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Imp310562@gmail.com  
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Medlemsregistrering: 
medlemsreg@imk.dk  
 

Kantinebestyrer:  
Inger Marie Pedersen Tlf. 22973534 
 

Træning - Nørlundbanen: 
Allan Jensen Tlf. 23725014 
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Kære læser 
 

Årets sidste klubblad er klar til gennemlæsning 
mellem julefrokoster, gave ind- og udpakning, 
fyrværkeri og hvad der ellers høre sig til. Det 
betyder også, at årets slutning nærmer sig. 
Dermed er det tid til at sige: 
 
Glædelige jul og godt nytår til alle IMK´ere! 
 
God læselyst! 
Redaktør, Kim Højriis 
klubblad@imk.dk 
 

INDHOLD 

GENERALFORSAMLING ................................................................. 3 

ÅRSMØDER 2019 .......................................................................... 4 

HUSK INDSTILLING TIL HÆDERSBEVISNINGER! .............................. 4 

IMK BESTYRELSESMØDE 04-2018 .................................................. 5 

KLUBAFTEN MED JAN ”MOTOR” MORTENSEN .............................. 7 

OG GLÆD JER - DET SKER: I MARTS 2019 ....................................... 9 

NU SKER DET IGEN .......................................................................10 

OR-UDVALGSMØDE 03-2018 ........................................................11 

REFERAT AF MØDE I IKAST MOTORKLUB MELLEM BANEUDVALGET 
OG MEDLEMMER D.29-11-2018. ..................................................12 

TILTRÆNGT TRÆNING ..................................................................13 

 NYTÅRSLØBET – JULEHYGGE FOR ALLE ........................................14 

WRC – RALLY FINLAND .................................................................15 

YOKOHAMA KLUBRALLYFINALE ...................................................18 

 ÅRSFEST 2019 ..............................................................................20 

LMO LØBET ..................................................................................21 

KLUBAFTEN – VW & RETRO MUSEUM ..........................................24 

NYE IMK MEDLEMMER ................................................................26 

MÆRKEDAGE ...............................................................................27 

BANKO/BINGOKALENDER 2019 ...................................................27 

KALENDEREN ...............................................................................28 

Fra Redaktøren… 

 
Forside 
”Biograf-vogn”.Klubaften – VW & Retro  (se 
mere inde i bladet). Foto: Kim Højriis 
 

DEADLINE 
Deadline til næste nummer af Kilometerstenen er 
1. februar 2019 
Næste nummer udkommer medio februar 2019 
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Der indkaldes hermed til 
 

GENERALFORSAMLING 
TORSDAG D. 17. JANUAR 2019 Kl. 19.00 I KLUBHUSET 

 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Formanden aflægger beretning. 
3. Kassereren fremlægger revideret driftsregnskab og status. 
4. Fastsættelse af kontingent. 
5. Fremlæggelse af budget 
6. Indkomne forslag. 
7. Valg af bestyrelse: 
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Der gives meddelelse 
om de 3, af sportsgrenene valgte til bestyrelsen. 
 
På valg til bestyrelsen er; 
Bjarne Rosenlund Nielsen 
Niels Kr. Højriis 
 
8. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant. 
9. Eventuelt. 
 

Husk at forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være bestyrelsen i 
hænde senest 8 dage før, jvf. klubbens vedtægter   
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ÅRSMØDER 2019 
Der afholdes årsmøder i de enkelte afdelinger på følgende datoer. Mød op og 
giv din mening til kende i din afdeling. 
 

O- & R-AFD.:  MRC-AFD:   BANE-AFD.: 
Tirsdag d. 8. januar Torsdag d. 3. januar Mandag d. 7. januar 
 

Fælles for alle møder 

Mødetid : Kl. 19,00 
Sted: Klubhuset/Nørlundbanen 

 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Året der gik 
3. Økonomi 
4. År 2019 
5. Valg af udvalgsmedlemmer 
6. Valg af bestyrelsesrepræsentant 
7. Evt. 

 

HUSK INDSTILLING TIL 
HÆDERSBEVISNINGER! 
Husk indstilling af personer til klubbens hædersbevisninger! 
 

Peder Brøchner‘s mindepokal 
Pokalen tildeles en person i og omkring klubben, som ved sit arbejde og sin indsats 
gør noget særligt for at fremme og styrke klubånden i Ikast og omegns Motor Klub. 

 

Jens Hansen‘s Ærespokal 
Pokalen har til formål at ære IMK´s formand gennem 30 år (1967 - 1997 ), Jens 
Hansen, som tak for det store arbejde han har udført for klubben. 
Pokalen uddeles en gang om året, og gives til en person, et hold eller en gruppe af 
personer der på det sportslige eller organisatoriske område har ydet en speciel 
indsats. Ved tildelingen lægges vægt på at den præmieredes indsats er udført i Jens 
Hansen‘s ånd. 
Bestyrelsen afgør, efter indstilling fra medlemmer, hvem der skal modtage pokalen. 
Ethvert medlem af IMK kan skriftlig indstille person eller personer til pokalen. 

 
Indstillinger skal være bestyrelsen i hænde senest d. 9. januar 2019 (Telefonnumre/Email 
adresser findes på side 2). 
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 IMK bestyrelsesmøde 04-2018  
Mødet blev afholdt torsdag d. 6. december kl. 19.00 ved Kim 
Deltagere: Bjarne Nielsen, Niels Kr. Højriis, Inger Marie Pedersen, Asger Iversen,  
Allan Jensen, Kim Nygaard Krogh (referent) 
Afbud: Anders Clausen  
 

Dagsorden:  
1. Godkendelse af referat fra sidste møde  

- Godkendt uden bemærkninger  
 

2. Bestyrelsen - siden sidste møde – henvendelser mm (undtaget udvalgsemner)  

 Afslag på MRC-afdelingens ansøgning til DIFs Foreningspulje.  

- Vi vil prøve, om vi kan få DASU til at hjælpe IMK med at få DIF til at anderkende MRC som 
en motorsport. Dette vil give mening hvis vi også kan få DASU til at opdele betegnelsen ’4-
hjulet motorsport’ i Vejsport, Baneløb og MRC.  
 

Hvis dette lykkedes vil hver afdeling kunne søge tilskud, ligesom en sports forening med 
fodbold, håndbold og tennis kan.  

 DASUs Repræsentantskabsmøde:  

- Referat ligger på DASUs hjemmeside. Værd at fremhæve er E-sport, hvor DASU har 
igangsat en turnering: Danish E-sport Racing Championship (DERC), som der allerede er stor 
interesse for.  
 

3. Økonomi:  

 Status  

- Regnskaberne ser ud som budgetteret.  

- Det indskærpes at udvalgene skal respekterer og overholde de vedtagende budgetter.  

- Hvis udvalgene har ønsker om noget, der ligget ud over det budgetteret, skal udvalgene 
bede om penge på det følgende års budget og herefter skal budgettet godkendes på 
generalforsamlingen.  

- Det skal også indskærpes at udvalgsmedlemmer ikke kan sælge, eller udføre byttehandler 
med IMK’s ejendom uden bestyrelsens accept.  
 

4. Sportsudvalgene:  
 

a: Banesports-udvalget  
- Der arbejdes på en håndbog, som beskriver det der skal laves før, under og efter et løb.  

- Reglementet for 2019 er rettet til så der er følgende klasser: Ungdom, Ladies, ’Klasse 1’ og 
’Klasse 2’. Fra 2019 må 14 årige køre med i ’Klasse 1 og 2’.  

- Der er søgt om 3 løb i år, Folkerace d. 13/4, Cross Kart d. 13/9 og et Rally Cross løb på en 
ukendt dato.  
 

b: OR-udvalget  
- Der er søgt om 2 åbne løb. Det ene i august og det andet i oktober.  

- Der afholdes IMK klubmesterskab i O-løb i forbindelse med Nytårsløbet i Randers d. 28/12 
2018.  
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c: MRC-udvalget  
- Der er afholdt et par produktive arbejdsdage.  

- Der er søgt om 1 løb.  
 

5. Øvrige udvalg og funktioner:  
a: Sponsorudvalget  
- Intet nyt.  
 

b: Bygningsudvalget  
- Intet nyt.  
 

c: Banko  
- Der mangler stadig folk der kan give en hånd.  
 

d: Klubblad- og hjemmeside  
- Henvendelse fra Troels vedr. IMK’s hjemmeside.  

Der kommer en ekstra fane på hjemmesiden og Teams får mulighed for at opdateret 
deres egen Team profil.  

 

e: Aktivitetsudvalget  
- Troels tager sig af vinterens klubaftener.  

- Klubaften d. 19. februar med Jan ”Motor” Mortensen.  

- Klubaften i marts med Leif Petersen. Leif har kørt baneløb i NSU.  
 

f: Cafeteriaudvalget  
- Intet nyt.  
 

6. Kalender & aktiviteter:  

- Årsmøde MRC d. 3/1 2019.  

- Årsmøde FR d. 7/1 2019.  

- Årsmøde OR d. 8/1 2019.  

- Bestyrelsesmøde d. 10/1 2019.  

- Generalforsamling d. 17/1 2019.  

- Årsfest 26/1 2019.  

- Klubaften med Jan ”Motor” den 19. februar.  
 

7. Eventuelt:  

- Fremtidige ansøgninger til Foreningspuljen.  
 

Bestyrelsen vil kombinere afdelingernes ønsker i en fælles ansøgning.  
- Indmeldelse af nye medlemmer sent på året – rabat?  
 

Der gives gratis medlemskab til nye IMK medlemmer efter d. 1/10. Der skal stadig 
betales DASU medlemskab.  

- Indmeldelse af nye medlemmer – procedure.  
Der skal laves en velkomst mail med information om indmeldelse i en afdeling i IMK og 
efterfølgende licensbestilling ved DASU.  

- Gennemgang af statusliste.  
 

8. Næste møde  

- Den 10/1 2019 ved Niels Kr.  
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Klubaften med Jan ”Motor” 
Mortensen 

 
Tirsdag d. 19. feb. 2019. kl. 19.00. i klubhuset.  

Ja det er jo så 3 + 19. Det er der nok nogle, der kan få noget ud af. MEN det handler nu om 
den 8 dobbelte Dansk Mester i Rally. Jan Motor. 
Jan har oplevet mangt og meget gennem sin lange motorsportskarriere. Godt 400 løb er det 
blevet til. Starten var i Manøvreprøver, i en Mini 850 i 1968. Så Bane løb i 70. & Rally i 72 / 
73. i en Cooper S. Og det første DM i Rally. Bilerne fik ”vokseværk” op gennem 70’- & 
80’erne. Morris Marina, Triumph Dolomite Sprint, Triumph TR7, Ford Escort RS Turbo,  Ford 
Sierra RS Cosworth, Ford Escort RS Cosworth 4WD & så lige en Volvo “Truck Racer”. Så nu 
bliver de vist ikke større i denne omgang. I årene 85 til 95 var Jan ”Fabrikskører hos Ford i 
DK”. Jan havde også en Rally-skole fra 1997 til 2000 ved Hobro.  
På hjemmeside www.ewrc-results.com kan man læse, at Jan har haft 49 starter i ”store” 
Rallyes. Og der står også at.: Jan / Ib vandt bl.a. ”Gjønge Rally” i en Morris Marina i 1975. 
og det ”Int. Sachs Rally Baltic EM 1978”, som de vandt i en TR7.  
Det bliver en spændende aften. Jan lægger ud med diverse fortællinger / historier. Og efter 
kaffe kommer det til at handle om teknik m.m., og der bliver plads til spørgsmål.  
 
Så HUSK tirsdag d. 19. 2. kl. 19. år 2019. Mød op i klubhuset på Brandevej 19b. 7430 Ikast, 
til en hyggelig og interessant aften. Vi ses.  
Med sportslig hilsen IMK.  –   Skrevet af Troels.        

http://www.ewrc-results.com/
https://www.ewrc-results.com/entryinfo/40952-gjoenge-rally-1975/1447583/
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Gammelt avisudklip fra 1975.  

 
 

Tilmelding til Klubaften 
Med Jan ”Motor” Tirsdag d. 19. feb. 2019.  

Pris for kaffen er  25,- kr.  
Tilmelding til Troels. ingetroels@gmail.com  

Senest den 12. feb. 2019. Tilmelding er bindende.  
Betaling på mobil pay – 40 14 52 03. eller Kontant til Niels Kr. Højriis. 

 

mailto:ingetroels@gmail.com
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Og glæd jer - Det sker: I marts 2019   
 
Benzin i blodet. 
Den 9 dobbelte Danmarksmester Leif Pedersen, som i 70’erne & 80’erne, vandt løb på 
stribe, i sin NSU 1200 TT og senere i VW Scirocco, kommer og fortæller om sine oplevelser 
på banerne i Europa.  
Leif Pedersen kørte i Europas hurtigste NSU 1200 TT, med en top tunet NSU / Spiess motor. 
Den ydede 143 HK, ved 8300 omdr / min. og havde en tophastighed på ca. 200 km/t. Ikke så 
ringe vel.  
Leif Pedersen har oplevet rigtig mange ting i sin karriere, og deltagelse i dansk og 
international motorsport. Leif har kørt ca. 140 løb.   Og blandt de mange konkurrenter der 
hellere en gerne ville køre fra Leif kan nævnes, Erik Høyer, Preben Kristoffersen, Jørgen 
Poulsen og mange flere.   
Datoen / mere info. kommer i næste klubblad.      
Med sportslig hilsen IMK.  –   Skrevet af Troels.    
 
Avisudklip fra 1975.  
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Nu sker det igen 
 
Hvad !!! Jow, der afvikles Klubmesterskab i Orienteringsløb. 
I forbindelse med Nytårsløbet i Randers fredag den 28. december, vil vi i 
IMK afvikle et lidt anderledes klubmesterskab. Det bliver alle mod alle 
uanset klasser.  
Og VIGTIGT.: Alle kan deltage, også uden licens og også hvis man normalt 
ikke dyrker Ori til dagligt. Hvis man ikke vil deltage i det Normale O-løb, 
ja så kan alle fra IMK ”nøjes” med at køre den gamle del. Blot skal I 
fortælle det ved tilmelding.  Det er kun den ”Gamle Etape”, der er 
tællende. Altså bedste IMK mandskab i ”Oldtimer Orientering” er 

Klubmester 2018. Præmiering sker ved Årsfesten.  
Reglerne udleveres på dagen og er ”kun” for ”Oldtimerdelen”. Så nu er 
det med at finde de ”gamle støvede” kører / observatør, frem fra 
gemmerne og komme til Randers til en hyggelig dag, der ender med dejlig 
hjemmelavet mad.   
 
Tilmelding på www.knagen.dk  
 
Vi håber vi ses deroppe. Hilsen O-afd. IMK. 
Skrevet af Troels.    

 

  

http://www.knagen.dk/
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OR-udvalgsmøde 03-2018 
Den 8. oktober kl. 19.00 hos Søren 
Anders, Henrik, Søren og Kenneth referat. Afbud fra Brian. 
Dagsorden: 
1: Godkendelse af referat fra sidste møde. 
•Godkendt. 
 

2: Siden sidste møde 
• DM 5 / overskud på kr.68.306,00, mangler regninger for ca. kr. 
3.500,00. 
• Fra udvalget stor tak til alle hjælper og stor ros til de folk der har 
arbejdet med sponsor. 
 

3: Økonomi 
• Har fået bevilget kr. 13000,- af DIF og DGI foreningspulje 
 

4: Kommende aktiviteter. 
• Torsdags træninger der mener udvalget ikke at det giver det giver de nye 
medlemmer som vi gerne vil have. Ingen i udvalget har tiden til og drive dette 
projekt hen over sommeren. 
• 27/10 MRS. Her skal vi bruge 25 officials. 
• Løb 2019: Der har IMK søgt: Klubrally light 17/8 Klubrally 13/10 Speed Nord / 
JFM 
• Rikke og Klaus er bliver spurt til om de vil lav nogle klubrally løb i 2019. 
• Henrik vil høre Klaus, til om ham og Claus vil lave et begynder løb i Skjern. 
• Klubmesterskab 2018 er bliver ikke blevet afviklet til, da der er blevet brugt 
mange kræfter på vores MRS/DM rally, udvalget blev enig om at vi skal 
afholde det i 
• Klubaftener i vinter sæsonen, Søren vil forhør til om der er mulighed for og 
komme ud til Stark Racing. Forslag fra Troels vil Anders høre Bjarne til om 
det er ikke er et arrangement for moder klubben. 
 

6: Materiel. 
• Nyt depot: der er stadig nogle ting der mangler og blive lavet på blandtandet 
tag, sider og låge. Strøm. Indretning. Formanden for udvalget indkalder en 
arbejdsdag. 
• Gennemgang og mærkning af materiel vil blive gennemgået når reolen er 
blevet svejset i containeren. 
 

7: Eventuelt 
• Official uddannelser & follow-up vil følge op på det til næste møde. 
• Brev til rallyudvalget vedr. tekniske reglementer. Er skrevet og sendt til Bjarne 
Nielsen Henrik følger op på det. 
 

8: Næste møde 
• 4 December ved Kenneth.  
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 Referat af møde i Ikast Motorklub 
mellem Baneudvalget og medlemmer d.29-11-2018.  
1: Året der gik.  
Træning, klub mesterskab, generelt planlægning for dårligt, baneudvalget tager tingene til 
efterretning og alle datoer skal være offentliggjort seneste d. 15.02.19.  
Alle der skal hjælpe til træning bliver spurgt, inden den 15.02.19 hvilken dato der passer 
bedst.  
Der er forslag fremme om at man skal hjælpe nye medlemmer med link til div. IMK sider når 
de bliver meldt ind. Allan tager sig af det.  
 
2: Oplæg fra banesportsudvalget.  
Kørebog til løbsafvikling Emil - Lars Plet bog udvikles og Allan hjælper og kommer med input 
,og den skrives inden den 01.03.2019.  
Der hentes oplysninger fra Asger -Solvejg-Hans Erik.  
 
2.2 Allan - Gert sørger for at kalenderen bliver færdig til d. 15.02.19. Den offentliggøres på 
IMK`s Hjemmeside og FB. + den udsendes på mail.  
Der blev stillet spørgsmål ved om den 4. maj skulle være et åbent løb eller træning for 
RallyCross.  
Casper undersøger hvad der er stemning for.  
 
2.3 Hjælpere.  
Thomas og Mike har gennemgået banen og fremlagde nogle ting som skal laves inden 
sæsonen næste år.  
Thomas og Mike laver buget som sendes til Gert.  
Thomas og Mike sørger for at lave arbejdsgrupper til de forskellige opgaver.  
Asger kigger efter drænrør til afvanding.  
 
3: Reglement gennemgået.  
 
4: Valg af ny talsmand for folkerace. Camilla Grewy blev godtaget for 2019.  
 
5: Hvor mange klubmesterskabsløb til næste år.  
Min 2 stk. Allan og Gert kommer med Datoerne.  
 
E.V.T  
- Det er blevet frit hvornår man vil have åbent hus, forslag til at det bliver holdt d. 30.05.19. 
Gert undersøger ved kommunen.  
- Forespørgsel på jubilæum, banen har 30 år til april. Solvejg og Hans Erik vil se om man 
kunne finde nogle af de gamle som har kørt, der arbejdes videre på sagen.  
Vedligeholdelse langs tilkørselsvej, buske og træer beskæres. Loui og Andreas tager hånd 
om dette.   
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Tiltrængt Træning 
 

Søndag d. 4. nov. vil Niels Peder og jeg bruge på at 
deltage i Dansk Historisk Motor Club’s ”Kursus & 
Træningsløb” i Vejen.  
Vi er nu tilmeldt til næste års ”Coppa de Europa” og der 
skal vi køre i N.P.’s GTI og jeg skal, være observatør. Så 
derfor vil vi lige opfriske mine evner hertil. I dag er vi dog 
kørende i den lille hvide Polo. Samtidig vil vi, som i 
”Coppaen”, vente med at få rutebogen udleveret, indtil 
kort før vores starttid. Normalen i Danmark er, at man 
får rutebogen 45 til 60 minutter før start. Så har man tid 
til at kikke den lidt igennem og finde de korteste ruter. 
Den mulighed er der ikke til Coppa de Europa.  
Det er Luffe der er løbsleder på løbet, der har start og mål i ”Den Gamle Vejenhal”. Løbet er 
på 60 km. og med 3 sekundetaper. Der er mødt hele 6 nye mandskaber op, så det er flot. 
Hertil er der tilmeldt 3 ”gamle” mandskaber, dog kommer der desværre et afbud.  
Efter en fin gennemgang af regler og kort eksempler, er det blevet tid for deltagerne til at 
prøve kræfter med turen.  
Vi er sidste bil på ruten. Turen går i korte træk i en pæn cirkel hele vejen rundt om Vejen. 

En rigtig fin tur med nogle gode 
finter på P-delen og med gode 
sekund etaper. Dog er der igen et 
par strækninger med for dårlige 
veje til fine gamle biler, efter 
vores mening. Men på trods, et 
rigtig fint og sjovt lille løb. 
Og jeg trænger lige til at få banket 
lidt rust af, viser det sig hurtigt. 
Efter bare 7 km ser jeg mig ”blind” 
på et forkert vejknæk. Og det et 
sted som vi udmærket kender. 
Resultat. Vi mangler et skilt. Øv. 
Der er også lidt med tiderne på 

sekund etaperne vi skal arbejde lidt med. Men der er jo også ”længe” til den 3. april.  N.P. 
har lavet en lille video, som i kan se her.: www.kortlink.dk/w6hp. 
Ved mål lyder det til at de ”nye” mandskaber også har hygget sig på turen. De har lært nogle 
nye ting og lært at bruge et kort efter ”løbslederens” tanker. Og det kan være lidt ”trikket”. 
Der er godt gang i snakken og forplejningen er helt OK her i ”Den Gamle Vejenhal”.  
Ved 15 tiden sætter vi igen kursen mod Herning, efter en hyggelig dag.  
 
Med sportslig hilsen Team Old Time.  -  Troels.  
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 Nytårsløbet – Julehygge for alle  



   

15  

 

WRC – Rally Finland 

 
Her hvor efteråret for alvor er ved at sætte ind, er det rart at tænke tilbage på dengang 
sommeren var dejlig varm og lys. 
 
Undertegnede var heldig at komme med på en tur til Finland og opleve et WRC rally som 
tilskuer sammen med DASU’s formand Henrik Møller-Nielsen. Torsdag den 26/7 fløj vi fra 
Kastrup til Helsinki. Herfra gik turen til Jyväskyla i lejet bil. 
 
Rallyet startede torsdag aften med en prøve i en park midt i Jyväskyla by. Efter vi havde 
tjekket ind på hotellet tog vi opstilling på prøven et ret langsomt sted. Bilerne startede i 
modsat seedningsorden med de langsomme biler først. De gav et godt indtryk af hvor stor 
forskel der er på de ”normale” rallykørere og de allerbedste. Der hvor de fleste begyndte at 
bremse, der blev der stadig givet fuld gas blandt de bedste. 
 
Vi var rundt på servicepladsen og sparke dæk efterfølgende. Her mødte vi nogle kendte 
ansigter som også var på tur. Vi udvekslede lidt fif om hvor der var godt at se dagen efter. 
 
Tidligt næste morgen var det afsted i bilen mod SS3 (Urria). Med lidt snilde og brug af VIP 
kort, som intet havde med det VIP arrangement, der var ved prøven at gøre, fik vi parkeret 
helt tæt på prøven. Vi kunne stadig gå på prøven og fandt et rigtigt godt sted. 

  
Det er nemt at finde et hop på prøverne, nærmest sværere at finde et sted hvor bilerne ikke 
flyver. Der er mange tilskuere, men alle opfører sig pænt og det er normalt ret nemt at finde 
et sted hvor man kan se. Dog forhindrer træerne en i at kunne overskue andet end et lille 
stykke af prøvestrækningen. 
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Vi så alle biler på SS3, herefter kørte vi til SS7 (Moksi), hvor vi var i så god tid, at der var tid 
til en middagslur. Der var også et salgssted så vi fik lidt at spise og drikke. Det var lige så 
varmt i Finland som i Danmark, så der skulle meget væske til. 
 
Vi havde VIP adgang til byprøven, som blev kørt for anden og sidste gang fredag aften. Vi 
nåede omkring hotellet og fik et bad og pænt (pænere) tøj på. Vi fik mad og drikke og fin 
adgang til at se starten af prøven, som foregik på asfalt. Her så vi også alle de lokale som 
kører et lille rally i det store rally.    
 
Da alle biler var igennem prøven, gik vi til servicepladsen og så hvordan Ford klargjorde 
Orgiers bil til dagen efter. Det var faktisk ret befriende. Det foregår ca. ligesom når vi 
amatører går og laver en bil klar hjemme på værkstedet. Der blev klippet en masse strips af 
for at skifte tændrør og efterfølgende monteret nye strips. Luftfilterkassen var bøvlet at få 
samlet så der blev moslet noget den og til sidst måtte to mand bruge kræfter for at få den 
samlet. Her så vi også den eneste danske deltager, som var Simon Larsen, der er en del af 
serviceteamet hos Ford. Dog ikke en af dem med armbind, der må røre ved bilerne. 
Ford’erne kunne ikke helt følge med, så blev ændret setup på både støddæmpere og 
krængningsstabilisator. 
 
Næste morgen stod vi endnu tidligere op. Hotellet serverede morgenmad en time tidligere 
end normalt pga. rallyet. Dagen var tæt pakket og der var ikke afsat plads til nogen 
middagslur nogen steder. Vi kørte til SS12 (Päijälä). Vi kunne parkere ret tæt på prøven. Vi 
fandt et godt sted med ret god oversigt og var på plads 1 minut før første bil. Vi så WRC og 
WRC2 bilerne. På vej tilbage til bilen kunne jeg tælle 15 helikoptere på marken ved siden af, 
så det var også et populært sted for de rigtige VIP’s. Herefter gik turen til SS14 (Kakaristo). 
Prøven har en del af ruten fælles med den legendariske Ouninpohja prøve. Der var en fin p-
plads på marken og et skilt med 300 meter til prøven. Det var ved stop, så det var der ikke 
meget ved. Vi tog stien ud mod prøven. På et tidspunkt stod er 1700 m, men efter hver lille 
bakketop kunne vi se folk gå langt fremme for at komme til prøven. I næsten småløb, det 
der viste sig at være en tur på mellem 4 og 5 km og ankom til prøven på et fint sted 30 
sekunder før første bil. Det var et skævt hop som de forsigtige kun hoppede lidt over. De 
mere vågede, som fx Esa Pakka Lappi tog hoppen med fuld skrue hvor han drejer på toppen 
og flyver sidelæns og så eller giver den fuld gas når han lander. Det var virkelig et 
imponerende syn. Da vi var lige ved at gå kom, der en WRC2 Citroën, som prøvede det 
samme, men glemte det med at dreje og flyve på skrå, så han endte i grøften og måtte starte 
dagen efter under superrallyreglerne. Det gav ret meget arbejde til mekanikerne om 
aftenen. Vi gik den lange vej tilbage til bilen og kørte videre til SS16 (Tuohikitanen). Der er 
mange tilskuere over alt, men her var der rigtig, rigtig mange tilskuere. Og det var endda et 
ret kedeligt sted på prøven vi havde fundet. Det var et højre vinkelsving. Dog var det 
imponerende at se med hvilken præcision WRC kørerne tager sådan et sving. Alle med en 
enkelt undtagelse kørte indenfor 5 cm omkring hjørnet. Vi var godt sultne, men der var 100 
mennesker i hver kø til udsalgsstedet også mens WRC bilerne kørte. Så vi så vel omkring 20-
25 biler inden vi kørte videre. Vi kom forbi en lille by med en havn og tænkte, der må vi 
kunne få noget at spise. De havde Rally-pizza buffet. Den tog vi og vi nåede lige at få fyldt 



   

17  

maverne inden det væltede ind med sultne rallytilskuere, der kastede sig over buffeten og 
fik sveden frem på kokkens pande. 
 
Tilbage på servicepladsen så vi Citroën lave service på Østbergs bil. Sjovt at se at Citroën 
teamet råder over 6 Subaru’er, som de bruger til notekørsel… man må jo ikke udgå under 
notekørsel, så her satser de sikkert ☺. 
 
Vi forsøgte at se lidt på Toyota’s service, men har var der så mange mennesker, at det var 
umuligt at komme helt tæt på. 
 
Fælles for Citroën og Toyota er dog at de arbejder noget mere tjekket end hos Ford. Der er 
virkeligt styr på det. Inden bilen ankommer finder de alt nødvendigt værktøj, bremsedele, 
tændrør, fjederben mm. frem. I det øjeblik bilen kommer ind sætter de en ledning af en eller 
andens slag på som hænger fra loftet. Det tager et minut, men jeg har ingen ide om hvad 
det går ud på. Serviceteamet har 43 minutter til service + 2 minutter til at køre bilen i parc 
ferme. De arbejder hurtigt men uden stress. Man kan se de ved hvad de har med at gøre. At 
skifte en støddæmper tager ca. 1 minut. To bolte og en clips fjernes. Et nyt ben sættes på 
plads. Clips og bolte monteres igen. 
 
Søndag morgen var vi igen tidligt oppe. Der er to prøver, der køres to gange på denne den 
sidste dag i rallyet. Vi valgte SS21/23. SS23 er den sidste prøve og dermed også PowerStage, 
som giver selvstændige point til de hurtigste. Vi kom i god tid, men der var allerede massivt 
mange mennesker. Vi fandt et virkelig godt og langt hop, som blev efterfulgt af to mindre 
hop. Vi så alle biler på SS21. 
 
Løbet var nu i sin afgørende fase. Stillingen var som gennem det meste af løbet at Ott Tanäk 
førte med ca. 30 sekunder. Kampen om 2./3. pladsen var intens. Mads Østberg var inden 
sidste prøve 5 sek. foran Jari-Matti Latvala, så intet var afgjort. Tanäk havde kørt et helt 
perfekt løb, uden nogen form for fejl. Det var tydligt både på SS21 og 23 at Østberg og 
Latvala gav den alt hvad de kunne. De ville rigtig gerne havde den 2. plads begge to. På trods 
af det kørte Tanäk hurtigst af alle på PowerStagen. En stor præstation af esteren, som også 
havde enorm support rundt på prøverne. For hvert finsk flag, var der mindst 2-3 estiske flag 
og det var tydeligt, at Tanäk er enorm populær i hjemlandet, men også blandt andre. 
Slutresultatet blev: Tanäk, Østberg, Latvala. 
 
Efter at have set WRC og WRC2 gik turen hjem ad og lidt efter midnat til mandag lå jeg i min 
seng og kunne tænke tilbage på en stor rallyoplevelse, hvor man ser biler blive brugt som 
man dårligt tror det muligt. 
 
Med sportslig hilsen 
Harald Søndergaard 
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Yokohama klubrallyfinale 
 
Der var to hold fra IMK der kørte til Frederikssund for at deltage i dette års klubrallyfinale, 
Asger Iversen / Anders Clausen i Honda s2000 og Patrick Brill Clausen / Harald Søndergaard 
i Peugeut 206 gti lørdag den 10/11-18. de valgte at køre der over allerede fredag aften, for 
at være friske og udhvilet til løbets start lørdag morgen, og det var der også andre hold fra 
Jylland der gjorde, så der blev hygget fredag aften på tværs af de jyske klubber. 
Løbet blev afholdt i og omkring Frederikssund, der var 6 prøver der blev kørt 2 gange hver, 
og da der var over 50 biler til start, blev nogle af de sidste prøver kørt i mørke. 
Honda’en fik start problemer ved prøve 3 og måtte udgå, en knækket trækaksel satte en 
stopper på løbet, som ellers var gået godt indtil da. 
Patrick og Harald susede bare der ud af, og førte deres klasse med 26 sekunder til pausen 
og vandt med 37 sekunder, og de blev nr. 4 generelt, så det gik ingen godt for de to i Peugeut 
’en, så igen stort tillykke til Patrick og Harald.  
De har haft noget af en sæson, de har vundet en del løb i løbet af året, og fik en 1. plads 
Speednord i klasse 1, 1. plads i U25 mesterskabet Speednord, 1. Plads i JFM klasse 1, og en 
2. plads i general gadebil i Speednord. 
 
Tillykke med sæsonen 2018.  
 
(Resultater på næste side)  
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LMO Løbet 

 
Lørdag d. 27. okt. skal den sidste afd. af FDM-DASU Classic, afvikles med RAS som vært. 
Desværre er der ”kun” tilmeldt 37 mandskaber. Løbet er på 225 km og med start hos ”LMO 
Erhvervsrevision” i Viborg. De er vært ved et fint morgenbord. Her fra Team Old Time, er 
det kun Inge & jeg, der stiller til start, da medlemmerne fra Sunds, er taget på ”Wellness” i 
det Nordtyske.  
Første start er kl. 10.00. Turen går nord ud af Viborg, på østsiden af Nørresø. Efter bare 15 
km mister vi et skilt. Men det ved vi heldigvis ikke. Det er en lille trekant, hvor vi skal helt ud 
i spidsen. Det kommer vi skam også og får et ”Z”, med overser så det næste skilt, (A) der står 
efter bare 60 m. Det er til dem det tager den ”korte” vej og da man jo ikke må have ”skæve” 
kontroller, ja så har løbsledelsen valgt, at sætte den straks de kommer ind på ruten igen. 
Skidt for os. Inge har sikkert læst kort og jeg haft travlt med at skrive det Z over. 
Formiddagsdelen er på 89 km og med 10 sekund etaper. På denne første del har 
løbsledelsen tænkt sig godt om og lavet ”tid” til at køre mellem de forskellige sekund etaper. 
Dejlig at vi ikke skal køre ”race” på delstrækningerne.  

 
For at nå frem til vores velfortjente frokost, ja så er turen gået op over Løvel, Skinderup, 
Låstrup og til OTK ved Lynderup Kirke. Herfra er der en flot udsigt ud over Hjarbæk Fjord. 
Nå, men vi skal jo frem til frokosten, så videre op til Sundstrup, Nørre Rind, Ulbjerg og frem 
til pausen hos vognmand ”Børge Møller” i Fjelsø. 40 min pause og en lækker sandwich. 
Snakken går og deltagerne er vældig tilfredse med tempoet.  
Vi skal jo videre. Den næste del er på 80 km og med 7 sekund etaper. Vi kommer op over 
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Ålestrup, Hvam Stationsby, Simested, Hvilsom og frem til kaffepausen ved Hvornum Skole. 
20 min pause, kaffe og dejlig kage. Igen går snakken og der tales om at, nu er der tydeligt 
mindre tid til at køre mellem Sekund etaperne. 

 
Den sidste del er på ”kun” 57 km og med 8 sekund etaper. Nu går det syd over. Ned til 
Vammen og vest om Tjele Langsø, over Kvorning, Hammershøj og frem til Læsten. Så lige 
ned til Svinding og en nordøstlig bue over Fussingø Slot, tilbage til mål i Læsten 
Forsamlingshus. Her når vi frem en halv time før solen går ned. På den sidste del har det 
desværre være nødvendig at stramme elastikken, også mere end jeg syntes der OK, for at 
nå frem mellem sekund etaperne. Noget ØV syntes vi. Men derudover har det været et fint 
løb, ”æ knejter” fra Randers, der har fået strikket sammen. 225 km (vi kunne nu ”nøjes” med 
180 km) hvoraf de ca.153 km var på de 25 sekund etaper, og hold nu fast.! Ikke mindre end 
70 hemmelig tidskontroller, hvoraf ”kun” 6 måtte udelades af forskellige årsager. 
Imponerende drenge.  

 
Og nu til dagens ”højdepunkt” ☺ De ”unge” damer har stået i køkkenet næsten hele dagen, 
for at ”håndlave” en 3 retters menu til os. Og det er lækre sager. Bare spørg eksperten, 
Harald Søndergård. ☺  Nå, men vi kan desværre ikke ”nøjes” med de strafpoint, det ene skilt 
giver. Vi får også lige 2 max tider, fordi jeg får drejet forkert, (150m) men inden vi får vendt 
og kommer tilbage på tiden, ja så passere vi to HTK’er. Sådan er livet jo. Vi redder os en 8. 
pl. udad 13 mulige. Resultaterne kan i finde her.: www.Rallyinfo.dk   og så under -  Mandag 
d. 29. okt. 
Poul & Hanne Juhl-Godballe, vinder igen, igen, O-løbs klassen. En skam der ikke er nogen 

http://www.rallyinfo.dk/
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”turnering” her. Flot kørt.  
Spisen, udregning, præmieuddeling, både for løbet og Mesterskabet FDM-DASU Classic. Det 
hele er færdig ved 20 tiden. Flot klaret. Vi takker af, og sætter kursen hjemad, efter at have 
fjerne dette efterårs første is fra bilruderne. Igen er en dejlig dag ved at være til ende. Tak 
for den oplevelse.  
 
Med Sportslig Hilsen. – Team Old Time.  -  Inge & Troels.  
 

 
Alle Præmietagerne i FDM-DASU Classic 2018. 
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Klubaften – VW & Retro museum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. 13 november, var hele 27 IMK´ere (herunder lidt hang-arounds) draget til det mørkeste 
jylland – nærmere betegnet Ulfborg. Her stod aftenen på gamle biler og retro ting og sager. 
Som det ses på billederne herover, bugnede de store haller med gamle køretøjer af 
forskellig art. Flere gamle særlige og specielle modeller var i blandt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På det midterste billede herover ses fx en original vaskebalje fra en VW campingbus (den 
gule ring i nederste hul i døren). Anekdoten omkring denne var, at der var budt intet 
mindre end 5000 for den – og det vel og mærke 5000 US Dollars! Der var ligeledes en 
samling af knallerter – her hørtes flere gange ”Sådan en havde jeg da, da jeg var knejt!”. 
Aftenen indeholdt naturligvis også en kop kaffe og et stykke kage og andet sødt – ikke 
dårligt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sidst men ikke mindst, bestod samlingen også af retro ting og sager. Alt for gammel B&O, 
over metaldåser, til kaffestel og ”Den åbne butik”. En lille maskine til spillefuglene var der 
også. Alt i alt et spændende sted, som er et besøg værd.  
 

Tak for en god aften - Kim Højriis, Hang-around. 😊 
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NYE IMK MEDLEMMER 
 
Teddy Kugelberg Pedersen 
Kristian Vesterskov Nielsen 
Christian Lauridsen 
 
 

IMK byder velkommen! 
 
 

  

Vi Møblér dit hjem. 

Sunds Møbler 
Navervej 18, 7451 Sunds, 97141700 

Din lokale møbel specialist siden 1970. 
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MÆRKEDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

BANKO/BINGOKALENDER 2019 
 

 

HBC Bingo   HBC Banko   
Onsdag 16 Januar Torsdag 14 Februar 
Fredag 15 Marts Søndag 7 April 
Mandag 20 Maj Tirsdag 11 Juni 
Onsdag 3 Juli Torsdag 29 August 
Fredag 13 September Tirsdag 22 Oktober 
Mandag 9 December Søndag 3 November 

     
  

Fødselsdage 
 

18 år: 
Mathias Brink Thomasen    26. december 
Sofie Søndergaard Sørensen    26. januar 
 
20 år: 
Caroline Grewy      13. december 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

   

IMK ønsker hjerteligt Tillykke 
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KALENDEREN 

 

Januar 2019 
Torsdag d. 3    Årsmøde – MRC 
Mandag d. 7    Årsmøde – Bane 
Tirsdag d. 8    Årsmøde – OR 
Onsdag d. 16    Bingo 
Torsdag d. 17    Generalforsamling 
Lørdag d. 26    ÅRSFEST 
 

Februar 2019 
Torsdag d. 14    Banko 
Mandag d. 7    Klubaften – Se mere på side 7 
 

Marts 2019 
XXXXdag d. XX    Klubaften – Se mere på side 9 
 
 
 

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk 

http://www/

