hesten igen" Der er dog en trøst: Gjern Kultur og Idrætscenter disker op
med glaseret skinke og helstegt oksefilet, Flødekartofler og Smørstegte persillekartofler,
samt div. salat og tilbehør - Rigtig godt tilberedt.
Alle placeringer til IMK-Mandskaber:
Harald - Jan
Per / Svens Erik
Bente / Brian
Sabine / Bjarne
7

NEZ / M-Klassen
M-Klassen
C-Klassen
C-Klassen

Fredag: Nr. 1
Fredag: Nr. 5
Fredag: Nr. 1
Fredag: Nr. 2

Lørdag: Nr. 1
Lørdag: Nr. 7
Lørdag: Nr. 1
Lørdag: Nr. 3

Niels P. / Ditte
Emil / Troels
Hanne / Poul
JFM - Holdmesterskab

C-Klassen
C-Klassen
D-Klassen
IMK

Fredag: Nr. 5
Fredag: N/A
Fredag: Nr. 2
Fredag: Nr. 1

Lørdag: Nr. 2
Lørdag: Nr. 8
Lørdag: Nr. 1
Lørdag: Nr. 1

Link til Alle Resultater:

http://nez2018.msjm.dk/

Link til Alle Foto: Fredag:

http://skjoedby.jalbum.net/Nez1%202018/

Link til Alle Foto Lørdag:

http://skjoedby.jalbum.net/Nez2%202018/

Link til Google Maps - Munck Asfalt : http://kortlink.dk/uann
Se TeamOldTimes udvalgte fotos:

http://www.teamoldtime.dk/fotoalbumvis.asp

Med Venlig Hilsen
Niels Peder

Præmietagerne fra Ikast Motor Klub
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Gæt en bil…
Fotos: Troels Nielsen
Nedenfor ses to biler. Kan du gætte hvilke det er? Svaret findes på side 15.

A

B
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En Forårs Tur i Europa 2018 – 1.del
Af Team Old Time – Inge og Troels
Vi skriver lørdag eftermiddag d. 28 april. Vi lige deltaget i dette års Westküsten Classic, og
med meget nedslående resultat for os. Nå, men nu skal alle vores Team- kammerater i
”Dansk Tysk Historic Team”, hjemad. Inge og jeg sætter kursen mod syd. Vi skal til byen
Rinteln, som ligger ca. 80 km vest for Hannover. Her skal vi overnatte to nætter på en lille
lækker ”Pension”, beliggende højt oppe på ”bjerget” (stor høj bakke). Fra vores balkon, er
der en fantastisk udsigt ud over Floddalen (Weser). Vi er fremme kl.
21.30. Efter en kold Weisen Bier på Balkonen, er det sengetid.
Søndag morgen. Vi skal deltage i et Hyggeløb – ”22 Int.Rintelner
Oldtimer-Weserberglandfahrt”. Der er tilmeldt 169 hold, heraf ”kun”
3 motorcykler. Løbet er tilladt for køretøjer op til og med 1975. Hov,
tænker du nu, jeres gamle Opel er jo fra 77. Rigtig, men modellen
(1,9) er lavet fra 74 – 77. og da løbsledelsen meget gerne vil have
udlændige med, ja så er vores lige i dag en årgang 75. Vi har start
nummer 138. og der er 37 deltagere i vores årgang / klasse (71 – 75). Vores starttid er 9.32.
Men først skal vi lige have styr på papirarbejdet.
Det er i ”Rathaus Keller”. Her er der også
”Frühstück”. Så er vi klar. Der er mange mennesker
mødt frem for at kikke. Ruten er på 190 km. Ups,
det er meget til denne form for løb. (vi deltog også
i 2011 og da kørte vi ikke så langt, som vi husker
det). Nå, men ruten går nordpå, til byen Nienburg,
hvor der er 1½ times middagspause på byens
”Weser Restaurant”. Maden er OK, men det kniber
gevaldig med at følge med til at ”fylde op”. De har fejlvurderet, hvor hurtigt der ankommer
cirka 400 hundrede mennesker. Der alle skal spise nu. Altså dårlig planlægning.
Her fra går turen tilbage til Rinteln. På dagens køretur skal vi forsøge at løse følgende
opgaver.: Kør 1 meter frem. Hvor mange kubikcentimeter har en brandpumpe motor. Din
hjuldiameter i cm. Kør præcis ”Midt” imellem to pæle. Hold præcis 60 cm fra kantstenen
(sidevejs). Samle puslespil (de tyske delstater) på under 30 sek. (den klarer vi på 25). Og
endeligt. Kør 2900 m på præcis 6,00 min. Den sidder lige i øjet. Desværre får de tekniske
problemer med denne opgave og den
neutraliseres. ØV. I tre opgaver får vi 30 stp. (max)
for forkert gæt. Hjuldiameter giver 6 stp (lig 6 cm
fejl) og Midt ved pæle, 5 stp. Så det er ikke os der
løber med førstepladsen.
Tilbage på Markedspladsen i Rinteln, er der nu sort
af tilskuere. Vejret er også super. Blå himmel og 20
grader. Lækkert til sådan en dag. Vi drikker kaffe og
spiser is og kikker på deltagerne, der kommer i mål.
Godt nok startede vi i den sidste del af løbet, men vi kommer i mål i den første del. Kadetten
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kan ikke køre så langsomt. Vi er i mål ved 15 tiden og de sidste når det lige inden lukketid
kl. 16.30. Kl. 17 er der præmie uddeling. Desværre kommer der en lille torden byge forbi kl.
16.50 og løbsledelsen udsætter uddelingen 10 min, til det igen er tørt. Men de fleste
tilskuere er fortrukket. Lidt en skam. Nå, men vejret er ingen jo herre over. Vores placering
er Nr.29 i klassen og 76 generelt. Men vi få da pokal med hjem. For den længste ”Tilkørsel”
og dertil en ”sponsor pose” indeholdende.: 2 gode øl, 1 kg flotte asparges, en asparges
skralle kniv og en karton dejlig sovs. Fin tillægs præmie. Der fine asparges får vores
”værtinde” på ”Wald Pension”, og dem bliver hun glad for. Det er de første hun får i år.
Nu skal vi så i morgen mandag, videre mod syd. Vi tager lige et par dages ”ferie” ved
landsbyen Sehl, 3 km syd for Cochem, ved bredden af Mosel, inden det bliver alvor, når vi
skal deltage i årets ”Europa Tour 2018”. Herom i del 2.
Med sportslig hilsen
Team Old Time ”On Tour”.
Inge & Troels.

Vi Møblér dit hjem.

Sunds Møbler
Navervej 18, 7451 Sunds, 97141700
Din lokale møbel specialist siden 1970.
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NYE IMK MEDLEMMER
Mathias Melsen
Anders Munch Jensen
Rasmus Wacherhausen
Mads Nørskov Jacobsen
Anders Mejlby Skov
Victor Villumsen
Niels Markus Villumsen
Jonas André Nielsen

IMK byder velkommen!

KLUBAFTEN – GOKART 15. AUG
Onsdag d. 15 august er det igen klubaften. Denne gang skal der dystes om æren som IMKs
bedste gokart kører.
Vi mødes senest kl 19 på gokartbanen Faurholt. Prisen er 325kr pr mand.
Vi håber at se mange af jer denne aften! Tilmelding til Asger Iversen på 40212421 eller
al@sport.tdcadsl.dk senest d. 12. august!
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NEZ i Bilorientering - De danske
afdelinger
Af Jan Søndergaard
NEZ-turneringen består af seks afdelinger, og de to danske blev afviklet den 24. og 25. april.
Begge afdelinger var arrangeret af Aarhus AS, og havde start og mål i Gjern.
Systemet er lidt specielt, da der er meget forskel på regler og terræn i de tre lande,
Danmark, Finland og Sverige. I hver afdeling køres en hjemlandsklasse og en udlandsklase,
og i den samlede stilling tælles de fire bedste resultater med, dog må man kun have en
hjemlandsafdeling med. Reelt betyder det, at man skal have resultater med fra begge
udlande, så det må helst ikke ske, at man udgår i begge et lands afdelinger.
Den fredag havde jeg hjemmearbejdsdag, så jeg sad stille og roligt og arbejdede og ladede
op på samme tid, da telefonen ringede. Jeg nåede ikke at tage den, men kunne se, at det
var et udenlandsk nummer. Var det nu en svindler, eller hvad? Det lignede nu et finsk
nummer, men inden jeg nåede længere kom der en SMS fra Juha, der udover at være en af
vore hårdeste konkurrenter, også er med den arbejdsgruppe, der koordinerer NEZturneringen. Der stod: ”Vi har problemer med udstødningen. Kan du finde et sted mellem
Middelfart og Gjern, hvor vi kan købe udstødningsdele. Biltema har normalt ikke Toyotadele.”
Jeg skyndte mig at ringe ham op, og ganske som forventet var de ved den store P-plads lige
på Fyn-siden af Lillebæltsbroen. Jeg fik ham forklaret, at den store bygning ved rundkørslen,
der stod ”THansen” på, er en mindre dansk version af Biltema. Der kunne de prøve, selv om
jeg tvivlede på, at de havde noget, der passede til en RAV 4.
Lidt efter kom det på en SMS, at THansen ikke kunne hjælpe. Jeg havde også søgt på
Biltema, og ganske rigtigt havde de ikke noget. Så jeg ringede til Harald for at spørge, hvor
man evt. skulle søge. Han havde så et andet forslag, at de kom til Herning, så kunne de
sammen svejse noget uoriginalt sammen.
Og sådan blev det. Tomi og Juha kom til Herning og efter noget arbejde, bl.a. fordi en bolt
sad fast og en anden knækkede, var finnerne og deres bil klar til de to NEZ-løb. Vi skulle
først starte lidt før kl. 20, så vi havde fin tid til at komme afsted.
Selve fredagsløbet var i den lette ende, men alligevel var vi meget koncentrerede, da en fejl
sikkert ville sende os ned på resultatslisten. Det gik også vældig godt indtil den sidste etape,
der delvist blev kørt på i Kongensbro, der hvor der hvert år i foråret køres rallysprint. Der
rodede vi lidt i det, og det endte med, at vi manglede en kontrol og brugte lidt tid.
Heldigvis havde konkurrenterne lavet endnu flere fejl, så vi vandt alligevel, og da vi kun må
tælle en hjemlands-afdeling med i den samlede stilling, kunne vi køre mere frit dagen efter.
Det viste sig så at være nok til endnu en sejr, så resultatmæssigt kunne det ikke være bedre.
Under løbet fredag var der et svensk hold, far og søn, ”PL” og Peter, der havde sprunget
kileremmen i deres RAV 4 og var udgået. De havde ikke en ekstra med, men de havde fået
nummeret på en person i Hadsten, der måske lagde inde med en. Ham ville de kontakte
lørdag morgen. Ellers havde de fundet ud af, at THansen havde en i Middelfart, men det var
jo lidt upraktisk.
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Det blev aftalt, at Harald skulle medbringe noget værktøj, og at vi skulle komme tidligt
derud, så de kunne få sat en ny rem i, når de havde fået fat i en. Men da halvdelen af feltet
kører i RAV 4 og der er en masse automekanikere blandt deltagerne, mente Harald på vejen
hjem, at det kunne de nok finde ud af uden vores hjælp.
Da jeg vågnede lørdag morgen var jeg kommet i tanke om, at Morten og Bent fra Fåborg jo
kørte lige forbi Middelfart på vej til start, så de kunne da tage en kilerem med fra THansen.
Så jeg snakkede med Peter, ham i Hadsten kunne ikke levere, og han havde prøvet THansen,
men de tog ikke telefonen.
Jeg fandt den rigtige størrelse på THansens hjemmeside og ringede til dem. De har sådan
en ”talemaskine”, der siger en hel masse på dansk, og det havde svenskerne nok ikke helt
forstået at reagere på. Men det lykkedes da mig at få bestilt en kilerem til afhentning.
Det forløb som det skulle, og ganske som Harald havde forventet, fandt de også ud af at få
den monteret uden vores hjælp. Så vi havde godt tid til at komme til Gjern, hvor vi skulle
starte omkring kl. 16.

Når man sådan hjælper hinanden koster det ikke noget. Det er jo sikkert os, der har brug
for hjælp en anden gang. Men Harald fik alligevel en form for ”belønning” for sin indsats.
Juha bor i Bremen i Tyskland, og han var kørt herop i sin 300 hk Subaru Impreza, så Harald
fik lov til at køre en tur i den lørdag nat. Og som han sagde bagefter: ”Da vi først fik trykket
på de rigtige knapper, og alle hypperne var vågne, så var der godt nok knald på”.
Jan Søndergaard (-:
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SVAR PÅ GÆT EN BIL:
A: Moretti 750 Sport årg. 1953. 4 cylindre, 750cc, 75hp, 4 gear.
B: Volkswagen SP2, 1,7 Coupe. Eneste eksemplar i DK på plader.
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Referat af IMK bestyrelsesmøde 022018
Mødet blev afholdt onsdag d. 6. juni kl. 19.00 hos Asger.
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
Godkendt uden bemærkninger
2. Bestyrelsen - siden sidste møde – henvendelser mm (undtaget udvalgsemner)
• Forårsmesse i Strøgcentret
o OR afdelingen deltog med to biler. Der var mange folk henne og sparke dæk.
• Dialogmøde mellem DASUs bestyrelse og klubberne.
o Referatet kan læses på DASU’s hjemmeside.
• Ekstraordinært DASU repræsentantskabsmøde.
o For ændring af regnskabsåret. Ændringen blev vedtaget.
• Spillehalsmidler: Ny ordning trådt i kraft
o Der er kommet nye ordninger som klubben kan søge midler fra. Der skal
indsendes en motiveret ansøgning. Udvalgene opfordres til at skrive
ansøgninger. Ansøgningerne skal indsendes via Bjarne Rosenlund eller Niels Kr.
Højriis.
• Persondataloven
o IMK overholder allerede Persondataloven, da der ikke gemmes person
følsomme oplysninger.
3. Økonomi:
• Status
o Regnskaberne ser ud som budgetteret.
• Kopimaskine er indkøbt
o Den leveres snarest.
4. Sportsudvalgene:
a: Banesports-udvalget
• Deltog i IMK åbent hus.
• Den 30/6 2018 afholdes der et åbent folkeraceløb.
b: OR-udvalget
- Deltog i IMK åbent hus.
- IMK stillede med 30 officials til MRS på fyn d. 12/5.
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- Det har været en udfordring at finde nok officials til RAS d. 9/6.
- Der er gang i mange ting i OR-afdelingen. Sidste udvalgsmødes referat fra OR-afdelingen
kan læses på IMK hjemmeside.
c: MRC-udvalget
• Deltog i IMK åbent hus
• I forhold til etablering af højere jordvold ved MRC-Banen.
Hegnet på øst siden af banen er fjernet. Vi mangler stadig oprydning mod syd.
• Henvendelse fra nabo omkring miljøgodkendelsen for MRC-banen.
Tidspunkterne for kørsel på MRC-Banen er 4 dage om ugen, dog ikke søndag. Hverdage fra
17 til 20 og lørdag fra 10 til 17.
• Den 16/9 afholdes der 4. DM afdeling på MRC-banen.
5. Øvrige udvalg og funktioner:
a: Sponsorudvalget
• Intet nyt.
b: Bygningsudvalget
• BBR oplysninger opdateret hos kommunen og de sidste småfejl er rettet.
c: Banko
• Den 31/7 starter et opdateret spil, hvor der om tirsdagen spilles på tallene 1-90.
d: Klubblad- og hjemmeside
• Indslag er meget velkommen.
e: Aktivitetsudvalget
• Der arbejdes på et klubmesterskab på tværs af afdelingerne i Gokart og en fælles
banko aften.
f: Cafeteriaudvalget
• Intet nyt.
6. Kalender & aktiviteter:
• Den 16/6 kommer der miljøtilsyn.
• Den 30/6 2018 afholdes der et åbent folkeraceløb.
• Den 16/9 afholdes der 4. DM afdeling på MRC-banen.
7. Eventuelt:
• Gennemgang af statusliste.
8. Næste møde
• Den 2/10 ved Kim.
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En Forårs Tur i Europa 2018 - 2. del
Vi er nået frem til onsdag d. 2 maj. Det er i dag vi skal
møde frem for at deltage i dette års ”Europa Tour
2018”. Vi kører de ca. 50 km op til ”Nürburgring”.
Fremme kl. 10.30. Tjek ind og værelse med balkon ud
til starten på banen. Fedt. Vi træffer på Jens & Holger
og også Barbara & Helge. Begge hold vil deltage i ”Vandre klassen”. Der er 6 deltagere i
denne klasse. Vi ville alle meget gerne have kørt en tur på ”Der Nordschleife”, men den er

lukket i dag og i morgen. Der er ”Privat Race”, med små 250 deltagere i rigtig fine Race - &
gadebiler. Vi ser også en med DK nummerplader. Jens fortæller.: ”at han ca. 1983 / 84 vandt
sin klasse og blev nr. 8 generelt i hans BMW M1 Racer her på banen. Fed oplevelse”. Og det
kommer man ikke sovende til. Så rigtig flot kørt af Jens & Team. Vi kører en tur op til
nordenden af ”Nordsløjfen”. Her i denne landsby, hvor banen går midt igennem, er der
mange firmaer, der udlejer diverse biler, lige fra en lille Suzuki til div. meget dyre Racebiler.
Vi får bilen tanket og vasket. Vi kommer i snak med en ”udlejer”, og han fortæller, at en dags
”skades forsikring” uden problemer kan koste 4.000 € eller mere, alt efter bilvalg.
Udlejningspriser får vi desværre ikke lokket ud af ham.
Nå, men vi kan jo ikke gå rundt og kikke ”motorløw” hele dagen. Vi får kørt tripkontrol, og
vi er meget omhyggelige her. Vi får klaret det forskellige og er nu klar. Vi Stiller også op i
Hold konkurrencen. Da vi ”kun” er to hold fra ”Dansk Tysk Historic Team”, og vi minimum
skal være tre, ja så må vi låne et hold. Der er Jürgen Reitmüller & Carsten Lensch, der kører
i en Volvo 544 fra 1962. Vi bliver alle ”tællende”, så vi må håbe vi kan lave gode resultater.
Der er 4 ”Hold” tilmeld. I sports klassen er der 23 deltagere og da begrænsninger igen i år er
30, ja så er der plads til lidt flere. Dog skal det siges, at der er to afbud, på grund af sygdom,
desværre. Jeg er henne og se det Museum der er her. Interessant.
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Kl. 19 er der fælles spisning & førermøde og vi får udleveret diverse, inkl. Rutebogen. Hele
ruten er på kort. Som noget nyt i år, bliver straffen for at mangle rutekontroller (3 stp), hver
dag doblet op. Det vil sige, at på anden dagen koster de 6 og tredjedagen 12 stp. For tidligt
på sekund etaperne koster 9 og for sent 5 stp per sekund. Når man ikke frem til starten på
sekund etapen, har man max 3 minutters respit, til at starte på ½ minut. Derefter koster det
180 stp pr. tidsmåling inkl. starten. Uf det er dyrt. Kl. 21 går vi op for at begynde at arbejde
med morgendagens rute. Sidste år var kortene ekstrem dårlige. I år har løbsledelsen lovet,
at de skal være bedre. Det er de også. De er kun ”dårlige”. Vi har forberedt os på en anden
måde i år. Sidste år brugte vi kortbøger til at finde / kontrollere ruten med. Det var ikke helt
optimalt. I år har vi taget en lille ”bærbar” med og nu gennemgår vi samtlige morgendagens
425 km fra ende til anden og laver noter hele vejen. Ved 23 tiden er det til køjs.

Første løbsdag
425 km. I dag. Vi har start nr. 6 med start kl. 8.26. Barbara og Hans-Ulrich (BHU) har start
nr. 1. De vandt generelt sidste år. Jürgen & Carsten (JC) har nr. 2. Dagens kort er i
målestoksforholdet fra 1:150.000 til 1:225.000. Lig med skodkort. Der lægges ”blødt ud, og
første side er rimelig let. Vi kører syd på gennem ”Eifel Gebirge”, og videre ned til Mosel,
lidt nord for Trier. Her kommer den første ”finurlighed” (læs fuskfælde) som vi ”fanger”. Lidt
nord for Losheim, møder vi Barbara & Hans-Ulrich. De har været på skovtur. De kobler sig
på os, og vi kører parløb resten af løbets dage. Vores ”aftenarbejde” viser sin fulde værdi.
Der holder hold, rundt omkring og studere kort. Vi ”suser” bare igennem, efter vores noter.
Videre på tværs af ”Saarland” og ind til middagspausen, (efter 242 km) på den Franske side
af grænsen, syd for Saarbrücken. Vi sammenligner og udveksler lige rute kontroller. Der er
afsat 70 min til pausen, men klog af skade fra sidste år, ja så har vi gang i hjulene igen, efter
blot små 20 min.
En hurtig tankning
bliver det også til.
Vi fortsætter på
langs ned gennem
Alsace, og vores
noter er ”guld
værd”. Vi når
frem til etapemål i
Gérardmer
til
tiden, kl. 17.48.
Nej hvor er vi
brugte. Kl. 19.30
er der aftensmad,
og det viser sig at
vi vinder dagens
etape med 6.6 stp
og lidt luft på 5.7 stp. til nr. 2 og 38.8 til nr. 3. BUH nr. 4 og JC nr. 6 Kl. 20.45 er vi tilbage for
at arbejde med ruten til i morgen. Den er rigtig træls. Der er meget ”svær” læselig motorvej,
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ved de store byer i Schweiz. Så vi er igen meget omhyggelige med vores noter. Dertil
kommer at Gotthard Passet stadig er lukket af sne, så vi må gennem tunnellen i stedet. Så
mere motorvej. Og en ulykke kommer jo sjældent alene. Fra byen Lucarno skulle vi efter
planen op i bjergene mod vest. Her er der desværre sket et alvorligt jordskred i går. Det
kostede et ægtepar livet, og et stort stykke er ufarbart. Altså bliver løbet neutraliseret fra
Lucarno.

Anden løbsdag
547 km. men reduceret med knapt 100 km. på grund af de før nævnte ting. Dagens kort er i
målestoksforholdet fra 1:175.000 til 1:300.000. Stadig skodkort. Vi starter kl. 8.06. Turen går
sydpå, men op i højden, og ved 1.100 m.o.h. møder vi de sidste store rester af sneen her i
Alsace. Dog kun i
vejsiden og på bjerget.
Der lægges rigtig hårdt
ud, og igen viser vores
”natarbejde” sin værdi.
BHU er med fra start til
mål. Så er vi også 4, til
at få øje på de små
gemte rutekontroller.
Efter de første 60 km.
på de små gedestier,
kommer vi ned på
jorden igen. Vi kommer
ind til Mulhouse. Herfra er det så næsten motorvej helt ned til ”Vierwaldstättersee” i
Schweiz. Men først lige en ”finurlighed” i det store motorvejs kryds (A-36 / A-35) lige øst for
Mulhouse. Ruten har en flot tydelig pil lidt nede af A-35. Men den foregående pil på A-36
har lige pilespidsen en ½ mm forbi afkørslen til A-35, så det går ikke at dreje fra. Det gør dog
ca. 95 % af deltagerne og desværre helt ustraffet, da åbnerbilen ikke mente det var
ulejligheden værd at køre den omvej på godt 20 km for ar udsætte en rutekontrol. (det
samme sker senere på dagen, hvor vi er de eneste der finder den ”finurlighed”. DET ER BARE
IKKE I ORDEN. Det er svært at vinde et motorløw, når ”vinderskiltene” ikke bliver sat ud. Når
der så samtidig er rig mulighed for at overse et skilt, ja så er det ekstra træls.
Nå men vi når frem til og rundt om den store ”Vierwaldstättersee” og også til den noget
mindre ”Ulmersee. Her er der planlagt en times pause. Vi tanker og holder lige 10 minutter,
hvor vi klarer en sandwich og en vand, så smutter vi igen. Nu er det så igen motorvej, helt
til 10 km før Lucarno. Der er lidt kø ved Gotthard tunnel. Den er godt nok lang. Før Lucarno
er dagens sidste ”finurlighed”. Der er to veje ind til pilen. Dem måler vi til at være lige lange.
Vi vælger den, der er sværest at opdage, ud fra tanken om at det nok er det løbslederen
spiller på. Det var det så ikke. Lig med 6 stp. Han indrømmer at de er lige lange, men slette
en rutekontrol, det er ikke en mulighed. Retfærdigheden sidder i løbslederens lomme.
Herfra er løbet nu neutraliseret. Så vi skal ned langs nordvest siden af ”Lago Maggiore” og
frem til etapemål i byen Baveno. Det tager små to timer at kører den strækning på ca. 60
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km. Det er en lang ”bytur”, med kø hele vejen. UF. Men rigtig flot tur. Vi når lige nøjagtig
etapemål til tiden. 17.31 og vores tid er senest 17.33. Hertil er der så hver dag 15 min gratis
respit. Kl. 19.30 mad og resultater. Vi bliver nr. 2 i dag. 6,5 stp efter dagens nr. 1. Det er dem
der blev 3 i går, så selv om de vandt i dag, har vi stadig den samlede førstepladsen, og fået
lidt mere luft ned til nr. 2. (nu 20.8 stp) og nu kun 21.6 stp til dagens vinder. Vores hold
kammerater rykker op i dag. BUH er nu nr. 3 og JC er nr. 4.Det tegner godt for vores
holdkonkurrence. Men meget kan ske i morgen. En fejlkørsel på det forkerte tidspunkt og
alt er tabt. Igen bruger vi aftenen på at lave noter.

Sidste løbsdag
Kun 162 km. i dag. Dagens kort er i målestoksforholdet fra 1:30.000 til 1:75.000. Altså
væsentlig bedre en de foregående. På tryk kvaliteten, er der dog go plads til forbedringer.
Igen følges vi ad. Vi finder vejen og BHU kikker skilte. Start 8.56. Vi kører langs søen til den
sydlige ende og svinger op i bjergene. Nu starter ”motorløwet”. Og igen giver noterne os en
fordel. Efter den anden sekundetape, vælger BHU at kører selv. De starter jo 6 minutter før
os. Og da de ikke er på det efterfølgende stykke, ja så fortsætter vi jo bare som om intet er
hændt. Op til næste sekund etape er der 40 km bjergs kørsel af ”gedestier” og ikke mindre
end 4 små landsbyer med orientering. Imellem landsbyerne må vi bruge Kadetten fuld ud.
Det er en ren fornøjelse at ”danse” op og ned af bjerget. Bilen kører super.
Vi når frem til sekund etapen. Der er ikke et øje. Kun os. Vi har 10 min til vores starttid. 1
minut før sin starttid, kan vi hører BMW ‘en komme op af bjerget for ”fulde gardiner”. BHU
må benytte sig af ”3 min. reglen” og når at få startet. Der er rigtig mange der ikke når her
op til tiden. Også JC må bruge de ”3min”. Det hele gentager sig på de næste 42 km. Frem til
dagens sidste prøve. Dog følges vi nu ad igen. Tiden er også knap på de sidste 20 km.
Nedkørsel til mål i Baveno. Mange smider den sidste rutekontrol nede i byen, i deres iver
for at nå frem til tiden. Vi klare begge dele ved hjælp af vores noter.
NU er det så med stor spænding vi afventer resultatet. Nu kan vi tillade os at slappe af og
det gør vi med en stor kold øl, på terrassen med udsigt over søen. Vi hygger os sammen med
de 4 ”vandre”. Holger & Jens har været ude og køre den ene af de lange ”bjergetaper”, og
Jens vil betakke sig for at gøre det med ”fuld skrue”. Kl. 17 udløses spændingen.
Vi vinder klassen og generelt med 71 stp. Nr. to bliver gårsdagens vinder med 89 stp og nr.
tre BHU med 119 stp. JC bliver nr. ?? ( I skrivende stund, ej offentliggjort ) FEDT. FEDT. Vi
vinder også suverænt holdkonkurrencen med over 300 stp ned til nummer 2. Så det bliver
en helt igennem dejlig afslutnings fest, her i aften.
Helt turen (se bort fra de sportslige ting) har været helt fantastisk flot og super tilrettelagt.
Flotte Hoteller, som vi aldrig selv vil drømme om at indlogere os på. Alle + 5 stjerner. Meget
overvældende oplevelse. At det så dertil lykkedes os, på trods af alt, at vinde dette
motorløw, er jo SUPER FEDT. Det er for øvrigt det 15 ”Europa Tour”, og første gang at det
vindes af en ”ikke” tysker.

Søndag d. 6 maj
Efter fælles morgenkaffe, er løbet officielt slut, og folk begynder at bryde op og køre i alle
retninger. Vi vil nu køre til Sirmione ved Gardasøen, for at holde lidt velfortjent ferie, inden
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vi igen triller mod nord. Vi gør lige holdt en dags tid, i byen Nördlingen, i Bayern. Vi har hørt
den skulle være et stop værd. Hermed slutter en lang og spændende tur, med masser af
sjove oplevelser i en gammel bil.
Med sportslig hilsen, Team Old Time ”On Tour”. Inge & Troels.

Ps. Som BONUS, kommer dette års ”Mille Miglia” eller også kend som ”1.000 Miglia”, lige
forbi vores gadedør på deres første etape, onsdag d. 16-5. så det skal vi da se på.
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MÆRKEDAGE
Fødselsdage
18 år:
Cecillie Lindgaard

25. juli

IMK ønsker hjerteligt Tillykke

BANKO/BINGOKALENDER 2018
Banko:
Søndag d. 5 august
Tirsdag d. 11 september
Torsdag d. 29 november
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Bingo:
Fredag d. 6 juli
Mandag d. 27 august
Onsdag d. 10 oktober
Fredag d. 7 december

KALENDEREN
Juni
Lørdag d. 30

Folkerace

Juli
Fredag d. 6
Lørdag d. 14
Torsdag d. 19

Bingo
Klubmesterskab folkerace
Træning folkerace

August
Søndag d. 5
Lørdag d. 11
Mandag d. 27

Banko
Klubmesterskab folkerace
Bingo

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk
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