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Kære læser 
 
Tak for jeres mange gode indlæg om løb og 
oplevelser i ind- og udland. Spændende læsning 
er der nok af i dette nummer af Kilometerstenen. 
Denne gang kan jeg afsløre, at IMK har været til 
traktortræk med succes, mens der i en anden 
artikel fortælles om hvordan det ikke altid går 

godt. 😊 
 
God fornøjelse med dette spritnye nummer! 
Redaktør, Kim Højriis 
klubblad@imk.dk 
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Fejde 2018 
Af Helle Brill 
 

 
 
På næste side ses resultatet fra dette års fejde, og her på billedet ses det udbytte IMK lavede 
i år, alle seks hold fik pokaler og 3 af holdende fik også GULD i holdmesterskabet. 
Stor tillykke til begge hold og alle kørerne: Patrick Brill Clausen og Hanne Flensborg, Nick 
Wille Jelling Petersen og Julie Sørensen, Klaus Holt Jespersen og Richard Busch Sørensen, 
Allan Struve og Jan Jensen, Hans Otto Flensborg og Christina Flensborg, Asger Iveren og 
Anders Clausen. 
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9. Nordeuropäische E-Mobil Rally 
Af Inge og Troels, Team Old Time 

 

 

22. – 24. Juni. 
Vi er nået frem til fredag morgen d. 22. juni og Inge & jeg sætter kursen mod Lübeck. Vi skal 
ned og deltage i årets El-Mobil Rally. Løbet har start i Lübeck i dag og Mål i Travemünde på 
søndag. Der er tilmeldt hele 58 hold, fordelt på 3 klasser. Løber afvikles med kortskitser. Der 
køres sekund etaper med opgivende tider, ved de forskellige foto celler og ori-etaper (tysk 
ori). Hertil accelerations prøver og slalom. Disser er en særskilt konkurrence og altså ikke 
tællende i det totale regnskab.   
 

Vi er fremme i Lübeck kl. 11.30 og får tjekket ind på 
vores hotel. Derefter til ”Papierabnahme” 
(licenskontrol). Vi får diverse ting udleveret, så vi kan 
afhente den Renault Zoe, vi skal køre i. Den står i en 
p-kælder cirka 3 km herfra. Vi kører ud og får byttet 
rundt på bilerne, og efterlader vores Toyota på den 
”ladeplads”, der er Reserveret for netop denne Zoe, 
og derfor ikke kan benyttes af andre el-biler. Teknisk 
kontrol er på Markedspladsen ved Rådhuset. Der er 
gjort meget festivitas ud af tingene alle dage (Sponser 
pleje). Vi har start nummer 16 og start tid kl. 17.16.  

Dagens etape er kort, med en samlet længde på 38 km. Men hård, da den starter med en 
Ori etape inde i Lübeck ”Altstadt”. Ja, du læste rigtig, inde på ”øen” i fredags eftermiddags 
trafikken. Uf. Godt nok kun 6,15 km. og med 15 km/t. men alligevel. Problemet er mest, at 
der ikke er plads til at ”lede” efter muligheder i den tætte trafik. Det koster da også os et 
skilt plus et stempel. (et skilt lig med 1 sekund, et stempel lig med 2 sekunder) Dagen sidste 
højdepunkt er ”Bad Schwartau Grandprix”. En rundbane i byens gågade. Sjov. Her har vi 
skam vores helt egen ”Fan gruppe”, bestående af 
nogle af vores team medlemmer fra ”Dansk Tysk 
Historic Team”, nemlig fam. Menke & Blankenburg. 
Dejligt. Vi når frem til etapemål og ladestationen kl. 
lidt over 20. Nu er det med at få sat strøm til bilen. 
Herefter er der et aften arrangementet på hotel ”Park 
Inn by Radisson”. Dagens høst bliver 6,16 stp. For 
meget desværre.  
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Lørdag d. 23. Vi har go tid her i formiddag og får arbejdet med dagen og morgendagens rute. 
Der er mange finurligheder. Dagens etape er på 119 km. Plus det løse. (fejl og ekstra kørsel) 
Etape mål er i dag i Schleswig-Holsteins hovedstad, Kiel. Men inden vi når så langt skal vi lige 

løse forskellige opgaver først. Vi starter kl. 13.16. 
Vi lægger ud med at ”smide” 1 skilt & 1 stempel, 
på de første 46 km. Rent sløs, må vi nok 
indrømme. I kaffe pausen i Eutin får vi igen ”Fan” 
besøg. Det er Barbara, der har taget turen herop. 
Hun er også ude og vinke med det danske flag, på 
den rundstrækning vi kører i landsbyen Glasau. Vi 
kører en rigtig sjov ori-etape, rundt på 

herregården ”Rixdorf”, som ligger lidt 6 km. nord for byen Plön. Det har vi til gengæld styr 
på. Vi når frem til etapemål ved ”Sveriges-kajen, i Kiel kl. 18.18. Her er NDR-1 mødt op for 
at filme. Vi er nu nået op på 12,20 stp. Igen for meget. Desværre.  
Vi har nu en transport ud til ”Stadtwerke Kiel” (materiale / garage plads). Her er det så nat 
opbevaring af bilerne og de bliver opladet. Vi bliver kørt i bus tilbage til centrum. Vi skal nu 
på ”Kieler Brauerei” hvor vi skal se Tyskland spille mod Sverige, sammen med de øvrige små 
100 gæster. (VM i fodbold) Der er liv og glade dage, lige til det lykkedes svenskerne at score. 
Så bliver der godt nok stille. Det hjælper lidt at tyskerne får udlignet i pausen. Det tyske 
sejrsmål på tillægstiden, er lige ved at vælde hele bygningen. Nu er der så bustransport til 
vores overnatning. Det er på erhvervsskolen ”Deula” i udkanten af Rendsburg. Der er ”Kieler 
Woche” (gamle sejlskibe) her i Kiel og derfor intet betalbart overnatning at få.  

 
Søndag d. 24. Bustransport tilbage til Kiel og start kl. 11.16. Dagens etape er 135 km. med 
mål i Travemünde. Vi lægger hårdt ud med en ori opgave inde på det store garage anlæg 
her på ”Stadtwerke Kiel”. Vi skal køre punkt – streg – punkt og så videre. Krydsende og 
modkørsel er forbudt. Desværre glemmer vi lige ”modkørsel” i det nordvestlige hjørne. Der 
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er rigtig dyrt = 4 skilte desværre. Uf. Dagen byder på diverse sekund & ori-opgaver. Ved en 
”rebus” opgave laver vi igen ”modkørselsfejlen”. Uf. Nu skal vi til noget ganske ukendt for 
os danskere. Et ”fiskeben”. Den er svær at forklare, men det er en lang lige streg med ”side” 
streger på. De skal så passes ind på kortet. Eks. Sidevej til højre på ”fiskebenet”, på kortet 
er der en vej til venstre. Så for at få en vej til højre, må vi dreje ud med vejen til venstre. Nu 
er vejen ”ligeud” lavet om til en vej til højre. Det er med at holde tungen lige i munden.  

 
Vi får det tegnet rigtig ind på kortet og lavet vigtige noter. Desværre overser vi den sidste 
note, da vi skal køre den.  = 1 manglende skilt. Lidt senere overser vi også et skilt. Og endelig 
aflæser / skriver, vi et forkert op.  Ja det går godt i dag. Vi når at ”smide” ikke mindre end 8 
skilte i dag. Bestemt ikke vores dag. Nå men vi når da frem til målet ved hotel ”A-Rosa 
Resort”, ved strandpromenaden, ud til Lübecker Bugt. Vi har samlet os 24,54 stp. og der 
rækker til en samlet 9. plads og en 1. pl. i klassen. Vi får byttet biler i Lübeck igen og efter 
præmieoverrækkelsen, sætter vi kursen mod Danmark. Vi har lige en deltager, der får et lift 
til Flensborg. Vi kører jo næsten forbi. Vi når Skibbild igen mandag morgen tidligt. 02.30. og 
så er det med at komme til køjs Inge. Du skal jo op igen kl. 05.15. Heldigvis er Inge ingen 
piveskid.   
Ja det var så den tur og oplevelse.  
 
Med sportslig hilsen Inge & Troels.  
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16-06-2018 - Rallysprint Sdr. Vium 
Af Helle Brill 
 
Her er lige en resultat liste over løbet i Sdr.Virum, samt et par billeder fra klubben. 

  

# Navn Bil Grp  Heat 1 Heat 2 Heat 3 Total 

22 Nicolai Jensen 
Mitsubishi Lancer Evo 

6 (SV18) 
4 03:44.641 03:38.661 03:42.831 11:06.133 

12 Allan Møller Bmw E36 (SV18) 3 03:48.669 03:52.783 03:48.578 11:30.030 

24 Jan Jacobsen 
Mitsubishi Lancer Evo 

9 (SV18) 
4 03:56.555 03:45.897 03:48.381 11:30.833 

15 Johnny Simonsen 
Rs2000 Ford Escort 

Mk2 (SV18) 
3 03:46.996 04:00.323 03:56.326 11:43.645 

9 Asger Iversen Honda S2000 (SV18) 3 03:45.850 04:01.693 03:59.884 11:47.427 

25 Verner Boiskov Mazda Rx-8 (SV18) 4 03:59.766 03:56.557 04:01.005 11:57.328 

6 Casper Nielsen 
Peugeot 106 Maxi 

Kitcar (SV18) 
2 03:57.630 04:01.311 03:59.949 11:58.890 

4 Ronnie Jensen 
Toyota Corolla Gti 

(SV18) 
2 03:52.839 04:10.130 04:07.553 12:10.522 

10 Benny Andersen Opel Kadett (SV18) 3 04:00.461 04:08.346 04:11.363 12:20.170 

19 
Johnny 

Christoffersen 
Seat Ibiza (SV18) 3 04:15.823 04:07.726 04:07.213 12:30.762 

2 Klaus Jespersen 
Peugeot 106 Gti 

(SV18) 
2 04:05.873 04:18.095 04:11.959 12:35.927 

18 Jan Schmidt Opel Kadett (SV18) 3 04:27.039 04:07.155 04:08.769 12:42.963 

11 
Christian Lund 

Madsen 
Bmw E36 (SV18) 3 04:11.834 04:30.000 04:05.306 12:47.140 

1 Thomas Jespersen Peugeot 106 (SV18) 1 04:12.174 04:17.656 04:18.824 12:48.654 

17 Steen Christensen 
Opel Kadett Gsi 

(SV18) 
3 04:14.120 04:17.436 04:18.823 12:50.379 

8 Anders Hansen Ford Focus (SV18) 2 04:28.526 04:29.712 04:29.847 13:28.085 

23 Dennis Pleidrup 
Mitsubishi Lancer Evo 

7 (SV18) 
4 03:33.542 03:43.107   07:16.649 

5 Brian Pedersen 
Peugeot 106 Gti 

(SV18) 
2 03:56.071 04:13.858   08:09.929 

3 Kim Abildgaard 
Peugeot 106 Gti 

(SV18) 
2 03:59.802 04:24.127   08:23.929 

        

7 Kenn Rasmussen Citroën C2 (SV18) 2 04:30.000     04:30.000 

        

        

21 Jesper Qvist Bmw E46 (SV18) 4         

 
 

javascript:__doPostBack('wucSprintResult$DataGrid3$_ctl1$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('wucSprintResult$DataGrid3$_ctl1$_ctl1','')
javascript:__doPostBack('wucSprintResult$DataGrid3$_ctl1$_ctl2','')
javascript:__doPostBack('wucSprintResult$DataGrid3$_ctl1$_ctl3','')
javascript:__doPostBack('wucSprintResult$DataGrid3$_ctl1$_ctl4','')
javascript:__doPostBack('wucSprintResult$DataGrid3$_ctl1$_ctl5','')
javascript:__doPostBack('wucSprintResult$DataGrid3$_ctl1$_ctl6','')
javascript:__doPostBack('wucSprintResult$DataGrid3$_ctl1$_ctl7','')
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Asger Iversen i hans Honda S2000 og Verner Boiskov i hans nye indkøbte Mazda Rx-8. 
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10. Int. ADAC Klingberg-Classic 
2018 
Af Inge og Troels, Team Old Time 
 
Lørdag morgen d. 11. aug. kører Inge & jeg igen sydpå. I morgen skal vi deltage i Klingberg 
Classic. Men først skal vi en tur til Bad Schwartau for at besøge Barbara & Hans-Ulrich. De 
har fået indrettet en lille 1 værelses lejlighed, som vi kan få lov til at bruge til vores 
overnatning. Jow der er skam fint skilt på døren. (se foto) Vi har en rigtig hyggelig dag her.  

 
 

Søndag morgen er det tidligt op. Der er ca. en times kørsel frem til start stedet i byen 
Itzstedt. (ca. 35 km. NØ for Hamburg). Der er Teknisk kontrol & morgenmad fra kl. 7 til 9. 
Klokken 9 er der så ”førermøde” og 9.30 går det løs. Der er 46 tilmeldte. Igen er vores klasse 
G. den største med 15 deltagere. Ruten er på ca. 130 km. Vi fra ”Dansk Tysk Historic Team” 
er mødt op med 4 mandskaber. Vi er naturligvis tilmeldt 
hold konkurrencen.  Det er Karin & Niels Peder, der ikke 
er med denne weekend. Der er jo trods alt også andet end 
”motorsport” også selv om det nogle gange er langt ude.  

 
Vi har start nummer 27 og skal af sted kl. 9.57. Efter bare 
4,5 km kommer vi til et vinderskilt. Vejen kurver til højre, 
men på kortet er den vinkel. Der er godt nok mange, der ikke er vågnet endnu, så de følger 
bare vejen. Fra Itzstedt kører vi mod nord vest og af den nærmeste omvej op til Schmalfeld. 
Her skifter vi så retning mod øst og når frem til en lille kaffe / kage pause i hos ” Autohaus 
Thomas Thies” i byen Stuvenborn. På denne strækning er der igen et vinder skilt.   
 
Videre mod sydøst og så nord om Bad Oldesloe og i en stor bue frem mod middagspausen, 
i landsbyen Klein Gladebrügge (lidt syd for Bad Segeberg). Her er der lækkert mad til os 
sultne sjæle. Den sidste del bringer os så i zik zak tilbage til målet på ”Juhls Gasthof”, i 
Itzstedt. Her er vi fremme kl. 15.32. Det har været en fin tur og i et flot landskab.  
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Det viser sig at vi som de eneste på vores 
mandskab, har alle skiltene med hjem. Et skilt 
koster 3 sekunder. Nu er det så bare at vente på 
at vi får tiderne fra sekund etaperne. Vores 
fornemmelse er, at vi ikke var helt skarpe men 
dog en OK præstation. Nu får vi se. Pludselig 
kommer Lutz Müller hen til os og viser med 
fingrene et lille ”mellemrum”. Så meget har vi 
slået jer, siger han. Så må vi hen og kigge. Og 
ganske rigtig de er 0,13 sekund bedre end os. Øj, 
det er tæt.   
 

Resultatet er.:     i kl. Nr.  Gen. I alt sekunder 
Werner Lafin / Lutz Müller.  G 1 1 2.63 
Troels / Inge    G 2 2 2.76 
Ferdi Olk / Julia Madsen   F 1 3 3.21 
Hans-Jörn / Hans-Jürgen   G 5 12 5.57 
Maren / Hans-Peter   F 4 23 7.88 
Hans-Ulrich / Barbara   F 5 24 5.24 
 

Ja det var da et tæt løb og der er som i kan se ikke plads til et skilt også ikke selv om det 
”bare” koster 3 sekunder. I ”Mannschaft” konkurrencen, må vi desværre se os slået af ”Olk” 
De har ”kun” samlet 10,69 sekunder, mens vi når helt op på 15,95 sekunder. Ja  ja, man kan 
jo ikke vinde hver gang. Men helt igennem en rigtig fin dag.  

 
Klokken 17.30 er det slut og folk kører i alle retninger, og vi sætter igen kursen mod nord. Vi 
når Skibbild igen kl. 22. Vi har haft en dejlig, hyggelig weekend, sammen med flinke, glade 
mennesker.  
Med sportslig hilsen Inge & Troels.  
 
Efterskrift.:  Det har nu vist sig, at der var en lille fejl i udregningen af ”Holdkonkurrencen”. 
Dette er til vores fordel og vi vinder nu ganske knebent over Olk Team.  
Resultatet i Holdkonkurrencen ser nu sådan ud.:  
1. Dansk Tysk Historic Team.   16,21 sekund. 
2. Olk Team   16,36 sekund. 
Se det er tæt løb, må man sige. 0.15 sekund skiller de to hold.  

Foto.. Bernd Böing. 
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Rally Midtjylland – Den Jyske 
Sparekasse  
 
Nu nærmer datoen for Rally Midtjylland – Den Jyske Sparekasse sig og forberedelserne er 
i fuld gang. Lørdag d. 8. september er datoen, hvor det sker. Alle prøver er på plads og 
samtlige tilladelser fra beboere, politi og kommuner er i hus.  
Løbet er som altid en afdeling 
i Minirally Syd, men det nye 
er, at det i år også er en 
afdeling af DM og Autoplus 
Dansk Super Rally. Det 
betyder bl.a., at kigger man 
på deltagerlisten til Rally 
Midtjylland  - Den Jyske 
Sparekasse, så finder man 
allerede nu Roland Poulsen. 
Roland stiller sammen med Ole R. Frederiksen til start i deres flotte Skoda Fabia R5 og det 
skal blive spædende at se, om parret kan gentage den imponerende top 3 placering, som de 
opnåede til DM4. Med 49 point ligger de i øjeblikket på en samlet 6. plads i mesterskabet 
for klasse 6, men muligheden for yderligere avancement er helt sikkert inden for 
rækkevidden. Endvidere har vi fået tilsagn om, at Rolands far, Ole Poulsen, sammen med 
Henning Friborg kommer til start i deres flotte Toyota Celica GT Four. Bilen er oprindeligt 
bygget som en gruppe A bil med deltagelse i VM, hvor den dengang blev kørt at den 
legendariske franskmand, Didier Auriol, men nu er det altså Ole og Henning, som håndterer 
de mange hestekræfter i den TTE byggede fabriksbil.  
Prøverne til Rally Midtjylland – Den Jyske Sparekasse er nu tilgængelige på 
www.minirallysyd.dk/midtjylland  og tidligere deltagere vil hurtigt opdage, at bortset fra nogle 
få ændringer, så et det de samme prøver, som vi fik stor ros for i 2016.  
Klovborg prøven har vi forlænget, så den nu starter med en rundbane. På den måde får 
deltagerne mulighed for at køre den fede strækning forbi Tyrsting Kirke hele to gange, inden 
de kører ud på afløbet, som starter med en hammer god grusstrækning. Ændringen blev en 
større udfordring for os, idet den betød, at vi ville komme til at spærre to kirker OG præstens 
indkørsel af. Men de har en sød præst og et imødekommende menighedsråd i Klovborg, så 
det blev slet ikke noget problem.  
Addit prøven har vi måttet ændre lidt på, da det lange grusstykke i slutningen  er blevet 
udlagt som stilleområde, siden vi kørte det i 2016. MEN den har stadig det super gode 
grusstykke på rundbanen, som vi faktisk har måttet kæmpe en del for. Så nyd den! ☺  
Prøven ved Salten Skov er helt, som den var i 2016. Den består af 100% asfalt, men til 
gengæld nogle rigtig gode, snoede veje.  
På minirallysyd.dk kan du se on-board optagelser fra prøverne, så du kan forberede dig på 
dem inden løbet. På siden finder du endvidere alle relevante links til tillægsregler, 
tilmelding, tidsplan o.s.v.  

http://www.minirallysyd.dk/midtjylland


   

13  

Endelig glæder vi os over og til, at Peter & Co fra Racemedia kommer og dækker løbet. Uden 
dem bliver det ikke muligt at få vist løbet og dets sponsorer på TV. Det gør bare rallysporten 
langt mere interessant for omverdenen – her under sponsorer – når den mulighed er til 
stede, så det skal vi huske at bakke op om, når/hvis vi har mulighed for det.  
Husk, at tilmelding til Rally Midtjylland  - Den Jyske Sparekasse slutter torsdag d. 30. august 
kl. 23.59. Den direkte link til tilmeldingen finder du ved at klikke her. Endvidere kan du følge 
løbet på www.facebook.com/rallymidtjylland  
 

 
 

 
 

  

https://www.dasu.dk/detaljer?id=72cc5adf-85e5-e711-8144-70106fa9e1e1
http://www.facebook.com/rallymidtjylland
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Westküsten Classic 2018 
Af Team Old Time 

 
 

Tekst: Troels     
Foto, korrektur og sats: Niels Peder 

 

Alt har jo en begyndelse, og det har vores (Inge & 
jeg) tur sydpå også. Vi skriver fredag d. 27 april. og 
vi har aftalt at mødes med Karin og Niels Peder, på 
”Søby – rasteplads”, her kl. 9. De er kørende i den 
”røde” GTI. Vores Kadett, blev færdig (hos Nøvling 
Auto) torsdag over middag. Jeg modtog først 
delene fra Tyskland onsdag eftermiddag, og de har 
”knoklet” for at få bilen færdig. Godt gået drenge, 
(Brian).  
Vi kører først ned til et lille hyggeligt sted ved Kieler 
Kanalen, ”Kleiner Westerland”. Her er et lille ”spisested”, på en campingplads, helt ned til 
bredden af kanalen. Her holder vi en go times frokost, og nyder at se de store skibe sejle 
forbi. Vi kører de sidste kilometer, om til vores ”rally centrum” på Gasthaus ”Zur 
Jägersburg”, lidt syd for Meldorf. Her mødes vi så med vores team kammerater i ”Dansk 
Tysk Historic Team”.  Vi skal deltage i dette års ”Westküsten Classic” i morgen. Kl. 16 er der 
så teknisk kontrol inde ved ”landbrugsmuseet”. Vi får udleveret rutebogen og kan nu køre 
”noter” på løbet. Det bruger vi så tid på indtil kl. 19, hvor der er ”fælles” spisning for vores 
lille team. Vi hygger os og snakker lidt om rutebogen.  
Lørdag d. 28 april. Løbet er på omkring 130 km. Der er 6 sekundetaper (WP) med en samlet 
længde på 56 km. og dertil 2 Ori etaper på ca. 35 km. Ruten er på ”rallytulipaner”. Der er 
tilmeldt 29 hold, plus 3 uden for konkurrence. Der er desværre et afbud. Karin & N.P. har 

start nr. 14. og vi nr. 3. Vi skal også deltage i 
Holdkonkurrencen.  
Starten er kl. 10. og der er kun få km. ud til den 
første WP. En kort en, på ”kun” 4,2 km. Så er vi i 
gang. Den går så direkte over i den første Ori etp. 
En lille sag på blot 5600 m og 17 små tulipaner. 
Hvor er problemet. Se her går vi i stå efter bare 3 
tulipaner og 635 m. De næste passer ikke. Tilbage 
og forfra, hvor svært kan det være. Samme 
resultat. Vi prøver om vi kan stykke det sammen, 

men uden held. Vi leder og skriver de kontroller vi kommer forbi, men aner ikke hvor vi er. 
Vi må opgive og bruge oversigtskortet, til at finde frem til næste tidskontrol. Vi kommer 5 
min. for sent men ”misser” heldigvis ”kun” 1 skilt. Det viser sig at tulipanerne ”ikke” står i 
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nummerorden. Det opdager vi dog aldrig. Uf & Øv. Dårlig start. Det skulle vi vist havde kikke 
lidt på i går.  
3 af Wp’erne er lavet som en form for ”rebus”, og her skal vi holde tungen lige i munden, 
for at få kørt pilene i den rigtige rækkefølge. Det klarer vi dog. Den næste Ori etape er en 
”kortopgave”. Den har vi til gengæld styr på.  Efter ca. 70 km. når vi frem til middagspausen, 
i byen Wesselburen. Vi har nu 1½ time pause. Her er der et ”Kålmuseum”. Ja, I læste rigtig. 

Der produceres utrolig 
mange tons hvidkål, her 
i ”Dithmarschen”. Og 
derfor er der også et 
museum herom. Og 
hvad får man så at spise 
på et kålmuseum ?  Ja 
kålroulader naturligvis. 
Det er folk med forstand 

på disse ting, der har lavet mad til os. Kålruladerne er super lækre. Vi kikker også lige museet. 
Det er faktisk interessant.  
Nå, men vi skal jo videre og efter de sidste ca. 60 km, når vi frem til mål på Landbrugsmuseet 
i Meldorf. Her er der disket op med et ”hav” af dejlige lagkager. Rigtig en skam at vi ikke kan 
”overkomme” at smage dem alle. Nu kommer der så resultater. Vi vinder ”Mannschaften” 
med 43,62 stp og nr. to har 59,58 stp. Karin & Niels P. har kørt et rigtig fint løb, dog er der 
lige en lille forglemmelse med et skilt, der ikke er blevet ført ind. Straffen er 3 sek. ØV. Vores 
tider ser ”mærkelige” ud, synes vi selv. Men det er der jo ikke meget at gøre ved. 
Efterfølgende laver vi en kontrol på vores udstyr, men finder ingen fejl. Hans-Ulrich & 
Barbara er rigtig i deres ”Es” og vinder deres klasse & generelt. Flot.  
 

Resultaterne er som følger:   
Hans-Ulrich & Barbara   kl.  1.  Gen.  1. 
Hans-Jörn & Hans-Jürgen   kl.  4             7. 
Maren & Hans-Peter    kl.  1.           10. 
Karin & Niels Peder    kl.  3.           12. 
Troels & Inge     kl.  7.           15. 
 

Det var så slut på et par hyggelige dage, med godt vejr, god 
mad og mange dejlige glade mennesker. Nu skal vores 
”Team folk” hjem, men Inge og jeg vender køleren på Opel 
‘en mod syd. Så fortsættelse følger ”i another afsnit” . . . 
(Europa Tour) 
 

Med sportslig hilsen Team Oldtime 
 

Efterskrift: 
Dette års Westküsten Classic var det sidste. En æra er slut. 23 år efter det sidste hastigheds 
rally og 5 år efter at løbet blev genoptaget som Classic Regularity Rallye, opgiver DDAC-
Heide at videreføre traditionen Deltagerantallet og dermed succes udeblev - Du kan læse 
mere på www.kortlink.dk/unf8 – hvor der også er link til alle resultater ( ergebnisse ). 

http://www.kortlink.dk/unf8
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IMK til Euro Cuppen i traktortræk 
Af Rikke Pajbjerg og Alex Siersbæk 
Sammen med Benny Andersen og hans voldsomme Kadett, repræsenterede vi IMK til Euro 
Cuppen i traktortræk i Brande. Der var god opmærksomhed og der blev delt mange IMK 
flyers ud. 
Samtidig hjalp vi alle mand, som officials under cuppen, bla. med 3 skønne co-drivere som 
præmie piger, noget traktortrækkerne ikke selv havde - IMK har åbenbart pænere piger 

😉😊 

Det er Benny Andersen's kønne tøser Christina og Cecilie - og så Alex's kone. 
 
Super arrangement i øvrigt. 
 
Mange hilsner fra Rikke og Alex 
 
Forsidebilledet er fra samme arrangement! 
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Så gik den ikke længere !!!  
Af Troels, Team Old Time 

 

Ja, sådan kan det jo gå. Og hvad 
handler det så om. Jow, se vi starter 
lige fra begyndelsen. Karin & Niels 
Peder, Inge & jeg, er her lørdag d. 
7. juli, igen på vej sydpå, i vores 
gamle biler. Vi skal i morgen 
deltage i dette års ”32. Int Oldtimer 
Rallye”, i byen Hanerau-
Hademarschen, beliggende ca. 25 
km. nord for Itzehoe. Vores første 
stop på vejen ned, er ved traktørstedet ” Zum Alten Fährhaus” ved bredden af floden 
”Ejderen”. Et dejligt, flot og roligt sted, med fortræffeligt mad, der er til at betale. (kan 
anbefales, hvis i kommer forbi).  
 

Efter et par hyggelige timer 
her, og en go frokost, ja så 
smutter vi lige de 12 km. ned 
til Kieler kanalen og med 
færgen (gratis) over. Vi har 
lavet ”Team Centrum” på 
Landgasthof Köhlbarg”. Her 
kommer Maren & Hans-Peter 
til. Vi har her en hyggelig 
aften.  
Nå, men vi er jo endnu ikke 

nået frem til ”kernen”. Så derfor lige lidt historie. Siden vores Team ”Dansk Tysk Historic 
Team” blev dannet, i det herrens år 2011, har (ej deltaget i 2012 da vores klasse ikke var 
åben) vi vundet ”Mannschaft” (holdkonkurrencen) hver år indtil nu. Altså 6 gange. Så det 
skal vi nu forsøge på at gøre for 7 gang. Men nemt bliver det ikke, skal det vise sig.  
Søndag morgen d. 8. juli. Vi møder fuldtallige op, (alle 5 hold) for vi skulle jo gerne vinde 
”Mannschafen” igen i år. Der er tilmeldt 66 hold og vi får oplyst at der er 5 „Mannschaften” 
tilmeldt. Løbet er på ca. 120 km. og med 4 sekund etaper. Efter diverse papir / teknisk 
kontroller, er der morgenkaffe hos det ”Freiwillige Feuerwehr”. Kl. bliver 9 og der er 
førermøde. Igen i år er der fra løbsledelsen lavet nye tiltag. Igen med hemmelige 
tidskontroller, som vi finder ok. Igen med ”på forhånd ukendte snit hastigheder. De oplyses 
ved start. Desværre har løbsledelsen ikke taget højde for, at når man bruger hemmeligt 
målinger, ja så er det rigtig vigtigt, at der inden er en Tripkontrol, så vi kan se forskellen på 
opmålingen og vores triptæller. Ellers er det jo rent lotteri, om vi kan få tingene til at passe. 
Især på de lange sekund etaper.  
Nå, men vi skal jo på ”tur”. Starten går kl. 10. Vi kører sydpå til Schenefeld og så vest ud. 
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Desværre så viser det sig allerede på den første WP. (sekund etape) at målene ikke stemmer 
overens med de af løbsledelsen opgivende mål. Resultat, forkerte tider. Dette gentager sig 

desværre hele dagen. Især 
på en ellers udmærket 
rundstrækning, i et 
skovområde, går det helt 
galt. Vi kan stille sidde og se 
på at målet skrider mere og 
mere. Vi prøver at 
kompensere på differencen, 
men det er rent gætværk. 
ØV. Vi kommer af de flotte 
snirklede (som på Fyn) veje 
frem til færgen over 
kanalen, ved Hochdonn, og 
herfra af den nærmeste 
omvej frem til 
middagspausen på 
”Nindorfer Hof” ved 

Meldorf.  Frokoster er til UG med kryds og bolle.  
Vi bevæger os nu ud på eftermiddagsdelen. Vi kommer syd øst om Heide og videre østpå til 
Albersdorf og frem til færgen ved Oldenbüttel. Her på sydsiden af kanalen er der så mål i 
landsbyens ”Gasthaus Gosch”. Vi modtages med ”portal & champus”.  
 
Som forventet er vores resultater ikke opløftende. Men hold nu op med det pylder. Det er 
jo lige for os alle. Bare træls at det er ”held”, der afgør et ellers fint løb. MEN konerne i 
klubben har igen i år vist deres fortræffelige bagekunst. Her ved mål er der lækre kager i 
overmål. Det kan de bare det der. Super flot og lækkert arbejde.  

 
Nå, men til resultaterne skal vi jo også, selv om det er ”lotteri”. Barbara & Hans-Ulrik bliver 
nr. 1. i deres klasse og Maren & Hans-Peter nr. 3. I vores klasse bliver Hans-Jörn & Hans-
Jürgen nr. 5. vi nr. 6. og Karin & N.P. nr. 8. Se, det er bestemt set bedre. ☺  
Og nu til den vigtige holdkonkurrence. Se, der må vi jo indrømme at vi denne gang har fået 
listelige klø, af både Neumünster & Schleswig.  
Resultatet bliver som på følgende side:  
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1. MSC Neumünster  78,42. 
2. AC Schleswig   84,25. 
3. Dansk Tysk Historic Team 87,61. 
 
Så nu ved I hvad det var, der ”IKKE GIK”. ☺ 
Nu har vi igen haft en dejlig weekend, også 
på ”trods”. Dejligt, at vi kan hygge os med 
gode / sjove oplevelser.  
 
Så med sportslig hilsen. Team Old Time.  -  
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 
 
Lars Leth Jakobsen 
Lasse Lauritsen 
Pernille Bjerg Iversen 
Jens-Jørgen Lyngaa 
 
 
 

IMK byder velkommen! 
 

Opslagstavlen 
 
 

  

Motorlærer søges til Engesvang 

Vi mangler en motorlærer i Engesvang. Hvis der er nogle der 
har interesse i det bedes de kontakte Uffe Kidmose  
på 60 15 85 94.  
 
Mvh Anders Munch Jensen  

 

Ide til løb? 

Rablende sindssygt - men der er m a n g e  deltagere, og tror de har 
det sjovt - det ser ihvertfald sådan ud på videoen. Hvem der så 
bliver "stemt hjem" af politiet rundt omkring, melder historien ikke 
noget om. 
 
http://carbagerun.dk 

 
Vh Niels Peder 

 

http://carbagerun.dk/
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Crosskart og Folkerace 15-09-2018 
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MÆRKEDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

BANKO/BINGOKALENDER 2018 
 

 

Banko:     Bingo: 
Tirsdag d. 11 september    Mandag d. 27 august 
Torsdag d. 29 november    Onsdag d. 10 oktober 
       Fredag d. 7 december 

  

Fødselsdage 
 

18 år: 
Emil Frøstrup Christensen    6. september 
 
30 år: 
Kasper Zylauv Kristensen    1. oktober 
 
60 år: 
Lars Leth Jakobsen     26. august 
 
 
 

 
 
 
 

   

IMK ønsker hjerteligt Tillykke 
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KALENDEREN 
August 
Mandag d. 27    Bingo  
 

September 
Lørdag d. 8    Rally Midtjylland 
Tirsdag d. 11    Banko 
Lørdag d. 15    DM i Crosskart/Åbent Folkerace 

på Nørlundbanen 
 

Oktober 
Onsdag d. 10    Bingo 
Lørdag d. 13    Klubmesterskab Folkerace 
Lørdag d. 27    Rally i Aabenraa 
 
 

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk 

http://www/

