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Kære læser 
 
Spring dette over og skynd dig ind i bladet i 
stedet – der er masser af spændende 
fortællinger fra motorsportsverdenen. 
 
God læselyst! 
Redaktør, Kim Højriis 
klubblad@imk.dk 
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Fra Redaktøren… 

Forside 
Asger Vendelbo til Klubmesterskab 12/10-19. 
Dagens største spoiler – eller måske en ekstra 
straf? 
Foto: Kenneth Brian Sørensen – KB-motorsport 
 
 

DEADLINE 
Deadline til næste nummer af Kilometerstenen er 
1. december 2019 
Næste nummer udkommer medio december 2019 
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ÅRSFEST 2020 
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OR-udvalgsmøde 03-2019 
Den 27. August 2019 
 

Anders, Brian, Henrik, Søren. Referat Kenneth. 
 

Godkendelse af referat fra sidste møde: 
Referat godkendt. 
 

Siden sidste møde: 
Sdr. Virum 34 deltager, 2 afbud, 10 biler mere end sidste år. Godt løb. 
Fejde 2019 sportslig forløb ikke som forventet. Det blev til en 6 plads for IMK. 
O-løb DM 2 JFM 4 er blevet afholdt 24 August. 
Henrik er blevet kontaktet af et par fra Sunds som er gerne vil ud og køre O-løb. Brian har 
været i kontakt med dem. De er blevet investeret til O-løb i Sunds, den 9 September. Sunds 
Auto Løbet 5 afd. Af Midtjysk Turnering. 
 

Økonomi: 
Der er et lille minus på 2500, vi har ikke modtaget penge fra vores løb i Sdr. Virum. 
Kommende aktiviteter: 
Opfølgning klubrallykursus / træningsdag, udvalget har bestemt og udsætte dette til foråret 
2020. 
IMK skal hjælpe med DM 12/10 Kenneth Rønholm er prøve chef, og Speed Nord i Randers 
21/9 her skal vi bruge ca. 6 officials. 
Speed Nord Løb 6/10 som IMK er arrangør af (Ruskær auto) der bliver arbejdet på mange 
opgaver. Alle tilladelser er i hus samt politi og kommune der afventer vi godkendelse. 
Sunds Auto Løbet 5 afd. Af Midtjysk Turnering. Brian, Jan og Svend Erik er i fuld gang med 
og færdigøre løbet. 
Klub mesterskab 11 - 12 November Anders arbejder på og afklare dato med Vagn Åge. 
 

Materiale: 
Henrik vil kalde ind til en arbejdsdag, hvor færdig gøreelse af container skal gøres. 
Samt gennemgang og opmærkning af materialer. 
Grill i løbs traileren den er tæret op så der skal finden en ny/brugt grill. 
 

Evt: 
Brev til rallyudvalget som Henrik og Søren har sendt til Bjarne som er forsvundet i mail boks, 
der vil man prøve og lave et nyt. 
Hvad gør vi for og få medlemmer til og hjælpe til med arrangementer, der blev forslået evt. 
Et lotteri, hvor officials vil få et lod pr. Løb de hjælper med. Der skal man finden en der vil 
sponsere gave. 
DM 2020 udvalget forventer ikke og lave et DM rally i 2020. Da vi pt. Forventer og lave mini 
rally i 2020 men der vil blive et møde i mini rally styregruppen. 
Planen er og inviter officials/hjælper fra sæson til jule komsammen i december. 
 

Næste møde: 
3/12-2019 ved Kenneth  
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Gamle biler & Kunst 
= Steen Hansen, Nøvling Autoværksted. 

Når man har ”magiske” hænder og kan forme metaller efter forgodtbefindende. Ja så er 
man godt hjulpet, når der skal restaureres fine gamle biler, hvor næsten alt er ”forgået”. 
Sådan en ”tryllekunstner” er Steen Hansen, Nøvling Autoværksted. Steen har sit eget lille 
”Hjørne” af værkstedet, hvor han i ro og mag kan gå og ”sysle” med sin store patio. At total 
renovere / bygge gamle klassiske biler.  
Den lille flok, på værkstedet i Nøvling, har gennem tiden ”puslet” med mange ting. Det være 
alt fra vores normale biler, over DTC Racere, Rally biler og rå mængder af Speciel biler, til 
både bane - og drifting biler. Ja sågar to Formel 1 biler har været forbi. Så det er et alsidigt 
sted. (https://www.n-av.dk/#frontpage ) 
Ifølge Magasinet ”Frekvens, Struer, Lydens by”, nr. 2 – aug. 2019. ja så har Kunstner Ursula 
Nistrup og Bang & Olufsen, en fin plan, der handler om ”Kunstværker for alle sanser”. 
Værket hedder ”Amplified Views” eller på dansk noget der ligner, - ”Forstærkede udsigter”. 
Det kommer til at bestå af 5 skulpturer. Det første er færdig og opstillet på Struer Havn.  
Se nu kommer vi igen til ”Steen” der med meget snilde og forståelse for metal, har udført 
de tanker som Ursula Nistrup, har tænkt. Og dette samarbejde er der kommet en 
”Lydbølger” (foto) ud af. Den er blevet til på værkstedet i Nøvling. Derefter har den på B&O 
fået en special overfladebehandling.  
Jeg vil lige fortælle hvad Ursula Nistrup fortalte til Magasinet ”Frekvens, Struer, Lydens by”. 
Citat fra afsnittet, - ”Valget Nøvling Auto”.: 
Skaberne har måtte lægge hovederne i blød for at finde én, der kunne bukke de kæmpe 
store aluminiumsplader i den ønskede form. Valget er faldet på Nøvling Auto. Indehaveren 
Steen Hansen er specialist i at renovere biler og ved derfor, hvordan man former de bløde 

https://www.n-av.dk/#frontpage
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kurver i et stykke metal. 
- Det var så fascinerende at se, hvordan Steen tog min miniaturemodel i hænderne og 
lukkede øjnene. Det var som om, at han lod sin krop huske formerne, fortæller Ursula 
Nistrup. Nu venter hun spændt på at se det endelige resultat på havnen i Struer i slutningen 
af august. Citat slut. 
Ja ja, det et alsidigt værksted ”troldmanden” fra Nøvling og hans ansatte der har. Flot og 
interessant, syntes vi i ”Team Old Time”.  
Skrevet af Troels.  
Foto. Privat foto. Formel 1 bil bliver studeret ved IMK´s Klubaften Hos Nøvling 
Autoværksted. 
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49. Int. Rallye Stemweder Berg 
Historic 2019 

 
Karin & Niels Peder, Inge & jeg mødes på rastepladsen ved Søby (motorvejen) torsdag aften. 
Vi skal til Stemwede, som ligger cirka 40 km. N.Ø. for byen Osnabrück. Vi tager turen over 
to dage. Så har vi tid til at nyde det og lege turister. Vores ”Team Hotel” er ”Hotel 
Knostmann” i Hunteburg, i delstaten Niedersachsen. Rigtig godt sted og kun 1,5 km. fra 
”grænsen” til delstaten Nordrhein-Westfalen, hvor kommunen Stemwede ligger, og med 
kun 10 km. til start & mål. Vi mødes med Barbara & Hans-Ulrich her. Nu er vi de nødvendige 
3 mandskaber, der skal til for at vi i morgen kan stille op til hold konkurrencen, med vores 
”Dansk Tysk Historic Team”. Det bliver spændende. Vi forventer ingen ting, da det er 
skrappe hold der er tilmeldt her, p.g.a. sværhedsgraden. Men først skal vi lige hygge os 
sammen. Hygge er jo det vigtigste.  
 

 
 
Søndag morgen 7.30, er vi klar til diverse kontroller, (bil, papirer, kørekort m.m.) på P-
pladsen ved ”Berggasthof Wilhelmshöhe” i Haldem, Stemwede. Med fælles hjælp får vi det 
klaret og nu er det morgenkaffe tid. Løbet er af en type tæt på det danske, bortset fra at alle 
Ori-opgaverne er efter tyske regler. Og helt bestemt i den svære række. Løbet er på 125 km. 
og bygget op over 4 sekundetaper og 3 ori-etaper. Rutebogen indeholder sekundetaper, 
oversigtskort for Ori-delen, plus nogle små transportdele (på kort) til at forbinde de 
forskellige opgaver. Orienteringsopgaverne udleveres ved de tidskontroller hvor de starter. 
Og så er der afgang. Der er opgivet minuttal til at løse opgaverne i (pr. ori-rutebog) f.eks. 
Ori-rutebog-2. Den er på 23,19 km. og dertil har vi så 55 min. Der er tilmeldt 46 mandskaber 
til løbet. Vi er tildelt start numrene, - 23, 26, 43.  
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Første start er kl. 9.31 og vi lægger hårdt ud med en sekundetape på 11,66 km. Så to ori-
etaper på henholdsvis 25,4 & 23,2 km, inden formiddagsdelen slutter med en sekundetape 
på 17,5 km. Nu er vi også nået så langt østpå, at vi er fremme ved middagspausen på ” 
Gasthaus Am Museumshof” i byen Rahden. Her venter der os nu en lækker egnsret, i form 
af en grønsag/skinke suppe, eller en vegetar suppe, hvis der skulle være nogle, der ikke tåler 
kød. Vi har nu 1 t 20 minutters velfortjent pause. Desværre kommer K. & N.P. og fortæller 
at de lige ”glemte” at overføre de to sidste skilte før pausen. Det kan jo ske for os alle 
sammen, men Føj, det er lige 10 sek. straf. Nå, men op på hesten igen. Hertil har det været 
svært, men sjovt, er vi enige om. 
Så er det på den igen. Vi skal jo retur til Wilhelmshöhe. Det gør vi over to sekundetaper og 
en ori-etape. Her glemmer vi (jeg) desværre lige, at vi laver ”modkørsel” på 10 m. og det 
koster jo straks et skilt. Endelig forstår vi ikke den læste opgavetekst helt til UG og straffen 
er endnu et skilt. Men vi hygger os gevaldigt på de små snoede veje.  
Vi når mål kl. 16.39, og det er nu blevet tid til en kop velfortjent kaffe. K. & N.P. kommer i 
mål og er super glade. Det har bare gået som ”smurt” hele eftermiddagen. Dejligt. Snakken 
går livligt og diverse fejl diskuteres. Kl. 18 er det så tid til en lækker 3 retters ”festmiddag”. 
Og så kommer resultaterne.  
Og sandelig om ikke Karin & Niels Peders anstrengelser rækker til en klassesejr i kl. 
Youngtimer. Flot. De er kørende i den røde Golf II GTI. Barbara & Hans-Ulrich bliver nr. 3 i 
deres klasse og Inge & jeg bliver nr. 6 i vores.   
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Og minsandten om vi ikke lige nøjagtigt klare at vinde ”Holdturneringen”. Super.  
1. Dansk Tysk Historic Team. 64,38 stp. 
2. AMC Retzen.  67,40 stp. 
 
Nu er klokken blevet 21. og festen her slut. Vi er alle enige om at det har være alle tiders løb 
og en rigtig fin dag. Det har været rigtig sjovt, som Inge så rigtig siger.  
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Nu sætter vi kursen mod vores ”Team Hotel”. Vi må lige en lille tur i ”Baren”, for at fejre 
vores ”Hold sejr”.  Søndagen bruger vi på at nå tilbage til det Midtjyske. 
Se det her løb er noget af det nærmeste man kommer danske forhold og dog meget 
anderledes. Her er der arbejde til begge i bilen og især til ”hjernerne”. Næste år har løbet 
været kørt i 50 år. Hvor mange Oldtimerløb har 50 års jubilæum ? ?  Ja, jeg spørger bare.  
Så begynd nu at tænke over, om det ikke er næste år, at du ”tør” vove dig ud i en ny og 
spændene oplevelse. Vi er alle enige om at vi har lavet plads, i vores kalender.   
 
Med sportslig hilsen, Team Old Time – Dansk Tysk Historic Team.  -  Troels.  
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Rallyinfo Regularity Rally 
Horsens Automobil og Motor Klub, med løbsledelsen, - Jan Østergaard, 
Preben Jepsen & Mads Thornberg, har inviteret til et lille hyggeløb tirsdag 
den 27. august. Niels Peder & jeg deltog sidste år i den første udgave af 
deres tirsdagsløb. Det var en fin aften. Så derfor er vi nu igen på vej med 
retningen sydøst. Vi kører i den lille hvide Polo, der igen er blevet frisk efter 
strabadserne i det tyske. (se anden artikel)   

 
Med start / mål 
hos ”DLG Land og 
Fritid” i 
Hedensted, og 
cirka 60 km rute, 
ja så skal det nok 
blive en hyggelig 
aften. Første 
mødetid er kl. 18 
med start kl. 19. 
Der er tilmeldt 18 
mandskaber fra 
det meste af 
Jylland & Fyn. Fra 
IMK er også 
mødt Hanne & 
Poul Juhl-

Godballe. Det må siges at være flot på en ganske almindelig arbejdsdag for de fleste. Og lad 
det være sagt med det samme. Var i ikke med, ja så gik i glip af mangt en god oplevelse, men 
herom lidt længere nede i teksten.  
 
Det er en dejlig sommeraften og ved starten er der kaffe m.m. Efter nogen snak skal vi jo så 
også køre lidt ”motorløw”. Vi har start nummer 9. altså lige midt i feltet. Det er Niels Peder 
der fører bilen og mig der styre slagets gang. Ruten er lagt vest for Hedensted og med en 
vestlig begrænsning lidt før Jelling. Dem af jer der er bare lidt stedkendt, vil hurtig tænke, 
Grejsdalen, Jelling Skov, Skibet. Og ja det er helt rigtig. Et super terræn, men også krævende, 
at køre i. Og HER ER DER EN LØBSLÆGGER, der (endelig) har tænkt sig lidt om. Etape 
hastigheden er 38 km/t på hele løbet. Det vil sige, at vi lige har ”luft” til at lette foden, ved 
passage at dem der er ude og nyde det fine vejr. RIGTIG GODT TÆNKT.  
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Ruten var som sagt 
rigtig fin. Dog vokser 
træerne hernede 
heller ikke ind i 
himmelen. På et par 
sekundetaper, er 
vejens beskaffenhed 
ikke lige til de valgte 
hastigheder, hvis ikke 
man lige har en lille 
lykkeamulet med. 
Niels Peder siger også 
på et tidspunkt, at 
det er godt vi kører 
Polo og IKKE Golf. Der 

er grusvej og med mange sten. HELT BESTEMT IKKE NOGET FOR FINE GAMLE BILER. Men 
ellers en helt igennem godkendt Aften. At vi så mere eller mindre alle, blev fanget i et mega 
skybrud på den sidste tredjedel, ja det kan ingen jo holde for.  
 
Men føj for den lede, det giver vand. På et tidspunkt kører vi ganske langsom i ca. 20 cm 
vand over et langt stykke inde i et villakvarter. Det regner så kraftigt, vel over 15 til 20 min. 
Vi kan kun køre 30 til 40 km i timen og kan intet se ud over vand. Derved er vi nogle det 
”overser” en rutekontrol desværre. Men det er jo en del af betingelserne og ens for os alle. 
Ved mål er der ”Rallyinfo” pølser, kaffe og kage. Super. Vi ender på 6 pl og Poul & Hanne på 
en 8 pl. Så ok IMK aften. Og vi kommer igen næste år, hvis dette er muligt.  
 
Med sportslig hilsen  -  Team Old Time.     
Skrevet af Troels.     Foto.: Rallyinfo.dk 
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KLUBAFTEN – HVM METEOR  
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Weekend Oplevelse 
 
Der er et gammelt ordsprog der siger at.: ”Man skal gå så grueligt meget igennem, inden det 
bliver godt”. Ja, om det ordsprog holder, ja det kan i jo vurdere efter at have læst denne 
historie.  
Vi starter lige med lidt baggrundsviden. Inge & jeg er på ferie i Schleswig-Holstein. ”Normalt” 
deltager vi ikke i motorsport i vores ferier. Men der er dog ingen regler uden undtagelser. 
Da der er et dobbelt oldtimerløb midt i ferien og ”kun” 20 km. fra hvor vi er, ja så har vi aftalt 
med Karin & Peder, at de tager vores Opel med herned. Vores aftale er at de kommer med 
2 biler til frokost lørdag d. 17. aug. Deres Grønne Golf og vores Orange Kadett.  
 

 
 

Så derfor er Karin & Peder, Inge & jeg tilmeldt det ”2 Int. ADAC Dithmarschen Classic” lørdag 
d. 17. aug. Der er mødetid kl. 15 og start kl. 16. i Hanerau-Hademarschen. Løbet er på ”bare” 
60 km (2+30 km) Det består af 4 sekund etaper, der så køres igen efter en lille pause. Samlet 
længde på dem er ca. 40 km. Hele løbet er færdig kl. 20. Rigtig fin ide syntes vi. Søndag d. 
18. aug. er der så det ”33 Int. ADAC Christophorus Oldtimer Rallye”, også fra Hanerau-
Hademarschen. Ser det kan man vel ikke tilpasse ret meget bedre, eller kan man ? Den kære 
løbsleder har lige ”glemt” at der d. 17. køres en mesterskabsafdeling i byen Buchhols, lidt 
sydvest for Hamborg. Så derfor står han med meget få tilmeldinger til lørdagens løb. Det må 
derfor ”Aflyses”. Øv. 

 

Der er jo styr på sagerne hos Karin & 
Peder, så onsdag bliver den ”Grønne” 
lige tjekket. Den vil IKKE med på tur. 
Den nægter. OK, ja så må de jo bruge 

den ”Røde GTI”. Den bliver tjekket, og jow den vil godt med. Den fungerer som den skal. 
Fredag bliver den så pakket, efter en tur forbi tanken. Fint så er alt klar.  
Lørdag morgen ”tidligt” skal der så lige køres 300 km sydpå. Men nu vil den ”Røde” så 
pludselig ikke med alligevel. Nu er gode råd dyre. I de to løb kan man ”kun” deltage i ”gamle” 
biler (max 1990). Vi har jo den lille gamle Polo !!! Peders hygge bil. Og den vil meget gerne 
med. Den har aldrig været i udlandet. I en fart bliver der pakket om. De når frem som aftalt, 
men da dagens løb jo er aflyst, har vi tid til at hygge os sammen her på campingpladsen hele 
dagen. Dejligt. Her langs ”Der Nord-Ostsee Kanal” sker der meget forskelligt.  
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Søndag morgen kl. 8.00 er der så 
diverse kontroller til dette års ”Int. 
ADAC Christophorus Oldtimer 
Rallye”. Vi deltager selvfølgelig i 
”Holdmesterskabet” med vores 
”Dansk Tysk Historisk Team”. Vi 
stiller med alle mand. Sidste år tabte 
vi til både - MSC Neumünster & AC 
Schleswig, efter at vi havde vundet 
de foregående 6 år. Så vi er alle 
tændte. Desværre er der også her frafald på grund af løbet i går, og især fra 
”Hyggedeltagerne”. 56 tilmeldte, ikke mange. ”normalt over de hundrede. Nå men løbet er 
på ca. 120 km og med 4 sekundetaper. (to er rundbaner).  
Efter dejlig morgenkaffe hos det ”frivillige brandvæsen”, ja så er vi her kl. 10 klar til at køre 
ud på de første 60 km. Der er rampestart på ”Marktplatz” og turen bringer os gennem det 
flotte landskab, nordvest på, af de nærmeste omveje, frem til middagspausen i landsbyen 
”Weddingstedt” lidt nord for Heide. På en ”Gammel” rigtig hyggelig kro, ”Kirchspielkrug”, 
for vi en lækker egnsret. ”Rinderrouladen” med diverse tilbehør. Rigtig lækkert.  
Vi er godt mætte og ”døsige” nu på vej retur, af andre ”omveje” til Rampemål på ”der 
Marktplatz”. Ved ca. 16. tiden er alle i mål og har indfundet sig hos det ”frivillige 
brandvæsen”. OG HER venter der os det helt store ”hjemmebagte” kagebord. Det er 
klubbens damer der har frembragt uanede mængder af forskellige lækre lagkager. Igen 
super godt gået af de flittige damer. Top.  
 

Når men efter kaffe og kage skal der vel også resultater på bordet. Vores mandskaber 
placerer sig som følger.: 
                                                Klassen. Generelt. 
Karin & Niels Peder.  2 i kl.  2 gen. 
H. Jörn & H. Jürgen.  3 i kl.  3 gen. 
Troels & Inge.   4 i kl.  4 gen. 
H. Ulrich & Barbara.  2 i kl.  7 gen. 
Maren & H. Peter.  3 i kl.  11 gen. 
 
 
Se nu vender vi lige tilbage til 
”ordsproget”. Karin & Peder der gik 
så gruelig meget igennem, ja de 
leverede et superflot løb. Og det i en 
total undertippet bil. De ”manglede 
bare” 1,3 sekund op til løbets 
generel vinder, Bernd & Gert Uwe, i 
deres Golf GTI.  Super flot kørt.  
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Også vores Team gør det SUPER 
godt. Vi har Mandskaber på 2, 3, 
og 4 pladsen generelt. Så nu bliver 
der regnet. Det er sådan at det er 
sekunderne fra de tre bedste 
mandskaber der sammentælles. 
Så bliver det spændende. Og ja, 
her lykkedes det for os at 
generobre førstepladsen. Vi slår 
A.C. Schleswig med hele 15.32 
sekund. Jes sådan.  
 
Efter en rigtig hyggelig dag sammen med dejlige mennesker, er tiden nu kommet til at vi alle 
begiver os i alle retninger. Karin & Peder tager vores Opel med hjem igen og vi fortsætter 
med vores ferie.  
 
Reklame for vores Team & hjemmeside. 

 
 
Med sportslig Hilsen ”Dansk Tysk Historic Team”. – Team Old Time.  Skrevet af Troels.  
 
Ps. Efterskrift.: 
Ved 19.30. tiden meddeler Karin & Peder, at den ”lille Polo” nu ikke gider mere. Den vil 
”Bæres”. De holder i Padborg og læsser ”igen” om, denne gang til vores Opel. De har bestilt 
”liggevogn” til Polo’en. Så den kommer nok først hjem mandag. (og hjem bliver selvfølgelig 
– Nøvling Autoværksted)  
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Ruskær Auto løbet 
Af Allan POST 
 
Det blev Ikast Motor Klub (IMK) som skulle lave finale løbet i klubrally i både Speed Nord og 
i JFM regi, og et finaleløb er noget specielt, og IMK havde lavet et flot og værdigt løb, med 
gode varierende prøver. 
NØRLUNDBANEN er klubbens DNA, og her var løbets udgangspunkt, ligesom banen indgik i 
løbet, i alt 14 prøver og 7 forskellige, sublimt. 
Selvom årstiden vejrmæssigt kan variere meget og vores kære sport er en udendørsaktivitet, 
så strålede vejret flot, perfekt med årstiden taget i mente. 
LOKALE 
Patrick Brill Clausen ville så gerne vise sig frem, på hjemmebane og også klubmæssigt, og 
han og Marianne Filbert Jørgensen var klar til at give alt i deres lavgearede Peugeot 206 GTI. 
Knægten er både hurtig og stabil, Årets rallytalent 2018, og han gør det altså godt, med en 
ydmygende attitude, han viser bag rattet hvad han kan. 
Men Kristian Lambæk Hansen/Jesper H Poulsen i en Peugeot 306 GTI gav ham kam(p)til hans 
hår, og to små fejtrin fra Patricks side gjorde, at Kristian og Jesper vandt, på flot, hurtig og 
fejlfri kørsel. Kristian og Jesper har haft et ’hurtigt’ år, og her til finalen satte de så tingene 
på plads. 
KENNETH KROGH ANDERSEN/URH (UdenReserveHjul.kroghhimself), er hurtig i hans 
Bimmer, men en punktering og uden reservehjul så ingen arme ingen småkager, så måtte 
han trække nitten her til finalen, men i Speed Nord regi fik han guldet med sig hjem, sammen 
med Allan Have Leegård. 
FACTS : Sjældent er der set så flot et program til et klubrally, med alle prøver, tidsplan, 
deltagerliste og stillingen i Speed Nord, her er der en som har nørdet med hans pc, tak for 
dette !! 
LØBETS GENERELLE vindere blev Harald Søndergaard/Per Mikkelsen i Subaru Impreza, og 
Harald var i vanlig stil i godt humør efter den totale sejr, et meget smittende humør faktisk. 
ÅRETS STABILE TITEL går til Morten Grove Nielsen og Frits Grove Nielsen i Citroën Saxo, 
klassesejr på klassesejr, hurtig som bare fanden, irriterende stabile, vindere total set af 
Speed Nord Turneringen i en GADEBIL, suveræne klassevindere i både JFM og Speed Nord, 
og nu med 20 klassesejre i streg, IMPONERENDE FLOT ! 
HANS WESTER, idemanden og strategen bag Speed Nord succesen, også han er hurtig bag 
et ruskindsrat sammen med Peter farmand i højre sædet, suveræne i klassen og altid med i 
front i det generelle klassement. 
Mark Engelbrecht/Martin Konge i Peugeot 206 GTI har også haft en konge sæson i klassen, 
og er bare smadder hurtige hver gang. 
Theis Baunskilde Christen og brormand Lasse i Peugeot 106 GTI er ligeledes konger i klassen, 
og er svære at ryste klassesejren fra. 
Mikal Duncan Grønbech/Berith Nanett Grønbech vinder sjældent, men deres passion for 
deres sport er imponerende og prisværdigt, og ydermere er de banner opsætter for Race 
Media i DM rally regi. 
Lokale Asger Iversen/Anders Clausen i Honda S2000 fik en andenplads i klassen efter klub 
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kammeraterne Harald/Per, så håneretten til den kommende julefrokost i IMK har Harald 
æren af, godt med humør og humor i vores kære sport. 
Præmieoverrækkelsen skulle henover både løbet, JFM og Speed Nord, og tiden føltes kort 
her, da mange blev til sidste hold skulle klappes af, joo der er sammenhold og masser af 
humør i denne sport, hvor 43 mandskaber kørte denne finale. MEN hvor 90 forskellige hold 
har kørt med i de 8 forskellige afdelinger i Speed Nord regi, jeg bukker og nejer mig i respekt 
for dette. 
 

 
Dagens pokaler klar til uddeling (se IMKs resultater på de næste sider)  
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IMK resultater – 8 afd. Speed Nord 
Klubrally 
 

 
 
8 afdeling af Speed Nord Klubrally 2019 den 6/10-19. 
 
Her er lidt resultater for IMK kører fra løbet den 6/10-19: 
 
Klasse 1 blev Patrick Brill og Marianne Filbert nr.2 
 
Klasse 2 blev Harald Søndergaard og Per Mikkelsen nr.1, Asger Iversen og Anders Clausen 
nr. 2, Peter Pedesen og Claus Drachann nr. 4. 
 
Klasse 3 udgik Klaus Jespersen med en brækket trækaksel. 
 
Klasse 4 blev Christian Byskov Cavazzi og Benno Cavazzi nr. 3. 
 
Klasse 5 blev Lasse Brogaard og Nanna Holm Lauridsen nr. 3. 
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Resultat for Speed Nord 2019 
turneringen 
 

Klasse 1:  Guld til Patrick Brill og Marianne Filbert 
Klasse 2:  Sølv til Agser Ivesen og Anders Clausen 

Bronze til Harald Søndergård og Per Mikkelsen  
Klasse 3:  Sølv til Klaus Jespersen og Richard B. Sørensen 
Klasse 5: Bronze til Lasse Brogaard og Nanna Holm Lauridsen 
 
 
Resultat for Speed Nord 2019 turneringen U25: 
Her blev vinderen igen i år Patrick Brill Clausen og Marianne Jørgensen.  
 
Resultat for JFM 2019 turneringen: 
Klasse 1:  Sølv til Patrick Brill og Marianne Filbert 
Klasse 2:  Sølv til Agser Ivesen og Anders Clausen 

Bronze til Harald Søndergård og Per Mikkelsen  
5 Pl. til Peder Pedersen Peter Pedersen og Claus Drachmann 
 

Klasse 3:  Sølv til Klaus Jespersen og Richard B. Sørensen 
Klasse 5: Bronze til Lasse Brogaard og Nanna Holm Lauridsen 
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Klubmesterskab FR 2019 
2. afd. d. 12 oktober 2019 
 

Lørdag d. 12 oktober blev 2. afdeling af klubmesterskabet kørt på Nørlundbanen. Trods en 
våd vejrudsigt og masser af regn i dagene op til løbet, lykkedes det alligevel at få gennemført 
alle heats. 
Det startede som en rigtig god gang mudderrace men op af dagen blev banen mere og mere 
tør. Til sidst kunne det endda støve! 
Det blev en god dag med masser af højt humør og godt og fair race på banen. 
Herunder er resultat fra dagen og samlede resultat i hver klasse. 
Fotos: Kenneth Brian Sørensen – KB-motorsport. 
 

Junior klassen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultat for dagen:       Samlet klubmester: 
1. plads: Jeppe Elmo Kirkeby     Jeppe Elmo Kirkeby 
2. plads: Anders Munch Jensen         
3. plads: Tobias Eriksen 
4. plads: Nanna Hedehus Rohde  
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Standard klassen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultat for dagen:       Samlet klubmester: 
1. plads: René Jensen       René Jensen 
2. plads: Asger Vendelbo 
3. plads: Anders Munch Jensen 
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Super klassen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultat for dagen:       Samlet klubmester: 
1. plads: Rasmus Vendelbo      Rasmus Vendelbo 
2. plads: René Jensen 
3. plads: Mark Veng Nielsen   
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Rygtet siger… 
 
Fra pålidelig kilde siger rygtet, at en IMK kører har vundet Danmarksmesterskabet i MRC. 
Redaktionen forsøger at få bekræftet rygtet til et indlæg til næste nummer af 
Kilometerstenen. 
Hvis du kan bekræfte rygtet og vil fortælle lidt om, hører vi gerne fra dig (Palle Hornum…) 
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Prisfest i Ikast-Brande Kommune 
Af Jan Søndergaard 
 
Tirsdag den 10. september havde Ikast-Brande Kommune kaldt til Prisfest i Isenvad. 
Formålet var at hædre kommunens idræts-udøvere og –klubber. 
En hel perlerække af hæderspriser blev uddelt, ligesom aftenen var krydret med flere 
indslag fra nogle af de mere specielle foreninger i kommunen. Det hele blev bundet sammen 
af konferencier, Steen Hebsgaard, der i mange år har været ansat på Herning Folkeblads 
Ikast-redaktion og på Ikast Avis. 
Det er klart, at fodbold og håndbold er de mest profilerede sportsgrene i Ikast-Brand 
kommune, men sådan en aften har man virkelig mulighed for at vise den mangfoldighed, 
der er i de mange foreninger. Ligesom det er kommunens mulighed for at hædre de klubber 
og personer, der på det organisatoriske plan har ydet en ekstraordinær indsats og dem, der 
har opnået fine sportslige resultater. Klubberne havde lavet indstillinger til de enkelte priser, 
og ved hver uddeling blev der vist en lille video, hvor en person fra klubben fortalte om 
begrundelsen for indstillingen. 
Fra IMK var der Hæderspriser til Patrick Brill Clausen, der både vandt JFM og DM i klubrally, 
samt blev kåret som Årets Rallytalent 2018, og til ”Familie-holdet”, der vandt Hold-DM i 
Bilorientering. Navnet på holdet kommer af, at hos alle fem mandskaber er de to personer 
i bilen i familie med hinanden. Der er Bente og Brian Nielsen (ægtepar), Jesper og Svend E. 
Hedevang (søn/far), Ditte og Niels P. Rolighed (datter/far), Sabine og Bjarne Rosenlund 
(datter/far) samt Harald og Jan Søndergaard (brødre). 
 

 
 
Øverst fv: Niels P. Rolighed, Jan Søndergaard, Patrick Brill Clausen og Brian Nielsen. 
Nederst fv: Sabine Rosenlund, Bjarne Rosenlund, Ditte Rolighed og Bente Nielsen. 
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  Vi Møblér dit hjem. 

Sunds Møbler 
Navervej 18, 7451 Sunds, 97141700 

Din lokale møbel specialist siden 1970. 
 



   

27  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

MÆRKEDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
BANKO/BINGOKALENDER 2019 
 

 

Bingo:      Banko: 
      
Mandag 9 December Tirsdag 22 Oktober 
   Søndag 3 November 
   

   

      
 
     

Fødselsdage 
 

 
50 år: 
Steffen Østergård Jensen    21. oktober 
Kim Nygaard      17. december 
 
60 år: 
Allan Hilleborg      19. oktober 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

   

IMK ønsker hjerteligt Tillykke 
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KALENDEREN 

Oktober 
Tirsdag d. 22    Banko 

 

November 
Søndag d. 3    Banko 
Lørdag d. 9    Klubmesterskab Klubrally 
Onsdag d. 13    Klubaften HVM Meteor 
 
 

December 
Mandag d. 9    Bingo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk 

http://www/

