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Forside
Folkerace på Nørlundbanen 13. april 2019 (Læs
mere herom og se flere billeder inde i bladet).
Foto: Kenneth Brian Sørensen
DEADLINE
Deadline til næste nummer af Kilometerstenen er
1. juni 2019
Næste nummer udkommer medio juni 2019

Klubaften med Jan Motor
Af Troels Nielsen
Der var et flot fremmøde til vores klubaften,
tirsdag den 19. februar 2019. Hele 49
personer var mødt op, for at høre Jan
”Motor” Mortensen, fortælle om sin
motorsports karriere. Vi fik hele historien,
som startede i en ”Mini” og sluttede i en
”Cosworth”. Det hele blev godt krydret med
små historier. Jan havde også medbragt
rigtig meget forskelligt, fra en, ikke så fjern
fortid. Og så alligevel. 60’er & 70’erne, er
alligevel et stykke væk, må vi nok indrømme.
Jan havde rutebøger, scrapbøger og meget
andet spændende med. Dette blev da også ivrigt ”nærstuderet”.
Inger Marie havde medtaget ”hjemmebag”, så vi manglede skam ikke noget til kaffen. Ja
snakken gik livligt, kan man vist roligt sige.
Herefter fortalte Jan en hel masse om opsætning af undervogn. Der blev lyttet og der var
nok også nogle, der lærte ”lidt” nyt. Nogle var nok også lidt overrasket over, hvor vigtig
denne del er, hvis man vil have en rallybil til at bevæge sig hurtigt gennem landskabet. Jow,
Jow. Vi havde en interessant og hyggelig aften i det lune klubhus.
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OR-udvalgsmøde 01-2019
Den 11. marts kl. 19.00 hos Henrik.
Deltager: Henrik (HI), Søren (SS), Brian og Anders (referant) Afbud: Kenneth.
Dagsorden:
1: Konstituering :
Formand: Henrik Iversen, Sekretær: Kenneth Rønholm, Regnskab: Anders Clausen, Medlem:
Søren Skov og Brian Nielsen, Bestyrelses rep.: Anders Clausen
2: Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
3: Siden sidste møde
Årsmøde / Genferalforsamling. Ca 20 deltager årsmøde, og generalforsamlingen deltog ca
25.
Kursus til officials, afholdt 5/3. 12 deltager til spisning / kursus og snak. Evt. forsøg med lign
arrangement til sæson afslutning.
Klubaften med Jan motor, ca 50 deltager, godt arrangement.
Rikke og Klaus har været på folluw up som løbsleder den 25/1-19, Vagn Åge har været på
løbslederkursus den 9/3-19.
4: Økonomi
Intet at berette.
5: Kommende aktiviteter
Opfølgende klubrallykursus / træningsdag ? HI er i dialog med Claus Allan og Skjern tekniske
skole om klubrally kursus.
Hvilke arrangementer IMK skal hjælpe til 2019. DM 25/5, DM 29/6, DM 12/10. der manler
prøvechefer til de 3 DM’s .
Traktortræk i Brande er 7-8/9, og ikke som tidligere udmeldt dato.
Løb 2019, Speednord JFM Ruskjær auto 6/10, (facebook IMK og Spedenord), orienteringsløb
9/9, klubrallysprint Sdr. Virum 22/6-19 NY DATO.
Klubmesterskab i bil-O 2019, er følgende datoer : Mandag den 8/4 (BOAS), Mandag den
19/8 (BOAS), Lørdag den 19/10 (KOM), Søndag den 24/11 (AAS), Lørdag den 28/12 (RAS).
Klubmesterskab i klubrally, HI kontakter Rikke og Klaus.
6: Materiel
Nyt depot: Færdiggørelse af tag, sider og låge. Strøm. Indretning.
Gennemgang og mærkning af materiel.
7: Eventuelt
Brev til rallyudvalget vedr. tekniske reglementer. HI og SS følger op.
Forårs messe i Ikast 7/4, OR afd deltager med 2 biler, Søren og Patrick.
8: Næste møde
Den 21/5 kl 19.00 hos Brian
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1. afd. af DM i Folkerace
Af Niels Kr. Højriis – Billeder af Kenneth Brian Sørensen
Lørdag d. 13. april 2019 blev der kørt 1. afdeling af DM i Folkerace på Nørlundbanen.
Der var tilmeldt 60 kørere, fordelt på klasserne Junior, Ladies, Standard og Super.
Det blev en rigtig forrygende dag på banen, såvel som
på tilskuerpladserne. Publikum og kørere fik masser af
godt race på banen, hvor der fra kørernes side var stor
ros til bane- og løbsledelse.
Dagen bød på 3 medlemmer til kolbøtteklubben, hvor
mindst en (Thomas Andersen) efterhånden er et
kendt medlem i denne klub.
Der skal også lyde en stor tak til samtlige hjælpere og
officials, der både før, under og efter løbet var med til
at gøre dagen helt i top!
Super klassen
1. plads: Mathias Østergaard
2. plads: Dennis Hedegaard
3. plads: Kenneth Sejersen
4. Plads: Kasper Kudahl Christensen
5. plads: Kristian Vesterskov Nielsen
6. plads: Emil Schou

Standard klassen
1. plads: Emil Hammer
2. plads: Asger Vendelbo
3. plads: Jesper Sørensen
4. Plads: Nikolaj Nielsen
5. plads: Thomas Pedersen
6. plads: Gert Kjeldsen

TAK til alle officials, medhjælpere og kørerne for et godt løb på Nørlundbanen!
Hilsen Solvejg og Hans Erik, Løbsledelsen IMK
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Ladies klassen
1. plads: Pernille Brinkmann Larsen
2. plads: Naja Jul Møller
3. plads: Berit Jensen
4. Plads: Trine Hougaard Haferbier

Junior klassen
1. plads: Jeppe Elmo Kirkeby
2. plads: Tobias Eriksen
3. plads: Anders Munch Jensen
4. Plads: Benjamin Lauridsen
5. plads: Mikkel Brix Kristensen
6. plads: Laurits Jensen
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Bestyrelsesmøde 01-2019
Tirsdag d. 19. marts 2019 kl. 19.00, hos Bjarne
Deltagere: Inger Marie Pedersen, Asger Iversen, Niels Kristian Højriis, Anders Clausen, Allan
Jensen og Bjarne Rosenlund Nielsen (ref.)
Afbud fra Kim Nygaard-Krogh.
Dagsorden:
1. Konstituering i henhold til vedtægterne:
Formand: Bjarne Rosenlund Nielsen, kasserer: Niels Kristian Højriis og sekretær Kim
Nygaard-Krogh.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt
3. Bestyrelsen - siden sidste møde – henvendelser mm (undtaget udvalgsemner)
• Generalforsamlingen forløb stille og roligt. Det ville have været ønskeligt med lidt større
fremmøde, idet generalforsamlingen er stedet hvor klubbens planer for det følgende år
drøftes, ikke mindst budgettet.
• Årsfesten blev som vanligt afholdt den sidste lørdag i januar, med et meget flot
deltagerantal. En fin fest med en masse glade mennesker.
4. Økonomi:
• Status: Ikke de store aktiviteter endnu.
• Fremtidige ansøgninger til Foreningspuljerne. For ansøgningerne er der fra udbydernes
side ændret i prioriteringerne i forhold til sidste år. Inger Marie undersøger hvor vidt planen
om fortrinsvis at ansøge om midler til tiltrængt renovering af klubhuset, kan forventes at
opfylde kriterierne for støtte.
5. Sportsudvalgene:
a: Banesports-udvalget har på sit seneste møde valgt Emil Hammer som formand.
Det første åbne løb er den 13/4 og er Folke Race DM1.
Løbet den 14/9 bliver 30 års jubilæumsløb for Nørlundbanen.
Der spørges om den gamle tromle, som ikke bruges mere efter der blev købt en større, må
sælges. Det skal først afklares om MRC afdelingen kan bruge den, inden der tages
beslutning.
b: OR-udvalget har afholdt et officialkursus, hvor opgaven med at være rallyofficial blev
gennemgået. Deltagerne var en blanding af nye og erfarne officials, men der kunne fint have
været flere nye.
Det årlige rallysprint i Sdr. Vium arbejdes der på at finde en ny dato til, idet den valgte dato
kan træffe at kollidere med høstarbejde.
c: MRC-udvalget. IMK har fået tildelt 2 DM afdelinger i 2019: DM 1 skal køres i weekenden
d. 13-14/4 og DM 3 skal køres i weekenden d. 29-30/6. Det kræver noget koordinering
mellem MRC afdelingen og Banesportsafdelingen, både med hensyn til benyttelse af
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klubhus og parkeringsarealerne, når der er løb i begge afdelinger samme weekend.
6. Øvrige udvalg og funktioner:
a: Sponsorudvalget Der er lidt udskiftninger i sponsorgruppen. Der er fundet ny sponsor til
Folke Race løb i april.
b: Bygningsudvalget
Efter at støjvolden bag maskinhallen blev flyttet, er containeren blevet meget synlig og dette
er ikke ligefrem positivt. Niels Kristian undersøger hvad det vil koste at få ny beklædning på
siderne af denne og af samme type som på maskinhallen og klubhuset. Samtidig indhentes
der pris på beklædning af lager-/kølecontaineren ved klubhuset.
Rygerskuret er efterhånden i så ringe stand, at det bedste er at fjerne den. Niels Kr.
undersøger om den kan blive fjernet for skrotprisen.
c: Banko Der har lige været generalforsamling og stemningen er pt. at fortsætte på samme
lokalitet. Alternative muligheder skønnes at være for langt væk fra bymidten.
d: Klubblad- og hjemmeside. Det drøftes om behov for hjemmeside contra Facebook. Begge
skønnes nødvendige, men det vil være hensigtsmæssigt at begge kædes sammen. Forslag
til forbedringer modtages.
e: Aktivitetsudvalget. Der har været afholdt to klubaftener: i februar med den tidligere
rallykører Jan ”Motor” Mortensen og i marts var den ex-banekører Leif Pedersen gæst.
Begge aftener var rigtig interessante og med god tilslutning.
f: Cafeteriaudvalget: Intet nyt.
7. Kalender & aktiviteter:
• Forårsmesse i Strøgcentret den 7/4. OR-afdelingen tilmelder 2 biler til udstilllingen. Baneafdelingen har endnu ikke taget stilling og MRC afdelingens status er ukendt.
• Åbent hus på Nørlundbanen den 30. maj
8. Eventuelt:
• Procedure for behandling af nye medlemsansøgninger. Det er undersøgt om DASUs
tilmeldingssystem for nye medlemsansøgninger kan håndtere, at der automatisk
tilbagesendes en mail til ansøgeren, hvor det videre forløb med betaling af medlemskab
beskrives. Dette er ikke muligt, så indtil videre skal der logges på klubportalen for at finde
oplysninger om ansøgeren og efterfølgende tages kontakt til vedkommende med oplysning
om det videre forløb.
• Opgørelse over maskiner, materiel, udstyr og inventar: Blandt andet af hensyn til
forsikringen er det nødvendigt at der foreligger en komplet fortegnelse over klubbens
ejendom og løsøre. Lister fra sportsafdelingerne sendes til Bjarne.
• Muligheden for at samle IMKs vigtige dokumenter et eksternt sted drøftes. For at undgå
gentagelsestilfælde hvor vigtige dokumenter bortkommer, undersøges det om det er muligt
at samle alle dokumenterne f. eks i klubbens E-boks.
• Gennemgang af statusliste.
9. Næste møde Den 28. maj i klubhuset
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Klubaften med Leif Pedersen
Af Troels Nielsen

Tirsdag den 12. marts 2019. Regnen væltede ned i ”spande” og blæsten ”stjal” alt den kunne
få fat i. Men på trods af vejrets luner, var der ca. 30 personer, der var mødt op i klubhuset,
for at høre Leif P. fortælle om sit liv med motorsport og især NSU.
Leif startede med motorcykel-løb på jordbaner / Cross i 1955 og frem
til 1965. Så blev ”cyklen” skiftet ud med en firehjulet. Leif er 9
dobbelte Danmarksmester. Leif fortalte om, hvordan han i 70’erne &
80’erne, vandt løb på stribe, i sin NSU og senere i ”Spiess Special”.
Leif kørte i Europas hurtigste NSU 1200 TTS, 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.
Snakken gik livligt under kaffen, tilsat Inger Maries gode kager. Jow
vi hyggede os skam i det lune klubhus.
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Coppa d´Europa 2019
Af Niels P. og Troels, Team Old Time
Tirsdag morgen d. 2. april sætter Niels Peder & jeg kursen
retning syd, i Kadetten. Vi skal være i Maastricht i morgen
eftermiddag. Vi skal ned og deltage i det ”15 Int. Coppa
d’Europa 2019”. Løbet er i år også 1 afd. af den krævende
Deutsche-Classic-Serie, der tæller 11. afd. Løbet har før
været en EM afd. Der er 105 tilmeldte hold. Det er 15 hold
mere end Max. Løbet var fuldtegnet allerede den 1. december 18. Men efter aftale, har
løbsledelsen fundet plads til dem, på andre hoteller. Der er 48 i vores klasse, Sport. Det er
suverænt den største klasse. Den skrappe klasse er ”Super”. Vi kører samme rute med
undtagelse at er par
detaljer, hver dag.
Der er deltagere fra
hele 11 lande. Heraf
to fra DK. (Niels &
Helge ovre fra ”Øen”)
Vi vil bruge to dage til
at køre ned på. Så vi
tager færgen fra
Glükstadt over Elben.
Vi ”leger” turister i
den hyggelige gamle
Hansestadt, Stade,
inden vi fortsætter
nord om Bremen &
Oldenburg frem til
vores overnatning ved bredden af ”Küstenkanal”, som forbinder Weser (ved Bremen) og
Ems (ved den Hollandske grænse). Et hyggeligt Gasthaus.
Onsdag fortsætter vi roligt over mod den hollandske grænse og så sydpå til Maastricht. Vi
er fremme ved vores lille hotel til kaffetid. Nu skal vi ud og køre ”tripkontrol”. Længde
14.050 km. Vi kører den 3 gange for at være sikker. Efter lidt aftensmad er det tid til at
indfinde sig på Rallycentrum til diverse kontroller og ikke mindst førermødet. Opgaverne er
svære i år, synes vi. Alt skal køres med 49,9 Km/t. Vores mål er at blive blandt de 20 bedste.
Så er det hjem i seng, så vi er friske til i morgen.
Torsdag d. 4. april kl. 7.44 er det blevet vores tur til at starte ud på de 1.500 km rute. Dog
fordelt på 3 dage. Rutebogen udleveres 10 min før starten, og hele løbet er efter kort. Efter
bare 50 meter har mange smidt det første skilt, os inkl. Det tegner ikke godt. Vi bevæger os
hurtigt ind i Belgien, hvor vi får en ordentlig tur i den Belgiske del af Eifel bjergene, inden vi
når frem til middagspausen i Bad Bertrich, i den tyske del. Kl. er nu 13.02 Vi har kørt 1 ”Test”
(manøvreprøve) og det på 0. og 4 sekundetaper. Her har vi 1 maxtid (150).
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Resten er P-etape. Uf det
er et svært løb. Vi har 6
kontroller forkert (50 per
kontrol). Uf det er en dyr
formiddag. Hele 544 stp.
har vi samlet sammen. Nu
er det tid til lidt dejlig
mad, inden vi skal i gang
med rutebog 2.
Kl.14.14 og turen går nu
over Mosel og ind i
Rhinlandet. Vi kører af de
mindste veje, der kan
findes gennem dette flotte og meget kuperede terræn.Helt frem til vores etapemål ved
Rhinen og Mannheim. Vi har haft 1 Test og to rigtig lange sekund etaper. Men nu har vi taget
os sammen. Vi ”nøjes” lige med 23 stp. Helt OK syntes vi. Kl. er nu blevet 19.28. Vi har nu
kørt i 12.32 t effektiv og det er næsten 14 t siden, vi startede. Dagens resultat bliver N/H nr.
13 med 566 stp og os nr. 14 med 567 stp. altså bare 1 sekund op til N & H. Det må vi forsøge
at kikke på i morgen.
Fredag d.5. april kl. 8.44. Vi kører tilbage mod vest og straks igen ind i ”bakkerne” (op til
1200 m). Vi holder nu sydpå og helt ned til den franske grænse, som vi mere eller mindre
følger (på den tyske side) frem til den ”gamle Banegård” i Reichenbach. Vi har en rigtig god
fornemmelse af, at vi gør det ok her i formiddag. Kl. er nu blevet 13.13 og der er blevet tid
til en velfortjent pause og noget lækkert mad. Vi har haft 4 lange sekundetaper og reddet
os 80 stp. og på P-etaperne er det lykkedes at komme igennem med kun 1 manglende
kontrol. I alt 130 stp. i formiddag. Så det er vi tilfredse med.

Igen går det løs kl. 14.14. Vi smutter syd over og ind i Frankrig og stadig i ”bakkerne”.
Desværre kan vi ikke holde de gode takter fra i formiddags. Det starter med, at vores
speedertræk knækker og motoren går pludselig kun i tomgang. Det får vi dog hurtigt
repareret med et par strips. Så løber vi ind i en P-etape, som vi ikke formår at løse, og til
sidst må vi opgive den. (det viser sig senere, at vi på den foregående ordrer, er kørt forkert,
og derfor kommer vi også forkert ind på opgaven og så er den ikke løsbar. ØV.) Efter en hård
eftermiddag i det franske, kører vi her til aften igen ind i Tyskland, lige syd for Saarbrücken,
hvor vi også når frem til dagens etapemål, her kl. 19.30. Vi har igen haft meget lange sekund
etaper (2 stk.) på tæt ved 35 km stykket. Desværre får vi en maxtid på den ene. MEN en stor
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trøst er det, viser det sig ved mål, at der er INGEN deltagere der IKKE får en maxtid på denne.
Altså ingen af samtlige deltagere klarer den. En skam det ikke lykkedes for os ☺. Og på Petap. høster vi hele 7 skilte. Dagens resultat bliver N/H nr. 12 med 1.189 stp. og vi er nr. 13
med 1.201 stp. altså har vi yderlig sat 11 sekund til op til N & H. Det er så i morgen, vi skal
gøre noget, hvis det skal ændres. ☺

Lørdag d. 6. april og igen kl. 8.44. Da
vores hotel kun ligger 3 km nord for den
Franske grænse, ja så tager det ikke
mange minutter, før vi igen bevæger os
sydpå i det franske land. Det går fint,
indtil vi skal tilkøre TK-13. Her roder folk
rundt og kan ikke finde tidskontrollen.
Den er ikke på den vej, der er på kortet.
Løsning er, at der 1 km længere fremme
af den vej vi kører på inden, vi skal fra, er en stempelkontrol med en kontraordrer tekst.
Men der når næsten ingen frem, i første hug, desværre. Vi kommer 14 min for sent ind til
TK-13. Lig med 140 stp. Uf.
Vi når helt ned på højde med byen Nancy, bare ude mod øst i bakkerne, inden vi drejer
skuden lidt og når frem til pausen. Kl. 13.11. Den er på den hyggelige Restaurant ”Du Pont
Neuf”, beliggende ude på landet, 3 km N.Ø. landsbyen Mittersheim, i Frankrig. Sikke noget
lækkert fransk mad vi får her. Nå, men vi
har indsamlet hele 480 stp. i formiddag.
Alt for mange. Kl. 14.14. Pause slut, og nu
er det de sidste krampetrækninger. Uha,
hvor er vi også ved at være godt brugte. Vi
sætter nu kursen mod N.V. og af de
mindste veje løbsledelsen har kunnet
finde, bevæger vi os nord om Metz og
videre op til Luxemburg. Vi har 2 lange
sekundetaper, og resten af turen er P-etaper. Vi slipper igennem med 37 sek. og 2 skilte. =
137 stp. Kl. 18.11 når vi frem til MÅL i udkanten af Luxembourg by og vores Hotel. Nu er det
sådan, at man må smide den dårligste tid på en sekundetape væk. Da vi jo er de lykkelige
ejere af ikke mindre end 2 maxtider, ja så sælger vi gladelig den ene ☺.
Løbet bliver i Sportsklassen vundet af Tobias Mattner / Martin Schunk fra Tyskland i en ALFA
ROMEO Alfetta med 778 stp. Vi får os ”sneget” op på en 11. pl. med 1.668 stp. og Niels /
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Helge bliver nr. 14. med 1.774 stp. Niels Peder og jeg syntes vi har haft rigeligt at se til, og
opgaverne har været drilske. Dertil har vi næsten nået at lave alle de klassiske fejl. Ur ikke
startet. Nulstillet trip på sekundetape. Glemt en order og mange andre sjove ting. Men de
andre 47 hold har jo tydeligvis også haft deres at slås med, eftersom det lykkedes os at
komme helt op i den bedste fjerdedel. Vel godkendt trods alt. Super klassen bliver vundet
af det hollandske par, Paul Zweers / Rogier Simon i en BMW 2002 TI med 446 stp.
Alle
resultaterne
og
ruteløsninger kan ses her.:
www.coppa-europa.org
Siden findes på Engelsk /
Tysk & Hollandsk. Så har de
fleste vel en chance. Efter
festmiddagen, ja så sover vi
godt. ☺
Søndag morgen efter morgenkaffen sætter vi så kursen hjemad. Igen vil vi bruge to dage
og kl. 15 gør vi holdt ved bredden af floden Weser i den gamle by Nienburg. Den ligger ca.
70 km syd for Bremen. Vi
har fundet et rigtig
hyggeligt og billigt, lille
hotel med ”kun” 4
værelser. Hoveddøren er
ud til gågaden i den
gamle bykerne og
terrassen på den anden
side af bygningen, er ved
bredden af Weser. Solen
skinner fra en skyfri
himmel og der er 18
grader. Så bliver det vel
ikke ”møj bejer vel”. Der er fest i byen, og vi traver en hyggelig tur gennem de gamle
gader. Vi ender på det gamle bryghus, hvor vi nyder en velfortjent lokal fadbamse. Mandag
morgen snupper vi så de sidste godt 500 km. og når hjem sidst på eftermiddagen. Vi har
tilbagelagt små 3.400 km. og haft en stor oplevelse. Igen.
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Winter Trail DK
Klassesejre til Ikast Motor Klub i det traditionsrige Vinterløb i
Vejen
Det der skulle have været en
frostklar vinterdag i et snedækket
landskab, endte med at blive
nærmest en solbeskinnet forårsdag
med tæt på 2 cifrede varmegrader.
DHMC – Dansk Historisk Motor Club
med Luffe
( Niels Oluf Jessen )
som løbsleder, havde lavet en god
og varieret rute på 129 km. i det
flotte landskab omkring Vejen. Der var start og mål i Den Gamle Vejenhal, som også forestod
den gode forplejningen af deltagerne, både før og efter løbet.
Det nye elektroniske tidtagningsudstyr skulle for første gang afprøves med en nøjagtighed
på 0,1 sekund. Det gav beregningsholdet en del hovedbrud og det endelige resultat, blev
noget forsinket.
Samtidig måtte 4 af HTKérne udgå p.g.a. fejl i måledata. At måle deltagernes passage at
HTKér så ”skarpt” gav altså blev tidtagersystemet udfordret og deltagerne fik masser af
strafpoint.
Således blev Expert-klassen vundet med hele 44,2 strafpoint af Troels og Inge Nielsen ( IMK
) mens Sport-klassen blev vundet af Rasmus og Niels Holst ( SOMS ) med 41,2 Strafpoint. I
Touring vandt Poul og Hanne Juhl-Godballe ( IMK ) helt suverænt med kun 17,45 Strafp. Hvis
vi så fraregner rabatten til Touringklassen, lander Poul og Hanne på under 35 Strafp. – Og
altså bedst af alle – det bliver spændende at følge dette forholdsvis nye team ( P-løbs
sammenhæng ) i resten af sæsonen. De har i hvert fald lagt stærkt ud.
For os i Den Hvide Polo, kunne
resultatet ikke blive ringere. Det
startede med at Ditte blev syg
med
influenza-lignende
symptomer Fredag morgen. Og
til sidst måtte erkende at hun
ikke ville blive klar til Lørdag
morgen. Og efter, næsten at
have opgivet, at finde en
medkører, fik jeg fat i Ole Bøg fra
Lemvig, som var frisk på at tage
med. Han ville naturligvis sidde i
rat-siden, og jeg måtte rykke
over i højre sæde. Det lykkedes
mig så at køre forkert 2 gange (
begge gange på sekundetaper !! ) hvilket jo selvsagt ikke hjalp på at minimere antallet af
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strafpoint. Eneste trøst var at
Ole overså et skilt ! ( Dårligt
placeret
i
bymæssig
bebyggelse
på
en
sekundetape ! ) Det sendte
strafpoint-tallet yderligere i
den gale retning. Alt i Alt en
sidsteplads i Sport-klassen.
Men vi nød nu turen og
arrangementet alligevel og
vender sikkert tilbage i
samme opstilling senere på
året.
Vores Tyske Oldtimer Venner,
havde heller ikke rigtig heldet
på deres side. Werner og Christa Stein måtte udgå med motorproblemer kun 15 min. Efter
start. Richard Lehr og Christian Kuhr endte nederst på resultatlisten i Expert-klassen –
ligesom Hans-Ulrich og Barbara Blankenburg i Touring-klassen.
Med Sportslig hilsen
Niels Peder
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Speednord klubrally
Billeder fra Speednord Klubrally Sønderbæk
Fotos: Allan Post
Flere fotos og resultater kan findes
på facebook-siden
”Speed Nord Klubrally”.

17

NYE IMK MEDLEMMER
Jacob Christensen
Palle Hornum
Thorfin Jensen
Kurt Poulsen
Andreas Ørts Jakobsen
Kevin Thorngaard Bang
Line Hjerresen
Bo Hjerresen
Mikkel Fredegod Rasmussen
Jeppe Elmo Kirkeby
Nanna Hedehus Rohde

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
30 år:
Nick Wille Jelling-Petersen

26. April

50 år:
Anders Clausen

1. Juni

IMK ønsker hjerteligt Tillykke

BANKO/BINGOKALENDER 2019
Bingo:
Mandag
Onsdag
Fredag
Mandag

19

20
3
13
9

Maj
Juli
September
December

Banko:
Tirsdag
Torsdag
Tirsdag
Søndag

11
29
22
3

Juni
August
Oktober
November

KALENDEREN

April
Torsdag d. 25

Folkerace træning Nørlundbanen

Maj
Lørdag d. 4
Torsdag d. 9
Mandag d. 20
Torsdag d. 23
Lørdag d. 25
Torsdag d. 30

Rallycross træning
Folkerace træning Nørlundbanen
Bingo
Folkerace træning Nørlundbanen
Rally DM 2 i Kjellerup
Åbent hus Nørlundbanen

Juni
Torsdag d. 6
Tirsdag d. 11
Lørdag d. 22
Fredag d. 28 – Søndag d. 30
Lørdag d. 29

Folkerace træning Nørlundbanen
Banko
Rallysprint Sdr. Vium
DM3 Model Racing Car på Nørlundbanen
Rally DM 3 i Grindsted

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk

20

