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Forside
”Sommervejr” på Europatour 2019 – Læs mere
inde i bladet.
Foto: Team Old Time
DEADLINE
Deadline til næste nummer af Kilometerstenen er
1. August 2019
Næste nummer udkommer medio August 2019

FDM DASU CLASSIC 2
Af Niels Peder Rolighed
Sakset fra Dasu-info-brev.:
De gjorde det igen, Slagelse Auto Sport, en fantastisk kulisse dannede igen
i år rammen om Historic Viking Rally. Byens torv var omdannet til et sand
eldorado for bil interesserede, hvad enten det var nye eller gamle biler der havde ens
interesse. Byens autoforhandlere udstillede deres nye biler og de 45 tilmeldte, lidt ældre
biler, der skulle deltage i Historic Viking Rally, blev også linet op på torvet, så de mange
interesserede publikummer fik en på opleveren lige fra morgenstunden.
Efter den tekniske kontrol, licens kontrol m.v. var der kaffe og rundstykker i det opstillede
telt på torvet og kl. 10:00 trillede den første bil gennem start portalen, og de mange
publikummer fik via en veloplagt Troels Lund en fyldig orientering om hvert eneste hold og
efter at alle deltagerne var sendt afsted kunne andre så møde op med deres ”gamle”
køretøjer, så var det op til publikum at bedømme hvilke køretøjer der var de flotteste. Alt
imens de mange aktiviteter på torvet i Slagelse gik sin gang var vi andre så ude at kæmpe
om sekunderne.
Så burde alt jo være klar til et godt klassisk P-løb. Men desværre var hastighederne, både på
P-Etaper og S-Etaper sat noget for højt. Mange var ikke i stand til at nå frem til sekundetapestart på S-Etape 2 og 3 – Det lykkedes heller ikke os.
Ruten var ellers lagt smukt i smukke omgivelser, syd for Slagelse, med middagspause på
havnen i Skælskør. Efter tidsnotering ved tidskontrollen var der tilbud om en lille førerprøve,
en lille manøvre prøve med lidt slalom kørsel, ikke noget problem, nej problemet var at 2.
køreren skulle holde et glas vand i hånden og spilde så lidt som muligt. For hvert spildt
milliliter gav et strafpoint, dette sammenlagt med køretiden gav så resultatet. Et sjovt lille
indslag til stor morskab for de mange publikummer der var på havnen i Skælskør.
Som sikkerhed ud mod publikum, var der sat minebånd op helt tæt på vejen. Ikke just det
mest afskærmende, når nogle deltagere forsøgte eller kiksede en håndbremsevending om
vendepunkts-keglen!
Efter middagspausen kørte vi 48 km/t i snithastighed ud gennem Skælskør by ! - til
Sekundetape-start – vi nåede derud ved at starte fra pausen 3 min. før vores officielle tid !
Der var målkontrol på Torvet i Slagelse. Her måtte vi igen ”køre spidsrod” fra sekund-etape
slut og de sidste km ind gennem Slagelse. Vi nåede det lige akkurat – men blot et rødt lys
mere og vi havde fået straf der.
Sakset fra-infobrev.:
Så var der kun at vente på resultaterne og aftensmaden, i ventetiden kunne man så i det
fine vejr nyde en øl/sodavand, sparke lidt dæk, snakke lidt om dagens strabadser og efter
en times hygge landede der så en helstegt pattegris i teltet som blev fortæret med stort
velbehag. Resultaterne og præmie overrækkelsen lod vente lidt på sig, lidt ærgerligt, for
nogle var kørt hjem.
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IMK-Resultater.:
Poul og Hanne blev nr. 2 i Touring med 36,80 Strafp.
Karin og Niels Peder nr. 6 i Sport med 78,40 Strafp.
Mvh
Niels Peder
PS.: Herfra kørte vi til Engly B&B ( http://www.engly.info ) ved Næstved, hvor vi mødtes med
Inge og Troels. Søndag tog vi færgen Gedser – Rostock og herfra videre til Lübbenau i
Spreewald, hvor vi Ferie-Hyggede os et par dage. Mandag eftermiddag, stødte Barbara og
Helge til. De skulle ligesom Troels og Inge deltage i Europa Tour med start Torsdag morgen
– men det er en helt anden historie, som Troels sikkert skriver om senere (Findes på næste
side – red.)– Vi begav os hjemad Onsdag efter morgenmad. Og efter et lille kig på Schwerin,
var vi hjemme i Sunds igen Fredag eftermiddag, efter lige at há truffet på Bente og Brian og
deres yngste datter ved en af grænsekioskerne Så-deeet – Jo er IMKér overalt.
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Europa Tour 2019
Af Team Old Time – Inge og Troels
Vi skriver lørdag d. 11. maj. Inge & jeg forlader Skibbild ved 8 tiden, i vores Toyota. Egentlig
skulle vi havde deltaget i dette års ”Historic Viking Rally” i Slagelse, sammen med Karin &
Niels Peder. Men da Inge stadig er meget dårlig, efter hendes arbejdsskade, sidst i oktober,
ja så har vi desværre måtte
melde fra. Derfor kører vi også
Toyota og ikke den gamle Opel.
Vi hygger os på vejen østover
og er forbi ”middagspausen” i
Viking Rallyet, som er på
havnen i Skælskør. Herfra
triller vi så frem til vores
overnatning lidt syd for
Næstved. Her støder Karin &
N.P. til lidt over klokken
enogtyve. (Foto - Poul & Hanne
på havnen i Skælskør)
Søndag morgen tidligt kører vi så til Gedser og tager færgen over til Rostock. Herfra triller vi
så til byen ”Lübbenau” i området ”Spreewald” cirka 90 km. sydsydøst for Berlin. Her holder
vi nu ”ferie” indtil på onsdag, hvor vi skal deltage i dette års ”Europa Tour”. Karin & Niels
Peder sætter så kursen hjemad, af de nærmeste omveje. Barbara & Helge kommer mandag.
Så nu er der dømt hygge.
At vi kan deltage i dette løb, selv om Inge har det skidt, er fordi vi har ”byttet” til kl. 3. En
klasse for biler nyere end 1990. Der er jo noget mere komfort her, end i den gamle Opel.
Dertil kommer at jeg har lovet, hver aften at lave en ”ny” rutebog, der ikke består af kort,
men ”tulipaner”. Så skal Inge ikke arbejde med rutebogen på turen, men kan slappe meget
mere af og læse tulipanmålene op i stedet. Vores sæson i år kommer ”kun” til at bestå af
træf & lette hyggeløb, i stil med ”Wiking Historic” i Schleswig. Altså lig med hyggeløb, hvor
der er plads til at Inge kan slappe af. Nå, men det var jo Europa Tour, vi skulle fortælle om.
Reglerne er sådan, at hvis man kører i en bil fra 1992 får man 1 % rabat på straf pointerne
og så 1 % per år ned til 1959, som får 34 % rabat. For biler fra 1993 og op gives ikke rabat.
Altså skal vi bare være meget bedre end dem i ældre biler, for at kunne følge med.
Onsdag d. 15. er der mødetid senest kl. 18.
på ”Schlosshotel” i Lübbenau. Udover os, så
er der også 2 DK mandskaber med i
”vandreklassen”. Det er som vanligt,
Barbara & Helge og Jens & Holger. Der er nu
tredje år de to mandskaber er med. Det er
super hyggeligt og underholdende at være
sammen med de fire. Så tak fordi I er med.
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Vi stiller også op med vores ”hold” ”Dansk Tysk Historic Team”, sammen med Hans-Ulrich &
Barbara. Men efter som vi jo skal være 3 teams på holdet, ja så har vi igen i år lånt Jürgen
Reitmüller & Carsten Lensch, der kører i en Volvo 544 fra 1962. Efter teknisk kontrol er der
Førermøde kl. 19. Det oplyses, at vi skal regne med en anden vejkvalitet, når vi kommer over
grænsen Tyskland - Polen. Vi har beholdt vores startnummer fra kl. 2. så vi har start nummer
8. og skal køre mellem de ”gamle” biler. Kl. 20 er der så velkomst og aftensmad. Hyggeligt.
Kl. 21 får vi så rutebogen. Nu skal der arbejdes. Vi går op og Inge slapper af mens jeg går i
gang med ”Google Maps” og rutebogen. Jeg måler hele torsdagsturen, på 480 km. op, og
omsætter den til tulipaner. Kl. 00.45 er det så sengetid for mig.
Torsdag d. 16. har vi start kl.
8.38. Vi når hurtigt frem til en
første sekundetape (GLP).
Hastigheder er valgfri mellem
53 & 59 km/t. Sekund etaperne
de næste dage er alle med
valgfrie hastigheder mellem, en med 29 – 35. En med 40 – 52
og resten med 50 / 53 – 64. Jow
Jow, vi kommer ikke sovende til
det her. Vi vælger altid den
lavest mulige, ud fra det princip
at så køre problemerne væk fra
en, i stedet for at du indhenter
en konkurrent. Vi slipper igennem med 5 straf point lige med 1 sekund for sent. For tidlig
koster 9 stp. per. sekund. I dag koster rutekontroller 3 stp. I morgen 6 stp og lørdag 12 stp.
Vi kører nordpå og vest om Frankfurt an der Oder. Turen gå fint og ideen med tulipaner
virker. På de længere mål stiller Inge ryglænet tilbage og hygger sig. Frem ved grænsen ved
Hohenwurtzen, har vi nu en times pause. Inge kører sædet ned og tager en slapper.
Så triller vi ind i Polen. Vi når frem til GLP 2. Den klarer vi på rent nul. Fint. Kursen er stadig
nordlig, med østlige udsving. Denne P-etaper er på ikke mindre end 170 km. Vi kommer øst
om Stettin og her møder vi en kontraordre, der giver mange hovedbrud, da den kan
misfortolkes, hvis man ikke holder tungen lige i munden. Vi tolker den rigtig. Vi ændrer nu
kurs og kører nordøst over. Forbi Nowograd og frem mod dagens sidste GLP. Hurtigt står
det os klart, at vi ikke kan nå frem til den til tiden. Heller ikke med hjælp af de 3 min. ekstra
tid vi har lov til at tillægge her. Vi skal starte der kl. 16.53. og vi har travlt og kan måske nå
det. Men ak. De sidste 4.7 km. viser sig at være sandvej med huller så store, at der kan stå
en Fiat 500 dernede, uden at vi kan se den. Og der er i hundredvis af dem. Nogle med meget
mudder. Vi gør vores bedste, med må køre meget forsigtigt, for ikke at risikere noget. Kl.
17.06 starter vi ud på de sidste 13. km. GLP. Det er vigtigt at vi kører den, da der både er
straf for at starte for sent og for ikke at kører den. Altså kan vi stadig redde kørerdelen, ved
at gøre det godt. Vi kører den til UG mener vi. Kl. 17.41 når vi frem til ”Hotel Havet” på
kysten ved byen Kolobrzeg. Vi skulle egentlig være her 17.32 men har hver dag 15. min.
respittid at bruge af, så vi når det lige.
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Nu er det så tid til en kølig øl. Det har vi fortjent. Der bliver tillagt 20 min straffri tid før GLP
3., da åbnervognen startede her med 20 min forsinkelse. OK, så slap vi da for Straf for at
starte for sent. Dagens resultat siger at vi har hele 230 stp og heraf de 225 stp. på GLP 3. Det
lyder helt hul i hovedet. Jeg undersøger sagen hos løbslæggeren. Han siger at vi ikke har
været forbi den sidste hemmelige tidskontrol. Jeg fortæller, hvor jeg mener, han holdt og
det bekræfter han så. Jamen så har vi da været forbi. Straf er straf og de har ikke set os. Det
kan jeg forklare med at vi er den første ”normal” bil forbi der ude, og det med forsinkelser
på alle deltagere. Derfor har de ikke bemærket os. Han kan ikke rokkes. Altså en 18. pl. gen.
Og sidst i klassen, indtil videre. Det gode er at H-U. & B. er på en 1 plads gen. og Volvo
drengene på en 7 plads gen. Altså rigtig fint for vores ”Mannschaft”. Igen laver jeg
rutebogen, om dog jeg kommer i seng inden midnat i dag. Morgendagens rute er ”kun” på
343 km.
Fredag d. 17. I dag kan vi sove længe. Vi skal først starte kl. 9.08. Her til morgen har vi stadig
straf på GLP 3, på trods af at løbslæggeren må indrømme, at han tror på os og at vi var forbi
kontrollen. Derfor beder jeg ham ændre det. Men ændres, næe. Vi er godt gale i skralden.
Det er jo ikke vores skyld, at de har overset os. Vi må som minimum have en kalkuleret tid
der. Og da vi har kører 1 sek. for langsomt på GLP 1 og rent på 0 på GLP 2, ja så er det jo 0,5
i snit, lig med 1 sek. for sent der. Hvor svært kan det dog være. Dertil kommer at vores lånte
”Volvo drenge” desværre ikke kan få Volvo’en til at køre her til morgen, og det ender med
at de må trække sig. Rigtig træls, især da for dem.
Nå, men vi følger nogenlunde kysten mod nordøst frem til byen Darlowo. Herfra er det så
sydøst over og frem til byen Koscierzyna, hvor vi har en times pause. Vi har haft 2 GLP’er,
hvoraf den 1 desværre bliver slettet. Så vi har 5. stp. for igen at komme 1. sek. for sent. Efter
pausen sætter vi kursen mod nordøst, og efter dagens sidste GLP, (2. sek. for sent = 10 stp.)
når vi frem til etapemål kl. 17.03, på ”Hotel Sheraton”, i byen Sopot, lidt nord for Gdansk.
Vejret har været tåleligt, både i går og i dag, men knapt er vi kommet ned i kældergaragen,
før himlens sluser åbner sig i et sandt skybrud. Stakkels dem er endnu ikke er nået frem til
mål.
Nu vil vi have en ændring på straffen fra i går, ”basta”. Så jeg så går til hovedet, Løbslederen.
Hurtigt svar. Det er ikke OK, det kikker vi selvfølgelig på. Fint. Så er der ro til en kølig øl
sammen med ”dansker klanen”. Dagens resultat bliver. H-U. & B. er stadig på en 1 plads gen.
Vi mangler hele 6 kontroller. Uf. Den ene er en, på en strækning, hvor de to muligheder er
nøjagtig lige lange. 3 er vi kørt forbi uden at se dem, viser det sig. De to sidste svæver i
uvisheden. Nå, men nu får vi så rettet fejlen fra i går, men bliver så straffet for at komme 3
sek. for tidligt i stedet. Vi forstår ingen ting. Slet ingenting. Nå, men vi er nu flyttet op på en
2 plads i klassen og nr. 6 gen. Kl. 21. kalder arbejdet igen. Dog er der kun 230 km. der skal
laves. Dejligt så er der ”tidlig” sengetid.
Lørdag d. 18. Start kl. 9.18. Dagens tur starter mod syd vest og så med en stor bue syd om
byen Koscierzyna, og tilbage til Sopot. Det meste at turen er der kraftige regnbyger og
skybrud. Uf det er svære forhold, på de Polske veje. På dagens første GLP ”glemmer jeg at
høre efter (igen). Resultat.: Vi er ca. 2 min. bagud for vores tid. UF. Men vi er så r-v heldige
som man kan være. På det stykke vi bruger til at køre vores tid ind på, er der ingen
hemmelige. Vores ideal tid må jeg gætte mig til og jeg bruger startnummer 9 og kører så
frem til det sted, hvor jeg tror det er 1. min. før ham. Få sekunder efter at jeg har bestemt
7

mig til hvor det er, kommer der en hemmelig tidskontrol. Vi kommer ”kun” 2 sekunder for
sent. Hvor heldig kan man være.

Men det bliver mere spændende endnu. På vej frem mod næste GLP har jeg tegnet en ”skrå
frem til højre” tulipan. Vi skal køre 10,4 km og derefter 0,95 km til venstre frem til GLP’en.
Der er ingen vej. UPS. Jeg kikker lige på den skrå tulipan. Se straks at den er forkert. Vi kørte
”skrå tilbage til venstre” (eneste mulighed der). Kan huske at den skulle havde været ”skrå
frem til højre”. Føj nu skal vi 10,4 km + 2 tilbage. Det kan vi ikke nå, mener vi. Heldigvis har
vi tastet alle GLP koordinater ind i vores Navigator. Vi beder den om en rute. Det er desværre
også samme vej tilbage. Altså ingen genvej. Den fortæller også at vi kommer 6 min. for sent
dertil. UF. Vi kobler lige ”turboen” til og så forsøger vi os ud i kunsten at ”hente tid”. Vi
ankommer til starten på GLP’en 1,05. min. før vores starttid. Med en rød turbo m.m. God
vores ”bremseklodser” er nogle der kan tåle varme.
Næste spændende opgave er et langt grusstykke, over en meget stor hede. Her viser
tulipanerne sig at være guld værd. Vi kan roligt kører gennem hedeområdets mange vej
muligheder, mens andre forsøger at få det til at passe med kortet. Sidste spændende
forhindring denne dag er trafikken i området, Gdansk – Sopot, for at nå frem til mål. Igen
må vi lige ”låne” af den gratis respittid. Men vi når det. Vi har alle kontroller i dag. Dejligt de
er jo rigtig dyre i dag. Vi kommer i alt 5 sekunder for sent, på de 3 GLP’er. Det er lig med 25
stp. Desværre for Hans-Ulrich & Barbara, er der sprogproblemer, og de misser de to
næstsidste kontroller og dumper dermed ned på en 2 pl. gen. Øv.
Nu er der tid til et glas vin og lidt DK hyggesnak, inden vi skal til festmiddagen i aften. HansUlrich & Barbara vinder stadig deres klasse og bliver nr. 2 gen.. Vi vinder vores klasse og
bliver nr. 4 gen. På trods af rabatten til de gamle biler. Flot syntes vi.
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I ”Mannschaft Wertung” (hold konkurrencen) ja der mistede vi jo vores ene mandskab og
dermed chancen for at genvinde konkurrencen. Men, men. Vi klarede da en 3 plads ud af 4
mulige på trods. Og havde vi bare fået Volvo’en i mål, havde tingene set noget anderledes
ud. Efter en hyggelig aften trænger vi til hvile.
Søndag morgen er der fælles morgenkaffe inden hjemrejsen. Vi når frem til Lübeck søndag
aften ved 19 tiden. Her bruger vi så
mandagen som ”turister”, inden vi
tirsdag fortsætter hjem til Skibbild.
Nu skal det blive godt at slappe lidt
af, er vi enige om. Men nej. Hjemme
er der gået et vandrør så der er lige
lidt at gå i gang med. Uf Uf.
Nå men vi har igen haft en rigtig
dejlig tur med mange oplevelser og
sammen med hyggelige mennesker.
SUPER.
Med sportslig hilsen Team Old
Time. - Inge & Troels.
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Oldtimerløbet
Af Niels Peder Rolighed
Oldtimerløbet har efterhånden en lang historie bag sig, og
er den vel nok største årlige begivenhed i Gråsten.
Time Old Time var denne gang repræsenteret med to
biler.
Inge og Troels Opel Kadett GT/E / Karin og Niels Peder i
VW Golf 1. Annelise og Benny i BMW 1602 samt Karin og
Eskild i VW 1303 havde også taget turen til Gråsten, for at få denne oplevelse med, inden vi
alle – plus Karen og Niels Oluf ( Luffe ) skulle deltage i Wiking Historic med start i Schleswig,
om Søndagen. Men mere herom senere i en anden artikel.
Hvert eneste år strømmer de stolte ejere af motorhistoriske køretøjer til Oldtimerløbet i
Gråsten, for at vise og blive set af et meget stort og interesseret publikum. Et publikum som
først og fremmest fylder Oldtimerpladsen, men som også står langs løbsstrækningen der går
ad Fjordvejen langs Flensborg Fjord og vinker med flag og hygger sig. Mange har sat bord og
stole ud til vejen for at nyde Oldtimerløbet.
Ringriderpladsen i Gråsten danner rammen om Oldtimerløbet, der hvert år tiltrækker over
1000 køretøjer til festen. Og så er der heller ikke plads til flere, med de nuværende rammer.
Alt fra "røvskubbere", veloer, kabinescootere, knallerter og motorcykler samt biler,
traktorer og lastbiler fra alverdens lande pryder Oldtimerpladsen og Gråsten og omegns
gader til denne motorhistoriske begivenhed.
Karin og jeg var med for første gang, både fordi
det ikke lige har passet ind de andre år, og fordi
”at sparke dæk” ikke just er Karins største
fritidsinteresse. Dette arrangement var
imidlertid rigtig flot skruet sammen. Selvom vi
havde bestilt startnumre i forvejen, er det en
god ide at komme i god tid, for at få en fornuftig
plads. Så ved halvtitiden, var vi klar til
morgenkaffe og medbragte rundstykker på
festivalstolene bag vores biler.
Inge og Karin kunne forholdsvis hurtig overskue div. Køretøjer og fandt strikketøjet frem,
imens mændene gik lidt grundigere til værks.
Oplevelsen når selve løbet fra Gråsten til Kruså sættes i gang kl. 13 er helt speciel. Aldrig har
den gamle Golf kørt en strækning med så mange glade tilskuere – I tusindvis langs hele
ruten. En spektakulær oplevelse, som vi godt havde hørt om, men som jo nok var lidt af en
skrøne ála lystfiskerhistorie. I en lang karavane kørte alle som ønskede at deltage (flere
hundrede) den smukke rute langs Flensborg Fjord på ca. 40 km tur/retur. Vi nøjedes med de
20 km til Grænsehallerne i Kruså, hvorefter vi alle 4 biler fortsatte til Landgasthaus Tarp, syd
for Flensborg. Hvor vi hyggede videre, og ladede op til Wiking Historic næste dag.
Jubilæum. Næste år er der jubilæum for både Oldtimerløbet i Gråsten (30 år) og Wiking
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Historic i Schleswig (25 år) – så vi har allerede sat kryds på mobil-kalenderen til et brag af
en Oldtimer-Oplevelse til næste år i maj. – Skal du med ?
Med sportslig hilsen
Niels Peder
Kort Video:
www.kortlink.dk/ycg3
PS.: Lions Club og Gråsten by havde
igen i år stor værdi af arrangementet.:
1020 tak for en super dejlig dag!
som også over 3500 publikummer
gjorde flyvende. 1020 deltagere
startede deres køretøjer til Oldtimerløbet i år og fyldt pladsen med gode oplevelser. Vi er
utroligt glade for det talstærke fremmøde og sender et stort smil til de mange "knallerister"
som
også
satte
kulør
på
arrangementet.
Også en stor tak til alle de frivillige for indsatsen.
Vi håber vi ses igen til næste år hvor Oldtimerløbet fejrer 30 års jubilæum.
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Åbent hus 30-05-2019
På trods regnvejr var der ca. 50 besøgende der var forbi Nørlundbanen og prøve kræfter
med folkerace. Der var en positiv stemning hele vejen rundt, trods vejret.
Tak til alle der hjalp til med arbejdskraft, biler og kører.
Billeder: Allan Jensen
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24 ADAC Wiking Historic
Søndag d. 26. maj. 2019
Af Troels Nielsen, Team Old Time
Efter en hyggelig lørdag i det sønderjyske, som i
har kunnet læse om i Niels Peders artikel, ja så
forlader vi vores ”overnatningssted” i Tarp her kl.
7.10 søndag morgen. Vi er i dette tilfælde Karen &
Luffe, Lise & Benny, Karin & Eskild, Karin & Niels
Peder og Inge & jeg. Vi vil til Schleswig og deltage
i dette års ”24 ADAC Wiking Historic”.
Der er tilmeldt hele 116 køretøjer. Fordelt på 19
motorcykler og 97 biler. Heraf de 42 i Touringsport. Maskinkontrol klarer vi alle hurtigt og
ligeledes papir kontrollen. Dog er vi nogle, der lige må ud efter Autopapirerne. Men så er vi
også klar til morgenkaffen og førermødet. Der er en let nervøsitet at spore hos et par danske
hold. Men efter en forklaring på tingene, bliver der igen ro på. Vejret er strålende (regn)
hele dagen. Vi (Karin / Niels P. & Troels / Inge) stiller naturligvis op med vores hold, ”Dansk
Tysk Historic Team”, sammen med vores tyske team kammerater. Der er tilmeldt 4 hold.
Kl. 9.15 starter vi ud med første bil. Vi fra DK har fået startnumrene 6 til 9 og Karen & Luffe
nr. 62. (sen tilmelding) Der er restart på havnen, men på grund af vejret er der kun få
tilskuere. I det nordvestlige industrikvarter lige uden for Schleswig, har vi den første
sekundetape 2520 meter med 2 målinger. Vi sætter kursen mod vest og når frem til næste
sekundetape. En rundbane med en samlet længde på 7810 meter og 3 målinger. Nu går
turen nordpå, og vi når frem til middagspausen på ”Haus an der Treene” i Tarp.
Efter noget go mad er vi igen klar. 5 km uden for byen når vi frem til dagens sidste opgave.
Nu skal vi bare finde den rigtige vej hjem til mål i Schleswig. Så vi kører øst og så sydpå. 14.36
stempler vi ind på havnen igen.
Nu er det blevet kaffe tid, med dejlige kager. Jow, vi nyder det skam på trods af vejret. Men
resultaterne skal vi vel også til. De danske hold blev følgende.:
Klasse 11.
Luffe & Karen.

13,79 sek.

I kl. 5. Gen. 27.

Klasse 12.
Troels & Inge.
Karin & Niels P.
Eskild & Karin.
Benny & Lise.

1,91 sek.
5,90 sek.
21,22 sek.
21,55 sek.

I kl. 3. Gen. 6.
I kl. 11
Gen. 17.
I kl. 14.
Gen. 31.
I kl. 15.
Gen. 32.

Da det her er en noget anderledes måde at køre sekundetaper på, end vi er vant til, ja så
skal der lige lidt mere øvelse til. Men det vigtigste er, at vi hygger os. Og det gør vi.
I ”Mannschaft Wertung” (Holdkonkurrencen), ja der klarer vi os igen, igen, super godt og vi
vinder for 6 gang af 7 mulige. Super flot. Så en helt igennem dejlig dag i det nordtyske,
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sammen med glade mennesker.
Med sportslig hilsen. Team Old Time. - Troels.

Foto.: Melanie Kiso
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IMK bestyrelsesmøde 02-2019
Mødet blev afholdt tirsdag d. 28. maj kl. 19.00 i klubhuset.
Deltagere: Bjarne Nielsen, Niels Kr. Højriis, Inger Marie Pedersen, Asger Iversen, Allan
Jensen, Anders Clausen, Kim Nygaard.
Afbud: Ingen
Referent: Kim Nygaard.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt uden bemærkninger.
2. Bestyrelsen - siden sidste møde – henvendelser mm (undtaget udvalgsemner)
- Henvendelse om mulighed for kørsel med Bo-carts
Som en opstart er der udlagt et lille område ved MRC banen.
- Forårsmesse i Strøgcentret
IMK var repræsenteret ved Rally og orientering.
- Dialogmøde med DASUs bestyrelse
DASU arbejder på at gøre kurser og e-learning billigere for klubberne.
Der er stadig udfordringer omkring betalingen for ambulancer til Folkerace løbene.
3. Økonomi:
- Status
Det går som budgetteret.
- Fremtidige ansøgninger til Foreningspuljen
Der arbejdes på en ansøgning til forbedringer af klubhuset.
4. Sportsudvalgene:
a: Banesports-udvalget
Baneomlægningen er godt i vej og der mangler efterhånden kun småting.
b: OR-udvalget
Er i gang med at forberede Speed Nord/JFM, der skal afholdes til efteråret. Løbet er
sponseret af Ruskær Auto.
Afdelingen har passet en prøve til Mini Rally Syd.
22/6 afholder afdelingen Rally sprint i Sdr Virum.
c: MRC-udvalget
DM1 er afholdt d. 14/4.
DM3 afholdes d. 30/6.
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5. Øvrige udvalg og funktioner:
a: Sponsorudvalget
Der er kommet en ny sponser til, vi siger velkommen til Midtjysk bilsyn.
b: Bygningsudvalget
Der skal monteres plader på bagsiden af containeren ved maskinhallen.
c: Banko
Det er kritisk med hjælpere til Bingo, hvis du har overvejet det tidligere eller gør det nu, så
er det nu du skal melde dig. Du skal bare kontakte Inger Marie fra bestyrelsen.
d: Klubblad- og hjemmeside
Indlæg er som altid velkommen.
e: Aktivitetsudvalget
Dette tages op igen til efteråret. Forslag er velkommen.
f: Cafeteriaudvalget
Komfuret i kantinen virker ikke og der skal findes et nyt.
6. Kalender & aktiviteter:
Se IMK’s hjemmeside. www.imk.dk
7. Eventuelt:
Ingen emner.
8. Næste møde
Anders tirsdag d. 20/8
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1. Afdeling IMK Klubmesterskab
15-06-2019 på Nørlundbanen
Fotos: Kenneth Brian Sørensen
BREAKING NEWS!!! Resultater og billeder fra klubmesterskabet, der i skrivende stund kun
er 24 timer gammelt!
Junior:
plads: Jeppe Elmo Kirkeby
plads: Anders Munch Jensen
plads: Josefine Stistrup Andersen
Standard:
plads: Rene Hedehus
plads: Paw Damgaard
plads: Mike Nielsen
Super:
plads: Gert Kjeldsen
plads: Rasmus Vendelbo
plads: Kristian Vesterskov Nielsen
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1. Afd. FDM DASU Classing –
Hindsgaul Classic
Af Niels Peder Rolighed – Team Old Time
Første afdeling af FDM-Dasu Classic
var lagt i hænderne på Motorklubben
Centrum på Fyn.
43 mandskaber klassiske biler –
årgang fra 1966 til 1990 og fra lettere
ramponeret Morris Mascot til top
renoveret Renault Alpine, havde
bevæget sig til start hos FTZ –
Hvidkildevej i Odense. Her var der
teknisk kontrol af bilerne, og
efterfølgende licenskontrol, hyggesnak og morgenkaffe i FTZ’s kantine på første sal.
Første start var sat til kl. 10:00 og derefter med 1 minuts mellemrum. Rutebogen førte
deltagerne rundt i et område sydvest for Odense, ad de små snirklede asfaltveje som
kendetegner Fyn. På et tidspunkt skulle deltagerne passere gennem Krengerup Gods fra
sydsiden og dermed igennem tre porte på de toppede brosten. En flot oplevelse i det kolde,
men smukke solbeskinnede landskab.
Frokostpausen var henlagt til Assens Bil
Center, hvor der var sandwich – sodavand og
”dækspark” Derfra ned gennem Assens
midtby, til havnen og sydpå til kaffepause
ved Trende Mølle. De Fynske Alper (
Svanneke Bakker ) fik også glæde af de
klassiske biler – eller omvendt ? – Flot tur var
det, med sidste tidskontrol lige syd for Ringe.
Nu kunne ovenstående jo godt lyde som en
søndagstur med familien, men tag ikke fejl.
Chauffør og kortlæser, blev skam udfordret
på
den
196
km
lange
rute.
Gennemsnitshastigheden lå på 43 km/t og
med sekundetaper på 42 – 46 km/t med 42
hemmelige elektroniske tidskontroller, der
skulle passeres med 1/10 sekunds
nøjagtighed, var der strafsekunder til alle i et
velfungerende og veltilrettelagt løb.
Afslutning
med
aftensmad
og
præmieudeling i Søllinge Forsamlingshus.
Her blev også alle officials, som gør det
muligt at afvikle et så stort arrangement,
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hædret med en erkentlighed og klapsalver fra deltagerne i løbet.
For Team Old Time deltog Niels Peder og Ditte Rolighed (IMK) med en flot andenplads i
Sport-Klassen og kun 23,7 strafsekunder i deres VW Golf Gti fra 1990. De måtte dog se sig
slået af Per Vilslev og Erik Andersen, som med 18,0 Strafsek. satte sig på førstepladsen i
Sport i deres Opel Kadett C GT/E 1978.
I Touring-Klassen blev Poul og Hanne (IMK) nr. 4 med 32,30 Strafsek. incl. En manglende
rutekontrol i Deres VW Golf 1.8 CL – som iøvrigt var debutløb for bilen, som er blevet
klargjort hen over vinteren. Førstepladsen i Touring gik til Robert Hansen og Bent Ballegård
med 16,45 strafsek. i Audi Coupe 80 GT
Så ALT i ALT en rigtig god debut for de klassiske biler i IMK
Alle resultater kan studeres nærmere her.:
http://www.mkc-sport.dk/13.04.19.htm
Med sportslig hilsen
Team Old Time / Niels Peder
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NYE IMK MEDLEMMER
Thor Sommer Hammersvang
Bjarne Isaksen
Dennis Langvad
Glenn Nyegaard
Heidi Svendsen
Magne Agerbo
Michael Nyegaard

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
40 år:
Michael Jakobsen

10. Juli

50 år:
Kenneth Rønholm

26. Juli

60 år:
Torben Nielsen

24. Juli

IMK ønsker hjerteligt Tillykke

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

Juli
September
December

Banko:
Torsdag
Tirsdag
Søndag

29
22
3

August
Oktober
November

KALENDEREN

Juni
Lørdag d. 22
Fredag d. 28 – Søndag d. 30
Lørdag d. 29

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

Juli
Lørdag d. 20

Folkerace Træning

August
Torsdag d. 8
Torsdag d. 22

Folkerace Træning
Folkerace Træning

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk
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