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Kære læser 
 
Det nye klubblad er klar! 
Denne gang kan du læse om Motorsportsfestival 
2019, som blandt andet gav den på forsiden 
viste bule. Du kan også læse om, hvem det er 
der har været forbi MRC banen med maling, 
hvordan det er at være frivillig hjælper og 
selvfølgelig også læse lidt om Team Old Times 
oplevelser i de forgangne måneder. 
 
God læselyst! 
Redaktør, Kim Højriis 
klubblad@imk.dk 
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Fra Redaktøren… 

Forside 
”En bule” Motorsportsfestival 2019. Læse mere 
inde i bladet. 
Foto: Hoffmann Foto 
 
 

DEADLINE 
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1. oktober 2019 
Næste nummer udkommer medio oktober 2019 
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Motorsportsfestival 2019 – del 1 
Af Vendelbo Racing 
 
Årets Motorsportsfestival er nu veloverstået og vi er kommet retur til de midtjyske 

heder ☀️ 
Gammelnok stillede til start i en nybygget liebhavervogn i Oldboys Super og samtidig skulle 
begge teammedlemmer hjælpe til i onsdagens tekniske kontrol på banen og Asger igen om 
fredagen nede på starten. 
Good old gammelnok cruisede sig (næsten for hyggeligt og endda uden sorte flag) igennem 
de indledende heats og i en finale, der som den eneste i Folkerace skulle køres allerede 
torsdag aften. Finalen endte med en fornem 2. Plads, med Kim Morgan og Robert “Raket” 

Jensen på de sidste podiepladser 🏆🥈 

Vi takker for hjælpen, hyggen og det altid gode selskab på Motorsportsfestivalen👏🏼 
Desuden skal der lyde et stort tak til Erik Birk og Entreprenørfirmaet Jørgen Skov for 

sponsorstøtten til teamet 💪🏼 
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Forsommer med begrænsninger 
Af Troels Nielsen, Team Old Time 
Ja, man kan jo godt have det sjovt med motorsport, også selv om man er ”ramt” af diverse 
fysiske begrænsninger. Det kan i læse om i de efterfølgende 3 artikler af vidt forskellig art. 
Vi starter med en weekend tur til Neumünster.  
Lørdag d. 15. juni, triller vi sydpå i vores gamle Opel. Vi hygger os og er undervejs forbi Gram 
Slot. Frokosten indtager vi på ” Brückenterrassen”, ved kanten af Kiler kanalen, i Rendsborg. 
Et ”Skib-hilse-punkt”. Vi ”kikker” skibe (og får lidt godt mad) her. Stedet kan anbefales til en 
udflugtstur. 
På ”Paradeplatz” (markedspladsen midt i Rendsborg) er der ”Deutsch-Dänischen Tafelfest” 
(Tysk-Dansk venskabsfest) fra 14.-16. Juni. Her har ”Automobilclub von Rendsborg” en 
stand. Vi kører en tur der op, og bliver budt på Kaffe og en sludder i deres telt. Et rigtig 
hyggeligt besøg hos dem.  

 
Sidst på eftermiddagen bevæger vi os så frem til vores overnatning, på et lille hyggelig 
”Gasthof” i udkanten af byen Nortorf. Den er beliggende ca. 16. km. NV for Neumünster.   
Søndag d. 16. juni. Det er så i dag vi for første gang, hvor mærkeligt det end lyder, skal 
deltage i dette løb i Neumünster. Det er vi spændte på. Løbet er i vores kategori, - Hyggeløb. 
Altså af sted til ”Motorsportsclub Neumünster”. 
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44. Int ADAC Veteranenfahrt ”Neumünster” 2019. 

Løbet er på ca. 120 km og der er tilmeldt 76 deltagere. Vores mødetid, ved ”Holstenhallen”, 
er kl. 8.00 og der er åben i teknisk kontrol fra 7.00 til 9.00. Inkl. Morgenkaffen. Fører møde 
kl. 8.30. og start kl. 9.01. Der er så restart fra ”Markedspladsen” inde i centrum. Her er der 
også det årlige ”Holstenköste – Marked”.  
Vi har startnummer 41 og vores starttid er kl.9.41. Vi lægger ud med en sekund-etape på 
det store udstillingsareal bag Holstenhallen. Der er to målinger. Vi slipper igennem med 0.19 
sekund sammenlagt. Vel en OK start ikke ?  Så triller vi gennem byen og frem til 
Markedspladsen. Her er mange mennesker og også Politi i fuld udrustning. Vi holder og 
snakker med en betjent. De er her på grund af terror trusler generelt mod forsamlinger i 
Tyskland. ØV hvor er det træls, men fint at de passer på os.  

 
Ruten indeholder endnu en sekund-etape med 3 målinger. Her slipper vi med 0,20 sekund. 
Igen OK. Så nu er det bare at køre ruten rigtig. Det er en indtegnet rute med 3 ”bobler” på 
”stregen”. Disse bobler markerer et tillæg i form af en ekstra opgave. Den første er en 
koncentreret Orienteringsopgave i en lille landsby med rigtig mange veje. Fin ting. Den 
næste er en stribe tulipaner der skal køres i en anden landsby og igen med rigtig mange veje. 
Tulipanerne er efter ”Natur” altså uden mål. Så du kører frem, til du er hvor den næste 
tulipan passer. Såre simpelt ikke. Over alt er der bemandede stempel kontroller. Fra den 
første Y tulipan skal vi finde en skrå tilbage til venstre tulipan. Vejen kommer ca. 30 meter 
før en stempel kontrol. Altså til venstre her. Her er også en stempel kontrol. Så den tager vi. 
Næste tulipan er et ”sammenstød” af 5 veje. Den passer overhovedet ikke ind her. Vi bøvler 
med den en fem minutters tid, mens vores konkurrenter kører på kryds og tværs omkring 
os. Uf. Intet kan vi få til at passe her. Uf. Pludselig går der en ”prås” op for os. Alle tulipaner 
har nederst i højre hjørne et nummer. OG de står IKKE i trækkefølge. De tre første på linjen 
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hedder 1, 7, 3. Og helt bevist har løbslederen selvfølgelig lavet det sådan at pil nr. 7 kan køre 
efter pil 1. Altså forfra, og nu med et skævt stempel i bagagen, lig med 3 sekunder, UF. Efter 
denne opdagelse, kan vi nu i ro og mag trille gennem landsbyen af den rigtige rute. Den 
sidste ”boble” er såre simpel. Den indtegnede rute stopper ved cirklen og genoptages igen 
på den anden side af cirklen. Opgaven er – korteste vej gennem landsbyen i cirklen. Ganske 
enkelt. Det gør vi, og mange andre med os, viser det sig. Men, men. Så enkelt var det ikke. 
På en lille delstrækning på bare 200 m, har vi i morges kørt i den anden retning. Det har vi 
bare glemt. Altså er her modkørsel og det er forbudt. Lig med en kontrol og igen 3 sekunder. 
Mål er på markedspladsen og herfra transport tilbage til Holstenhallen. Vi ender som 
nummer 9 i klassen og 15 generelt. Øv, for vores tider var til en top placering. Men en rigtig 
hyggelig dag med megen morskab, snak og latter. Hertil ikke at for glemme Harald. Rigtig 
god mad i rigelige mængder. En super tur.  
 
Med sportslig hilsen ”Team Old Time.  -  Troels.  
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17th Classic Car Challenge 
Af Troels Nielsen, Team Old Time 
 
 

 
 

Lørdag d. 22. juni. Efter som Inge jo stadig har store problemer med helbredet, har vi jo 
besluttet ”kun” at deltage i ”Hyggeløb”. Og et Hyggeløb kan man bestemt ikke kalde de 
danske løb. Så derfor deltager vi ikke i FDM-DASU Classic serien. Af samme grund modtager 
jeg først i maj, en forespørgsel fra Richard Lehr (Kirchlinteln, Tyskland), om jeg har lyst til at 
være andenkører hos ham til C.C.C. til juni. Det ville jeg da gerne. Så derfor skal vi nu mødes 
her kl. 8.00 på P-pladsen ved den Gamle Vejenhal.  
Richard har overnattet lige syd for den dansk / tyske grænse. Han har cirka 350 km herop 
hjemme fra. Den gamle militær Jeep, er en Ford M151 A2 fra 1968. Den kommer på trailer. 
Så er vi klar til at køre til teknisk kontrol hos Shell i Lunderskov. På vejen tjekker vi lige op på 
tripkontrollen. Så er det tilbage til Vejenhallen. Her ordner vi så transponder, licens og får 
afmonteret dørene, inden der er fortjent morgenkaffe. Der er tilmeldt 45 mandskaber. Der 
kommer desværre 2 afbud. Vi har start nummer 35 kl. 9.49. 
Der bliver lagt hårdt ud, da den første sekund-etape er på Vejen køreskoles anlæg. En lille 

manøvreprøveagtig 
opgave, på 6.550 km 
og med 40 km/t. Det 
er med at ”stemme” 
benene godt imod, 
for at blive i sædet. 
Der er jo ikke noget 
at holde fast i, når 
man kører i sådan en 
åben vogn.  Ellers 
går turen mod syd, 
over Rødding, Gram, 
Toftlund og frem til 
pausen på Kart 
Racing i Vojens. En 
rigtig fin tur hertil. Vi 
har næsten prøvet 
alle de fejl man kan 

lave, inkl. sprogforvirring. Lidt uheldige med landbrugstrafikken er vi da også. Men vi har det 
sjovt. Og der er jo vigtig. 
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Efter pausen går turen tilbage mod Vejen, over Skydstrup, Jels og Skodborg. Vi er fremme 
ved Læborg Auto i Vejen kl. 16.55. En spændende og støvet tur. For støv er der nok af inde 
i Jeepen. Men vi har hygget os. Der er to mandskaber der udgår, men ellers kommer alle i 
mål. Vi bliver nummer 14 ud af 16 i Expert klassen, så for os er der da plads til forbedringer. 
Det var så igen en sjov oplevelse med vores Oldtimer sport. 
 
Med sportslig hilsen ”Team Old Time.  -  Troels.  
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Frivillig hjælper – en oplevelse 
 
 

 
 

Lørdag d. 29. juni. Ditte, Inge & jeg skal, sammen med 25 andre af IMKs trofaste hjælpere, 
møde ved ”Skovgården” på Tranbjergvej, cirka 15. km. øst for Varde, her kl. 8.30. Ditte har 
samlet op i Vildbjerg, og hun skal hjælpe sammen med sin far, Niels Peder fra Sunds. Vi skal 
passe SS 3 & SS 8. (samme prøve) Det er dejligt sommervejr. 
Som altid når IMK rykker ud, ja så starter vi med kaffe & rundstykker. Kl. 9 bliver opgaverne 
fordelt, og vi går alle i gang med at stille prøven op. Når man er færdig med sit eget, hjælper 
man lige der, hvor der er behov. Kl. 10.30 er vi alle tilbage ved ”Skovgården”. Der er nu tid 
til mere snak og byten historier. Bondemanden har tilbudt os plads i sit store kølerum, til 
vores drikkevarer og mad. Herligt når de lokale syntes godt om at vi er her.  

 
Nu fordeles mad, vand, radioer og hvad vi eller skal bruge. Kl. 11.45 er vi alle på plads på 
vores poster, og efter at diverse sikkerheds biler m.m. har været igennem og sagt god for 
tingene, ja så er vi klar til ”Motorløw”.  Vi får lige stor ”Ros” for vores arbejde. Så nu er det 
bare med holde styr på den opgave man har fået og samtidig er der så Motorløw på 1 klasse. 
Nogle ting der er godt at have med sådan en dag, er en stol og en parasol. Den er til at 
skærme for solen, eller at give læ for regnen, alt efter vejrlig. I dag har vi brug for lidt skygge. 
Der er næsten ingen vind og skyfri himmel.  
Efter en perfekt afvikling af SS 3, mødes vi alle igen oppe ved Start ved Skovgården. Nu er 
det så tid til kaffe og hjemmebagt kage. (af Henrik Iversen siges det) Hmm. Kan det nu passe 
? Der bliver tanket op med væske og vi er her kl. 15. klar til at afvikle SS 8. Igen forløber det 
hele efter planen og da lukke vognen har været igennem, lyder der en Tak for flot afvikling. 
Nu rydder vi op efter os og tager afspærring ned. Igen hjælper vi lige hinanden.  
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Så mødes vi igen ved Skovgården. Nu er der gang i grillen og der er pølser og vand til alle og 
i rigelige mængder. Fam. Iversen er ”Grill Mestre” så der mangler ikke noget. Det er så slut 
på en oplevelsesrig dag, sammen med en flok rigtig hyggelige mennesker. Vi tager lige Ditte 
med tilbage til Vildbjerg, inden vi returnerer til Skibbild.  
Så hvis der er nogle af jer der læser dette, der har lyst til at prøve denne form for 
”Motorsports Oplevelse” sammen med en flok hyggelige mennesker, ja så sig I bare til. Vi vil 
gerne have jer med på holdet. Også selv om I ikke har det mindste kendskab til at passe en 
hastighedsprøve.  
 
Med sportslig hilsen ”Team Old Time.  -  Troels.  
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OR-udvalgsmøde 02-2019 
Den 21. maj kl. 19.00 hos Brian, Anders, Brian, Henrik, Søren 
og Kenneth. Referat Kenneth 

 
 

1.Godkendelse af referat fra sidste møde 
• Referat godkendt. 
 

2: Siden sidste møde 
• Forårs messe i Ikast strøgcenter, det gik ok der var mange mennesker, men det var ikke 
vores målgruppe, der kommer til den event. 
 
• O&R afdelingen har lavet en optælning liste af materiale og inventar m.m, som de har, af 
hensyn til forsikring. Listen er sendt pr. Mail til Bjarne. Bjarne har medet tilbage at han ikke 
har fået den. Anders vil kigge i hans mails og gen sende mailen. 
 

3: Økonomi 
• Status - der er et lille underskud på 2600,- men vi få en lille refunderet. 
 

4: Kommende aktiviteter 
• Opfølgende klubrallykursus / træningsdag, udvalget er blevet enige om og droppe dette. 
 
• Arrangementer IMK har lovet og hjælpe med i 2019 DM 25/5 - der er fundet bemanding 

til dette løb. DM 29/6 - der mangler vi en prøve chef Anders vil for høre sig ved Bjarne 
om hvem der har prøvechef kursusset. DM 12/10 Kenneth har sagt ja til tage opgaven 
som prøvechef. Speed nord 21/9, Anders har lovet at IMK kommer med 6 hjælper, i bytte 
handel med 6 hjælper til DM 25/5 

 
• Løb IMK skal arrangere i 2019, Speednord 6/10 klubrally der er fundet en sponsor – 

Ruskær auto, der skal laves reklame på facebook både IMKs og Speednords – Karsten 
Dam er igang med og kigge på PR vedr. (Logo) m.m. 
Henrik har undersøgt nogle områder, hvor vi kan køre, han vil starte på og få tilladelser 
lodsejer underskrifter. 9/9 er der et orienteringsløb,- Brian er i gang med det og det går 
efter planen. klubrallysprint Sdr. Virum 22/6 - Bjarne har styr på det. 

• Klubmesterskab 2019 - Anders vil spørger Vagn Åge om han vil være interesse i og lave 
klubmesterskab. 

• Åbenthus på Nørrelundbanen 30/5 - Anders vil sende en mail ud til O&R medlemmer for 
og høre til om der er nogle der vil være interreseret i og udstille deres bil. 

 

5: Materiel 
• Nyt depot: Færdiggørelse af tag, sider og låge. Strøm. Indretning. – ingen opdatering. 
• Gennemgang og mærkning af materiel. - ingen opdatering. 
 

6: Eventuelt 
• Brev til rallyudvalget vedr. tekniske reglementer. - Henrik skulle have sendt dette brev til 
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Bjarne men han har ikke modtaget dette. Henrik vil lige checke, hans mail igen. 
• Hvad gør vi for at få medlemmerne til at hjælpe til arrangementer. Udvalget havde ikke 

lige nogle forslag, men vil tage dette emne op igen til næste møde. 
• Anders får Patrick til og lave et Facebook opslag om til melding til holdmesterskab i 2019. 
 
7: Næste møde 
•  27/8 ved Anders.  
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Motorsportsfestival 2019 – del 2 
Af Mike Søndergaard Sørensen – Foto: Hoffmann Foto 
Motorsportsfestivalen er nu overstået, det gik sku ikke helt efter planen. I heat 1 lå jeg 
egentlig helt som jeg skulle. Havde taget alternativt spor, som er langsommere på 
Ørnedalsbanen, fik hentet de 2 som var foran og da de kæmpede lidt og der lige var en 
åbning, tog jeg chancen indenom. Snittede desværre autoværnet med højre forhjul, som 
ødelagde tandstangen så bilen drejede med fuld skrue mod venstre frontalt i autoværnet. 
Gennemførte heatet uden styring på den ene forhjul overhovedet, men vidste jo vi havde 
en del arbejde, så det var vigtigt at gennemføre for at kvalificere sig til finalen.  
Heat 2, Ja heat 2 blev vi ufattelig nok klar til. Tusind tak til alle de som hjalp fra IMK, det var 
fedt. Front trukket ud. Styretøj svejst. Køler skiftet. Blæser skiftet. Men tandstang kunne vi 
ikke skaffe, så kørte med den som var kammet over, kunne kun dreje 25 % til venstre, men 
ok til højre. Forbro og alting var skæv. Men tog et forsigtigt heat og blev 2’er.  
3 heat var tidlig Lørdag morgen, og med en anden tandstang på, så skulle der forsøges at 
lave en nogenlunde tid, men banen var meget glat nogle steder og det knep lidt med bid. 
Jeg lå 1’er indtil jeg fik et skub i bagenden af en konkurrent og han fik rykket min udstødning 
af, så jeg blev disket pga støj.  
Vi valgte så at springe 4 heat over, og forsøge at få bilen lidt mere i stand til finalen, som 
man skal have gennemført 2 heat for at komme med i. Det blev til en 5 plads. Bilen styrede 
ikke rigtigt, 65 kilo ekstra ballast havde jeg også i da reglementet siger dette, fordi jeg har 
baghjulstræk og en lille 1450 ccm motor med 160-65 HK, kan det virkelig mærkes. Men fik 
da prøvet mit sikkerhedsudstyr af.. HANS virker. 
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Weekendtur til vores sydlige nabo 
Af Troels Nielsen, Team Old Time 
I løbet af fredagen d. 26. juli, bevæger vi os i 33 graders 
varme og strålende solskin, gennem det sydlige Danmark 
og nordlige Tyskland. Vi skal ned og deltage i dette års 
Heide Classic i morgen. Vi hygger os på vejen ned, inkl. 
køen ved Hamburg.  Vi mødes med vores Team venner, 
Maren & Hans-Peter og Barbara & Hans-Ulrich, ved vores 
hotel i Schneverdingen. Det er midt på Lüneburger Heide. Vi nyder den dejlige sommeraften 
ude og med lidt lækkert mad og drikke.  

 

 
Opel Kadett C coupe GT/E. årgang 78 – 2.0 L & 77 – 1.9 L. 

Så skriver vi lørdag d. 27. og vi skal deltage i Heide Classic. Der er tilmeldt 89 mandskaber, 
heraf 21 i vores klasse. Løbet er tællende til ”DHMC Classic Tour” og det med 5 bonus point, 
men alligevel er vi eneste DK hold hernede.(Plus fam. Stein) Løbet er på ca. 160 km. Der er 
møde / startsted i ”Heidegarten i Schneverdingen. Et flot sted i det nordøstlige hjørne af 
byen. Vores startnummer er 45. og kl. 10.15 og vores måltid er 17.30. Af denne tid har vi så 
3.t 30. min pauser, fordelt over dagen. Her kommer vi bl.a. til at møde disse tre unge 
mennesker. Det er ”Kartoffelkönig Markus” fra Neuenkirchen. Det er „Weinkönigen Beeke“ 
fra Munster og endelig ”Heidekönigin Sahra” fra Schneverdingen. Fint.   
 
Turen er med 24 km/t så vi har tid til at løse opgaverne. Den består af nogle rebusagtige Ori 
Etaper. Dem kan vi godt lide at køre. Og så af Sekundetaper både med opgivende tider ved 
fotocellerne og af hemmelige fotoceller. De sidste er tyskerne ikke vilde med. Turen bringer 
os nordvest på og så i en bue ned til  Neuenkirchen, hvor ”Kartoffel Kongen” modtager os. 
Herfra tilbage til middagspausen i Heidegarten. 
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Her modtages vi af ”Hede Dronningen”. 
Efter lidt dejlig mad og kølige drikke, IKKE 
øl. Ja så fortsætter vi mod sydøst og når 
sidst på dagen frem til torvet i Munster, 
hvor der er mål. Her modtages vi så, udover 
de mange tilskuere af ”Vin Dronningen”.  

 
 

Dagen sluttes af med et godt aftensmåltid i 
Hallen i Munster. Vi er ikke helt skarpe i 
sommervarmen, på de fine sekundetaper og 
må indkassere hele 11.7 sekunder i alt. UF, 
det er meget. MEN til gengæld er vi rigtig 
gode til at løse rebusser. En rutekontrol 
manglende / for meget, er lig med 3 sek. Vi 
”nøjes” med at mangle en. Altså ”slipper” vi 
igennem med ”kun” et tillæg på 3 sek. Det 
er nok til at vi bliver nummer 4 i klassen, og 
nummer 8 generelt. Det er vi rigtig godt 
tilfredse med. Vi stiller også op i 
Holdkonkurrencen med vores 
hyggelige team, ”Dansk Tysk 
Historic Team”. Men her må vi 
desværre se os slået med ”bare” 5 
sekunder af Team Oldenburg. Så 
på’en igen.  
Søndagen aften når vi igen frem til 
Skibbild, efter en dejlig rolig, men 
varm weekend.  
 
Med sportslig hilsen ”Team Old 
Time”.  Inge & Troels.  
 
Her er lidt video.:  
(er under bearbejdning)  
 
Foto.: Peter Stech.  – Flere her.  
http://kortlink.dk/yqk5 
 
Her er et link til Rutebogen.: 
http://kortlink.dk/yqk6 
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Maling på MRC banen 
Thorfin har sørget for at samtlige bygninger ved MRC banen er 
blevet frisket op. Flot arbejde! 

 
 

 Lidt ”Drone-reklame” er det 
også blevet til! 
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CROSSKART OG FOLKERACE LØB  
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NYE IMK MEDLEMMER 
 
Jesper Kjærgård 
 
 
 
 
 
 
 

 

IMK byder velkommen! 
 

 

 
  

Vi Møblér dit hjem. 

Sunds Møbler 
Navervej 18, 7451 Sunds, 97141700 

Din lokale møbel specialist siden 1970. 
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BANKO/BINGOKALENDER 2019 
 

 

Bingo:      Banko: 
Fredag 13 September Torsdag 29 August 
Mandag 9 December Tirsdag 22 Oktober 
   Søndag 3 November 
   

   

      
 
     

Fødselsdage 
 

20 år: 
Kevin Thorngaard Bang     4. September 
Frederik Svendsen     10. oktober 
Mikkel Rasmussen     11. oktober 
 
50 år: 
Steffen Østergård Jensen    21. oktober 
 
60 år: 
Allan Hilleborg      19. oktober 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

   

IMK ønsker hjerteligt Tillykke 
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KALENDEREN 

August 
Torsdag d. 22    Folkerace træning 
Torsdag d. 29    Banko 

 

September 
Mandag d. 9     O-løb – 5. afd. Midtjysk turnering 
Fredag d. 13    Bingo 
Lørdag d 14    DM 7 Crosskart og Åbent løb Folkerace 
 
 

Oktober 
Søndag d. 6    Klubrally IMK 
Lørdag d. 12    Klubmesterskab Folkerace 
Lørdag d. 12    DM 6 Rally Sønderjylland 
Tirsdag d. 22    Banko 
 

 

 
Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk 

http://www/

