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Kære læser
Ingen er der et klubblad klar – og nu også med
luksus-problemer. Denne gang har der været så
mange (og fyldige) indlæg, at vi har haft plads
problemer. Da kassereren sidder hårdt på portobudgettet (ja, Kilometerstenen sendes faktisk
stadig ud i papirform 😊), har vi måttet skære
lidt i indholdet for at holde sideantallet – det
betyder at årsmødereferaterne findes på
hjemmesiden og ikke i bladet i fuld længde som
det ellers plejer.
God læselyst!
Redaktør, Kim Højriis
klubblad@imk.dk
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Forside
Årets Rallytalent – Patrick Brill Clausen. Læs
mere herom inde i bladet.
DEADLINE
Deadline til næste nummer af Kilometerstenen er
1. april 2019
Næste nummer udkommer medio april 2019

Referat fra IMK’s generalforsamling
Torsdag d. 17/1 2019 kl. 19.00 i IMK's klubhus, Brandevej 19B.
Deltagere: IMK's bestyrelse og yderligere 18 medlemmer.
Afbud: Niels Kr. Højriis.
Referent: Kim Nygaard Krogh.
Formand Bjarne Nielsen bød velkommen.
1. Valg af dirigent:
Jan Søndergaard blev valgt. Dirigenten fastslår at generalforsamlingen er lovlig indkaldt.
2. Formanden aflægger beretning:
Jeg vil gerne starte denne beretning med at takke alle de frivillige, der sammen har fået
klubben til at fungere. I fortjener alle et kæmpe skulderklap.
For én ting er helt sikkert: Ingenting kommer af sig selv. Det kræver energi og en solid indsats
at drive og udvikle vores klub. Og den energi skal komme fra jer - fra medlemmerne – fra
alle dem der engagerer sig i vores klub. For det er jer, der er klubben. Det er en misforståelse
hvis nogen tror, at det er bestyrelsen, der er klubben og den skal drive alle aktiviteterne.
Derfor er det utrolig vigtigt at alle klubbens medlemmer bidrager i opgaven.
Med vores opbygning af klubben har vi valgt nogle sportsudvalg, som varetager styringen af
de enkelte sportsgrene. Disse udvalg afholder de nødvendige møder, hvor der besluttes
hvad der skal ske i afdelingen og derefter er det et fælles ansvar, at beslutningerne
omsættes til handling.
Sportsudvalgene kan handle ud fra det budget generalforsamlingen vedtager.
Økonomien i IMK. I snart 40 år har klubben haft en betydelig indtægt fra bankospil og
overskud fra spillemaskiner. Som bekendt, blev lovgivningen for deling af overskud fra
spillemaskiner ændret, så klubber og foreninger nu kan ansøge om midler fra en pulje, som
i vores organisation administreres af DIF. Mangelfuld eller nærmere fejlinformation har
bevirket at vi ikke har fået særlig meget ud af ansøgning der fra.
Bankospillene bidrager dog stadig positivt, takket være nogle utrættelige frivillige i den
afdeling. Om bankospillene fortsætter efter i år er ikke sikkert, for lejekontrakten for
bygningen udløbet snart.
Det er nogle ting vi ikke har indflydelse på, men det vil være påkrævet at vi fremover har
nye mulige indtægter for øje og samtidig tænker endnu mere på vores udgifter. Der hvor vi
tidligere har været rundhåndede, er vi nødt til at vurdere en ekstra gang om udgiften er
nødvendig eller om der er en anden løsning – ”need to have or nice to have” kan med fordel
tages i anvendelse.
Noget af det vi det forløbne år har brugt penge på, er strømforsyning til MRC-bygningen
samt ORdepotet.
Som det ofte går, når meget skal ske ved frivilligt arbejde, tager det lidt længere tid, men nu
er det færdigt.
Det har MRC-afdelingen nydt godt af og har igen afholdt DM løb i DMSU regi. I DASU ser
fremtiden for MRC offroad-sporten ikke lys ud og den størrelse biler der køres med i IMK,
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er helt udfaset i DASU.
På Folkerace siden har år 2018 været en meget rodet affære. Reglementet er pludselig kort
før sæsonstart blevet lavet om, selvom noget andet var vedtaget på et fællesmøde.
Utilfredshed fra både kørere og klubber, resulterede i løb med for få deltagere og dermed
dårlig økonomi.
Udgiften til ambulance ved publikumsløb er stadig en stor post i forhold til tilskuerantallet.
Fra politisk side er der forståeligt nok, ikke nogen som vil tage sagen op.
I løbet af året opstod der mulighed for, at få lagt asfalt på et par af de sving, der er megen
vedligeholdelse på, uden udgift for klubben. Det var midt i sæsonen, men det var nu
tilbuddet var der, så man gik i gang. Selv om sommeren på det tidspunkt var den tørreste
nogensinde, vendte det pludseligt og til sidst var det hele ved at drukne i regn. Det lykkedes
at blive færdige med asfaltarbejdet, men det var absolut i 11. time.
Der er stadig planer om at kunne komme til at køre Rally-cross, men det kræver lidt flere
sikkerhedsforanstaltninger end når der køres Folkerace.
OR-afdelingens store opgave i 2018 var Rally Midtjylland, som udover at være en afdeling af
Mini Rally Syd, også blev DM tællende. Selvom konceptet forblev uændret, medfører DM
status også mere PR, herunder TV-aftale og mere sponsorarbejde. Det hele lykkedes, og
med et rekordstort deltagerantal, endte løbet med at blive et både sportsligt og økonomisk
fint arrangement.
Indenfor O-løb er interessen stigende i IMK og sidst på året blev der kørt et klubmesterskab
i O-løb. I 2019 er klubben kommet med Midtjysk Turnering og skal derfor også være
løbsarrangør.
Sportslige resultater er der igen opnået mange af – der er både Danmarks mesterskaber og
medaljer i NEZ-regi. Detaljerede resultater har været fremlagt på afdelingernes årsmøder
og fremgår af referaterne der ligger på IMKs hjemmeside. Stort tillykke til alle der har opnået
de flotte resultater.
Kigger vi lidt i krystalkuglen for 2019, er der planlagt mange løb og aktiviteter, så der bliver
nok at tage fat på for de mange frivillige i klubben. Vi håber at alle vil være med til at give
den gas igen i 2019.
Der var ingen kommentarer til beretningen.
3. Kasseren fremlægger revideret driftsregnskab og status:
Da kasseren ikke var til stede, fremlagde Jan Søndergaard regnskabet.
Jan Søndergaard fremhævede at banko gav kr 80.000,- i 2017 og kun 16.000,- i 2018.
Regnskabet er godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent:
For første gang i 15 år foreslår bestyrelsen en stigning på kontingentet på kr. 100,-, dog kun
for aktive medlemmer, der er over 18 år.
Dette blev vedtaget med et overvældende flertal.
5. Fremlæggelse af budget:
Jan Søndergaard fremlagde budgettet for 2019.
Der var følgende kommentarer til budgettet.
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Der vil blive søgt om tilskud ved DGI & DIF i 2019, dette er ikke med i regnskabet.
Ansøgningen vil bla. omhandle midler til vedligeholdelse af klubhuset og nye borde til
klubhuset.
Budgettet blev godkendet.
6. Indkomne forslag: §11. Æresmedlem.
Som æresmedlem kan udnævnes en person der gennem sit virke og engagement over en
længere årrække har gjort en særlig indsats, til gavn for IMK og dennes medlemmer. Dette
ved at have opfyldt et eller flere af flere følgende kriterier:
- udvist en længevarende interesse for klubbens liv
- været eller er en markant personlighed i IMK.
- repræsenteret klubben på værdig vis.
- virket på lederplan (eller været medlem) i en usædvanlig lang periode.
- ved sin indsats have sat sig spor i foreningens historie.
- udført et enestående frivilligt arbejde i klubben.
- ydet klubben en særlig velvillighed eller begunstigelse.
Indstilling af personer til æresmedlem kan komme fra klubbens medlemmer. Bestyrelsen
behandler en gang årligt alle indstillinger i december, således at hæderen/udnævnelsen kan
foretages på førstkommende generalforsamling.
Æresmedlemmer er kontingentfri.
Hvis et æresmedlem udtaler sig krænkende eller taler nedsættende om IMK, vil dette blive
behandlet i bestyrelsen, som i sådanne tilfælde suverænt kan afgøre, om personen skal
fratages sit prædikat som æresmedlem.
Dette blev vedtaget med et overvældende flertal.
7. Valg af bestyrelse:
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter og der gives meddelelse om de 3 af
sportsgrenene valgte til bestyrelsen.
På valg er Bjarne Nielsen og Niels Kr. Højriis. De modtager gerne genvalg.
De blev begge valgt.
Som suppleanter vælges: Claus Jespersen (1. Suppleant) og Benny Andersen (2. Suppleant).
Repræsentanterne fra sportsudvalgene er:
OR: Anders Clausen,
Bane: Allan Jensen,
MRC: Kim Nygaard.
8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant:
På valg er Jan Søndergaard og Sabine Rosenlund. De modtager gerne genvalg.
De blev begge valgt.
Som revisor suppleant genvælges: Harald Søndergaard.
9. Eventuelt:
• Dagsorden kunne evt. indeholde information om bestyrelsesmedlemmer og revisorer
ønsker genvalg.
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• Benny Andersen har kontakt omkring et samarbejde om gensidig hjælp imellem IMK og
EuroCup og udstilling af IMK’s biler.
Den 19/10 2019 køres der EuroCup i Brande. Kontakt Benny hvis du ønsker at give en hånd.
• Troels opfordrede til at alle medlemmer går ind på IMK’s hjemmeside og opretter en Team
profil.
• Der blev opfordret til at genoptage plakat opsætning og der er flere der medlemmer, der
gerne vil opsætte disse. Såfremt der opsættes plakater skal man også huske fjerne dem igen.
Hvis nedtagningen ”glemmes” kan det blive dyrt for klubben.
• Ambulancen til folkeraceløb er blevet så dyr, at det bør overvejes om der skal afholdes
publikumsløb.
• IMK’s egen bane har 30 års jubilæum d. 14/9 2019.
• Under eventuelt blev Jan Søndergaard udnævnt til æresmedlem med følgende
begrundelse:
Ikast og omegns Motor Klub udnævner hermed Jan Søndergaard til æresmedlem.
Denne udnævnelse er et udtryk for IMK’s tak og anerkendelse for en ekstraordinær indsats
gennem 50 års medlemskab af klubben.
Blandt de opgaver Jan Søndergaard har udført:
- Medlem af bestyrelsen i IMK i flere perioder
- Løbsleder for adskillige Bil-o-løb
- Official og hjælper ved masser af motorløb
- Dirigent til generalforsamling og møder
- Engageret sig i O-sporten - både i IMK og på landsplan
- En af de mest vindende motorsportsudøvere gennem tiden Jan Søndergaard har gennem
sit engagement og virke, altid optrådt som en værdig repræsentant for Ikast og omegns
Motor Klub
Der takkes for god ro og orden.

Referat fra årsmøder
Referater fra dette års årsmøder, kan findes på hjemmesiden under de enkelte afdelinger.
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Klubaften med Jan ”Motor”
Mortensen

Tilmelding til Klubaften
Med Jan ”Motor” Tirsdag d. 19. feb. 2019.
Klubben er vært ved kaffe.
Tilmelding til Troels. ingetroels@gmail.com
Senest den 12. feb. 2019. Tilmelding er bindende.
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Billeder fra Årsfesten 2019
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10
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Jens Hansens Ærespokal tildeles i år Bente og Brian Nielsen

Peder Brøchners Mindepokal tildeles i år Christian Williams
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Klubaften med Leif Pedersen

Det sker tirsdag d. 12. marts kl. 19.00. i
klubhuset, på Brandevej 19 b. 7430 Ikast.

Tilmelding til Klubaften.
Med ”Leif Pedersen”. Tirsdag d. 12. marts. 2019.
Klubben er vært ved kaffe
Tilmelding til Troels. ingetroels@gmail.com
Senest den 05. marts. 2019. Tilmelding er bindende.

13

Nyt æresmedlem IMK
Tillykke til Jan
Søndergaard med
æresmedlemskabet
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IMK bestyrelsesmøde 05-2018
Torsdag d. 10. januar 2019 kl. 19.00, hos Niels Kristian Højriis
Deltagere: Niels Kristian Højriis, Inger Marie Pedersen, Asger Iversen, Allan Jensen, Anders
Clausen og Bjarne Rosenlund Nielsen (ref.)
Afbud fra: Kim Nygaard-Krogh
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Referatet godkendt
2. Bestyrelsen - siden sidste møde – henvendelser mm (undtaget udvalgsemner):
• Ansøgning om Mobile-pay til klubben igangsat
• Årsmøder har været afholdt i god ro og orden i alle 3 afdelinger
3. Økonomi:
• Regnskabet fremlagt af kassereren: Regnskabet ender på grund af de planlagte
investeringer med et samlet underskud, dog væsentligt mindre end budgetteret.
Løbsaktiviteterne bidrager i alle afdelinger positivt i forhold til budgettet. Bestyrelsen
finder regnskabet tilfredsstillende.
• Forslag til næste års kontingent: På indtægtssiden har IMK gennem mange år nydt godt
af overskud fra banko og spillemaskiner, men med de lovmæssige ændringer, er disse
indtægter faldet drastisk. Klubkontingentet har været uændret i 15 år og bestyrelsen
foreslår en stigning på 100 kr. for alle ”aktive” /med køre-licens. For almindelige
medlemmer/støttemedlemmer og medlemmer kun med officiallicens, foreslås uændret
kontingent.
• Fremtidige ansøgninger til Foreningspuljen: Trods tidligere anden information, har vi
erfaret at klubben kun kan opnå tilskud på én ansøgning i hvert kalenderår – uanset at
klubben i vore øjne er en flerstrenget forening. Det drøftes hvordan der mest
hensigtsmæssigt, (forhåbentlig) kan opnås tilskud og i 2019 vil vi prioritere klubhuset.
• Budgetforslag for 2019 udarbejdet. Ønskelister fra afdelinger gennemgås og tilrettes.
Nogle beløb flyttes fra ønskeliste til afdelingernes driftsbudget. Alle ønsker
imødekommet. Det henstilles at tildelte midler udnyttes i det pågældende regnskabsår.
4.
•
•
•

Sportsudvalgene:
a: Banesports-udvalget. Årsmøde afholdt. Genvalg til alle i udvalget
b: OR-udvalget. Årsmøde afholdt. Genvalg til alle i udvalget
c: MRC-udvalget. Årsmøde afholdt. 2 nye valgt ind i udvalget.

5. Øvrige udvalg og funktioner:
• a: Sponsorudvalget: Der udsendes regninger til de nuværende sponsorer
• b: Bygningsudvalget: Klubhuset er gennem mange års hårdt brug blevet noget slidt og
trænger til en større omgang: Gulvbelægning og underlag, udsugning på toiletter, nye
borde og evt. stole. Ved afholdelse af større møder, ville det være rart med tidssvarende
AV-udstyr. I første omgang sættes indkøb af borde på budgettet, mens øvrige
arbejder/køb, gøres afhængige af eventuel tildeling af midler fra Foreningspuljen.
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• c: Banko-afdelingen. Der er generalforsamling i Bankoforeningen i næste uge. To klubber
er udtrådt af foreningen.
• d: Klubblad- og hjemmeside. Hjemmesiden er tilrettet: Flere faner mm. Der opfordres til
at alle kørere får oprettet/lagt deres teamprofiler på hjemmesiden.
• e: Aktivitetsudvalget. Der er klubaften den 19. februar med Jan ”Motor”. Alle er velkomne
– også gæster udefra.
Klubaften i marts med Leif Petersen. Datoen ej fastlagt.
• f: Cafeteriaudvalget. Har et stort ønske om nogle nye lettere håndtérbare borde i en solid
kvalitet. Såfremt budgettet godkendes af generalforsamlingen, indkøbes de straks
derefter
6. Kalender & aktiviteter:
• Generalforsamling:
På valg er Niels Kristian og Bjarne.
Bestyrelsen har et forslag: Nyt punkt i vedtægterne.
Derudover er der ikke indkommet forslag.
• Årsfesten den 26. januar: Inger Marie har styr på musik, mad og indkøb. Der blev sat
navne på Hæderspokalerne. Niels Kristian og Inger Marie bestiller blomster.
7. Eventuelt:
a. Gennemgang af statusliste
b. Procedure for behandling af ansøgninger om medlemskab debatteret. Når et nyt medlem
søger optagelse i IMK via DASU, var det ønskeligt, at der automatisk blev sendt en mail
med oplysning om hvad et medlemskab koster og hvordan der kan betales. Bjarne
undersøger om det kan tilføjes i den mail der udsendes fra DASU. Ellers tilbyder Niels
Kristian at tage telefonisk kontakt til nye ansøgere.
c. Løsøre-opgørelse: Bl.a. af hensyn til forsikring, skal der laves en opdateret opgørelse over
maskiner, materiel og udstyr. Hver af de 3 sportsafdelinger laver en opgørelse og Niels
Kristian opdaterer listen for klubhuset.
8. Næste møde besluttes efter generalforsamlingen
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Tillykke Patrick

Årets Talent Rally – Patrick Brill Clausen .
I sit kun andet år med rallylicens viste 19-årige Patrick Brill Clausen sit
store talent ved at være en dominerende faktor i på klubrallyscenen 2019.
I løbet af sæsonen har Patrick vundet følgende klubrally titler i Klasse 1:
Speed Nord, Jysk/Fynsk Mesterskab og, ikke mindst, DM i Klubrally.
Til 2019 er indkøbt en og hurtigere bil, og det bliver spændende at følge.
Derfor modtager Patrick titlen som Årets Talent i rally.
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Nytårsløbet og klubmesterskabet

Vi skriver 4. juledag, altså den 28. december 2018. Det er dagen, hvor det traditionsrige
”Nytårsløb” afvikles, med ”Drengene” fra Randers Auto Sport (RAS) som løbsledere og
”Pigerne” som ”Super Kokke” i køkkenet. Altså en helt igennem perfekt sammensætning.
Til dette års løb, har vi i IMK vedtaget, at vi afvikler klubbens ”Klubmesterskab” i
Bilorientering. Vi har valgt at bruge den ca. 40 km. lange ”Oldtime Orienteringsetape”, til at
afgøre tingene i. Så det bliver alle mod alle, uanset klasse. Det har da også vist sig, at et par
”gamle”, har fået lugten af ”savsmuld fra manegen” i næseborene. Det har fået dem til at
tilmelde sig løbet. Hvor er det fint.
RAS fra fået et fint nyt klubhus i den nordvestlige del af Randers. Det har været klubhus for
en boldklub. Det er pænt stort og fint indrettet. Og fint vedligeholdt er det også. Ser ud til
at være et godt køb. Her er der start & mål på løbet. Hele 29 mandskaber har lagt vejen forbi
Randers. Heraf 5 fra IMK. Fint. I klasse M har vi Harald & Svend Erik. Resten har vi i Klasse
C. Det er også her de ”gamle cirkus artister” hører til. Det er Per Mikkelsen & Poul Pedersen.
Så er det ny-oprykkerne, Poul & Hanne. Og endelig Sabine & Bjarne, udover os selv.
Niels P. og jeg skal af sted som bil nummer 3. her kl. 13.34. Vi starter ud på den ”gamle” del
først. Turen er på 37,6 km og vi kører i det nordlige Randers og opland. På et tidspunkt
møder vi så Harald & Svend Erik. De har travlt, men S.E. vil lige sige noget.: ”Der er en fejl i
løbet her, ikke”. ”Hvad, når vi lige at sige”. ”Fint”, svare S.E. og de er væk igen. Der er nu
ingen fejl her. Det er bare S.E. der er et helt forkert sted på kortet. Der finder han jo nok ud
af. Det er nogle specielle og anderledes opgaver, vi her bliver stillet over for. Men sjovt, ja
det er det bestemt.
Tidskontrollen, og dermed også slut på den gamle del, befinder sig i landsbyen Hald. Vi
ankommer hertil med 52. min. forsinkelse. Jow. Og alle IMK deltagerne klarer sig fint
igennem. Og tidsforbruget er 21. min. til de gode i B. kl. Og hos os i C. kl. ligger vi fra 44. min.
til 74. min. Så er det spændende med rutekontrollerne.
Vores løbskort til den gamle del, årgang 19??.:
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Nu skal vi så videre på den ”normale” del, i klasse C. Total længden her ligge hen i det uvisse,
men det er vel cirka de 40 km. Turen her er en vestlig bue, over Spentrup, tilbage til mål i
landsbyen Borup. Her ”nøjes” vi med at komme 23 min. for sent, og har også lige en straf
for 2 min. for tidlig med hjem. Hmm. I kl. B. er Harald & S.E. flyvende. Her i C. kl. er IMK også
flyvende, ja med hele to hold. Vores ”gamle cirkus artister” overlever i fin stil og høj
cigarføring, både det gamle og nye. Vi håber bestemt på et gensyn med de Herrer. Vores
”ny-oprykkere” viser også både mod og vilje. Og de har stadig masser af selvtillid og humør
tilbage ved mål. Jow det skal nok gå. Det bliver spændende at følge deres ”Oldtimer” sæson
i 2019. Og nu selvfølgelig i en fin ”Oldtimer”. VW selvfølgelig.
Vi er i mål kl. 17.22 og nu er det ”sandhedens time”. Men først skal vi til endnu et
højdepunkt. Aftensmaden. Ikke Harald ? Kl. 18. er der lækkert mad til os alle. Hjemmelavet
selvfølgeligt. Her er ikke noget med ”hjemmebragt” mad. Nej det er den ægte vare. Det kan
”pigerne” bare. Tak for det.
Nå men vi kan vel ikke blive ved med at snakke os fra det. Altså resultaterne. På den gamle
19

del har vi samlet i alt 127 stp. Og på den nye 52 stp. Og når vi kikker på hele resultatlisten,
kommer det til at se sådan ud for IMK folket.:
Kl. M. 4 deltagere.
Harald & Svend Erik.
1 pl.
Kl. C. 9 deltagere.
Sabine & Bjarne.
1 pl.
Troels & Niels Peder.
2 pl.
Per & Poul.
6 pl.
Poul & Hanne.
7 pl.
I Oldtimer delen, med 21 deltagere, blev det følgende.:
I oldtimer løbet.
Og i Klubmesterskab.
Harald & Svend Erik.
2 pl.
1 pl.
Troels & Niels Peder.
9 pl.
2 pl.
Sabine & Bjarne.
16 pl.
3 pl.
Per & Poul.
20 pl.
4 pl.
Poul & Hanne.
21 pl.
5 pl.
Efter meget hyggelig snak, mad og kaffe, ja så er dagen ved at være godt brugt og her kl. lidt
i otte ønsker vi hinanden ”Godt Nytår”, og vi triller i alle retninger. Tak for endnu en ”Go
Dag”.
Med sportslig hilsen. - Team Old Time. Niels Peder & Troels.
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GPS-Prøveløbet – Fyn
Vi skriver lørdag den 12. januar, og jeg har en aftale med Hr. Poul Juhl-Godballe, nede ved
Transportcenteret, lidt nord for Vejle. Vi skal til Fyn, nærmere bestemt Fjeldsted Skovkro.
Her holder DASU deres kursus i denne weekend og i den forbindelse afvikles der et GPSPrøveløb. Poul og jer er lige nysgerrige, så vi har naturligvis tilmeldt os nyheden. Det
forlyder, at det ikke skulle have noget med O-løb at gøre, men være nytænkning.
Spændende.
Vi ankommer naturligvis i så god tid, at vi har tid til at nyde en dejlig frokost, inden vi skal til
at arbejde. Vi er eneste mandskab, der er tilmeldt udefra. Ret utroligt egentligt, at der slet
ikke er nogle af jer, der tør prøve kræfter med noget ny. Man fristes til at tænke på et lille
stykke fjerkræ. ☺ Nå, men pyt. Kursusdeltagerne er trangsudskrevet til at deltage. Vi er så
15 i alt. Vi har fået start nr. 111. Men på grund af at vi ikke kan få en ”lille abe” til at virke,
låner vi en mand med en mobil, der virker. Så nu hedder vi så ”Ove Andersen” og har start
nr. 107.
Ove putter vi i bagsædet og da Poul jo normalt er kører, får han tilbuddet om at styre. Men
nej, han kaster sig modigt ud i en ny rolle som Observatør. Der er kun en klasse. Nemlig den
svære MAB. klasse. Poul er nyoprykker fra kl. D. til kl. C. hvor jeg også er. Men på med
”vanten”. Vi hjælper hinanden, så går det nok. ☺ Ruten er på lige godt 20 km og med to små
etaper. Lidt skuffet opdager vi at det er O-løb, men i en ny indpakning.
Vi starter med at aktivere start på mobilen. Efter lidt elektronisk startbesvær kommer vi af
sted. Fidusen er nu, at på udvalgte punkter, står der ”MP” ved siden af rubrik nummeret.
Når vi mener, at vi befinder os der, skal vi markere dette på mobilen. Når vi enkelt gang
møder en rutekontrol, ja så har vi en liste med bogstaver, (på mobilen) hvor vi så vælger
det, der står langs ruten og markere det. Straks er det husket. Og så fremdeles. Ved den
opgivende tidskontrol, er der ikke en levende sjæl. Vi holder bare ind der, hvor den er
markeret og trykker på mobilen. Tiden huskes og vi fortsætter. Ligeledes ved mål.
Straks vi har trykket ”mål”, kommer vores foreløbige resultat og et lille kort over hele turen,
hvorpå vi kan se vores fejl. Denne del er nu ret smart. Der er lidt ”antenne / signal” fejl, men
hvis vi ser bort fra det ja så har vi ”kun” to gange trykket forkert ind på ruten. Vel ok, når
man tænker på, at det er os der har kørt ruten. Ove, på bagsædet, har meget diplomatisk
ikke blandet sig i vores afgørelser. Her under kan i se en kopi af en side i rutebogen. Vores
”mål-kort og resultatlisten der jo begge kom på ”mobilos”.
Vi sætter kursen retning vest og skilles igen ved Vejle. Vi er enige om, at vi har haft en
spændende og hyggelig dag i hinandens selskab. Synd der ikke var flere af jer, der tog med.
Med sportslig hilsen. Troels. – Team Old Time.
(Billede på næste side)
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En ny oplevelse
Ja den starter vi på her fredag formiddag. Niels Peder og jeg har startet min Toyota og sat
kursen mod syd. I morgen skal vi deltage i det ”3. Int. Nacht der langen Messer” & det ”14.
Int Midnight Run”. Vi er kørt hjemmefra i go tid og vil hygge os på vejen ned. Men ved
Hamborg bliver det lidt for meget ”hygge”. Vi sidder i køen i 1.t.10.min. UF det er træls.
Fjern dog denne ”prop” på vores vej sydpå. Vi er 6 mandskaber fra Danmark og et fra Norge,
der er ”modige” nok til at deltage hernede. Vi når frem til vores ”Skandinaviske Tilholdssted”
på ”Hotel am Pferdemarkt”, beliggende lige i centrum af Rothenburg (Wümme). I løbet af
eftermiddagen kommer de andre dryssende. Det er ud over os, Benny & Lars, Karsten &
Teddy, Ole & Casper, Poul & Hanne og
Aasmund & Oddvad. Lars P. & Poul Bo
kommer først i morgen.
Vi sætter os ind i baren og nyder en dejlig
kølig tysk øl og ved 19.30 tiden er vi så
fuldtallige. Vi får et langt ”Skandinavisk”
bord. Maden og øllet er fortrinligt. Vi hygger
os til langt hen på aftenen.
Lørdag formiddag er også til fri afbenyttelse, da første mødetid først er kl. 12.30. Der er kun
7,5 km ud til mødestedet. Vi er nogle, der tager på sightseeing i byens centrum. Vi kikker på
byens
”gadekunst”,
marked og fine gamle
huse. Vi ender på en
rigtig hyggelig Cafe.
Helt
igennem
en
hyggelig formiddag.
Sidste år tilmeldte vi 2 hold til ”Mannschaftwertung”
(Holdkonkurrencen). DK-Wiking Nord (375 stp.) & DK-Wiking
Sud (404 stp.) Se det var jo en tæt kamp, men det var jo rigtig træls, at tyskerne ikke vovede
at stille med nogle hold. Så derfor er vi blevet enige om, at vi ikke vil tilmelde noget hold i
år.
Nu skal vi ud og køre. Løbet er på 185 km, og der er desværre kun
tilmeldt 35 hold fra 3 nationer. Ikke mange, der er ”modige” nok til
at prøve kræfter med lidt nyt. Start & mål er på ”Gasthof
Waidmann’s Ruh”, og efter diverse kontroller, førermøde og
hyggesnak, ja så er vi alle klar til at starte ud på ruten. Men stop lige. Det forlyder fra ”rygters
bureau”, at der nu er tilmeldt et tysk hold, og de regner med, at de skal have pokalen
foræret. Det går vel ikke. Vi tjekker lige op på den oplysning, og der er hold i den. Og det ser
ud til at være et stærkt hold tillige. Vi må gøre noget. Vi strikker et DK-Wiking hold sammen,
og skynder os at tilmelde det. Første bil starter kl. 15.01.
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Efter bare små 4 km,
kommer vi frem til den
første O-etape med
udfordringer. Her skal vi
lige holde fokus, for at
løse den rigtig (se link til
rutebog). Det har N.P. styr på, men desværre kun 1
rutekontrol på hele strækningen. Nok lige i underkanten, da ikke alle får løst opgaven rigtig.
Men dog får de fleste denne kontrol med. Øv. Turen går mod nordøst og frem til første ZK
(tidskontrol) ved Scheessel og ”Eichenring” en Speedwaybane. Her kører vi så en kort
sekund etape på ydersiden af godt halvdelen af banen, på bare 950 m med to målinger og
”kun” 25 km/t. UF det er svært at køre så stille. Nu er mørket faldet på. Dermed bliver det
også noget sværere at orientere sig. Vi sætter kursen mod øst og over til Schneverdingen.
Det går videre mod syd og frem til pausen i det nordlige Neuenkirchen. Ankomst 18.15. og
kørt 96 km.
Her har vi nu en halv times tiltrængt pause, inden vi sætter kursen mod sydvest over
Visselhövede og Stellichte, inden vi igen ændre retning og kører nordvest på og op til
Kirchwalsede. Her kører vi så lige en rigtig ”Herre” O-etape. 19,86 km med 39,7 km/t. Først
en Sekund etape efter ca. 4 km. på 5900 m, og så er resten, på nær de sidste 3 km ud til ZK,
ren by orientering i et 30 km zone område. En meget dårlig kombination, må vi sige. Vi har
pænt travlt i de rebusagtige opgaver, men heldigvis har N.P. total kontrol over tingene, også
herinde i byen. Fra byskiltet og ud til ZK, har vi ikke ”pænt travlt”, næh, her har vi ”meget
travlt”. Vi når derud inden for de sidste 30 sekunder i vores minut. Puha.
Nu skal vi så ”bare” nordpå og tilbage til mål. Men først skal vi så igen
køre P-pladsen ved Bullensee. (sidste års sekundetape, som blev
slettet, da tidskontrollerne ikke kunne følge med til at skrive tiderne,
lige så hurtig som bilerne kom forbi). Dog er den i år en O-etape. Men
sjovt er det. Nå men på vej mod mål kommer vi igennem byen Bothel, og her hører jeg
desværre ikke rigtig efter, og der koster os lige turens eneste manglende kontrol. Øv Troels.
Og igen 180 m før mål, er der en lækker detalje. Men her er vi skarpe og får skiltet med. Vi
er i mål kl. 21.36. rigtig godt brugte.
Nu skal det blive godt at få lidt aftensmad. 2 retters menu. Først en lækker suppe og så en
Schnitzel buffet. Mums. Snakken går livligt, både hos de tyske og de skandinaviske deltagere,
og på tværs også. Fint.
Kl. 23.55. er det tid til ”forløsning”.
Peter / Frank
D.
kl.1 1 pl. 1 gen.
Lars / Poul Bo
DK. kl.1 2 pl. 2 gen.
Troels / Niels Peder
kl.4 1 pl. 3 gen.
Karsten / Teddy
kl.1 5 pl. 6 gen.
Aasmund / Oddvar
N.
kl.1 6 pl. 7 gen.
Benny / Lars
DK. kl.1 7 pl. 9 gen.
Poul / Hanne
kl.4 3 pl. 10 gen.
Alle DK - mandskaber i top 10. Ikke ringe må vi sige.
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I ”rabat” klassen, kl. 2 bliver det som følger.:
Ole / Casper
DK. 7 pl.
Werner (Stein) / Bernd
D.
udgået.
Og nu til holdkonkurrencen.:
DK-Wiking.
1 pl. med 152 stp.
Die Namenlosen
2 pl. med 353 stp.
Altså en overbevisende dansk sejr. Og de to ”nye” mandskaber, Ole / Casper & Poul / Hanne,
klarede sig flot igennem dagens / aftenens strabadser, som var både mørkt, vådt og fedtet.
Flot.
I DHMC Classic Tour, hvor løbet jo er ”finaleløbet”, ja der bliver det endelige resultat af årets
mange kampe sådan.:
Richard / Christian
D.
1 pl. 250 point.
Lars / Poul Bo
DK. 2 pl. 248 point.
Rene / Jørgen
DK. 3 pl. 238 point.

Nu er vi alle trætte, efter en lang men hyggelig dag, og vi returnerer til vores base inde i
Rothenburg.
Søndag morgen er der fælles morgenkaffe, og der byttes igen historier. Richard (løbsleder)
med frue, kommer og drikker kaffe sammen med os. Fint. Så er det tid til opbrud, og vi
sætter kursen mod det høje nord igen. Vi når hjem igen ved 16 tiden. Endnu en rigtig god
oplevelse rigere. Så tak til alle jer der var med til at gøre turen mindeværdig.
Med sportslig hilsen Team Old Time. – Niels Peder & Troels.
Foto serier på vores facebook.: https://www.facebook.com/teamoldtime/
Ps. Lige et par link.:
På dette link finder i Rutebogen med løsning Gennemførselsbestemmelser, resultater,
m.m.: http://verein-fuer-motorsport.de/vfm/home.nsf/dx/vfm-orientierungsfahrt-nachtder-langen-messer-ergebnisse-2018.htm
På dette link finder i foto fra løbet. De
kan bestilles til fornuftig pris (spørg til
DK-rabat)
hos
Ps-sportphoto.:
http://www.ps-sportphoto.de
På www.dhmc.dk kan i finde info og
resultater om DHMC Classic Tour 2018.
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NYE IMK MEDLEMMER
Michael Pedersen Skovgaard
Dion Pedersen
Lasse Brogaard
March Christensen
Tommy Michael Nielsen

IMK byder velkommen!

Vi Møblér dit hjem.

Sunds Møbler
Navervej 18, 7451 Sunds, 97141700
Din lokale møbel specialist siden 1970.
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MÆRKEDAGE
Fødselsdage
20 år:
Patrick Brill Clausen
Christina Flensborg

9. Marts
22. Marts

30 år:
Christian Cavazzi
Nick Wille Jelling-Petersen

29. Marts
26. April

40 år:
Lasse Brogaard

4. Marts

IMK ønsker hjerteligt Tillykke

BANKO/BINGOKALENDER 2019
Bingo:
Fredag
Mandag
Onsdag
Fredag
Mandag
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15
20
3
13
9

Marts
Maj
Juli
September
December

Banko:
Torsdag
Søndag
Tirsdag
Torsdag
Tirsdag
Søndag

14
7
11
29
22
3

Februar
April
Juni
August
Oktober
November

KALENDEREN

Februar
Torsdag d. 14
Tirsdag d. 19

Banko
Klubaften – Jan ”Motor”

Marts
Tirsdag d. 5
Tirsdag d. 12
Fredag d. 15

Rally-official aften
Klubaften - Leif Pedersen
Bingo

April
Søndag d. 7
Lørdag d. 13

Banko
Folkerace DM - Nørlundbanen

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk
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