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Fra alle os til all jer… 
 
Årets sidste klubblad er nu produceret og klar til 
at blive læst i alles velfortjente juleferie. Selvom 
der er ferie tid, er der stadig mulighed for at få 
lidt motorsportsoplevelser. Det kan du læse 
mere om inde i bladet. 
 
En glædelig jul og et godt nytår fra redaktionen! 
Redaktør, Kim Højriis 
klubblad@imk.dk 
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ÅRSFEST 2020 
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Der indkaldes hermed til 
 

GENERALFORSAMLING 
TIRSDAG D. 21. JANUAR 2020 Kl. 19.00 I KLUBHUSET 

 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Formanden aflægger beretning. 
3. Kassereren fremlægger revideret driftsregnskab og status. 
4. Fastsættelse af kontingent. 
5. Fremlæggelse af budget 
6. Indkomne forslag. 
7. Valg af bestyrelse: 
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Der gives meddelelse 
om de 3, af sportsgrenene valgte til bestyrelsen. 
 
På valg til bestyrelsen er; 
Asger Iversen 
Inger Marie Pedersne 
 
8. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant. 
9. Eventuelt. 
 

Husk at forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være bestyrelsen i 
hænde senest 8 dage før, jvf. klubbens vedtægter   
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ÅRSMØDER 2020 
Der afholdes årsmøder i de enkelte afdelinger på følgende datoer. Mød op og 
giv din mening til kende i din afdeling. 
 

O- & R-AFD.:  MRC-AFD:   BANE-AFD.: 
Tirsdag d. 7. januar Torsdag d. 9. januar Mandag d. 6. januar 
 

Fælles for alle møder 

Mødetid : Kl. 19,00 
Sted: Klubhuset/Nørlundbanen 

 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Året der gik 
3. Økonomi 
4. År 2020 
5. Valg af udvalgsmedlemmer 
6. Valg af bestyrelsesrepræsentant 
7. Evt. 

 

HUSK INDSTILLING TIL 
HÆDERSBEVISNINGER! 
Husk indstilling af personer til klubbens hædersbevisninger! 
 

Peder Brøchner‘s mindepokal 
Pokalen tildeles en person i og omkring klubben, som ved sit arbejde og sin indsats 
gør noget særligt for at fremme og styrke klubånden i Ikast og omegns Motor Klub. 

 

Jens Hansen‘s Ærespokal 
Pokalen har til formål at ære IMK´s formand gennem 30 år (1967 - 1997 ), Jens 
Hansen, som tak for det store arbejde han har udført for klubben. 
Pokalen uddeles en gang om året, og gives til en person, et hold eller en gruppe af 
personer der på det sportslige eller organisatoriske område har ydet en speciel 
indsats. Ved tildelingen lægges vægt på at den præmieredes indsats er udført i Jens 
Hansen‘s ånd. 
Bestyrelsen afgør, efter indstilling fra medlemmer, hvem der skal modtage pokalen. 
Ethvert medlem af IMK kan skriftlig indstille person eller personer til pokalen. 

 
Indstillinger skal være bestyrelsen i hænde senest d. 14. januar 2020 (Telefonnumre/Email 
adresser findes på side 2). 
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MOTORSPORTENS HALL OF FAME 
Fra dasu.dk 

 

 
 
Hør podcasten med Harald og Jan, på Dasus hjemmeside: http://kortlink.dk/245s8 

  



   

7  

IMK bestyrelsesmøde 04 & 05-2019  
Referater fra bestyrelsesmøde 04 og 05 
kan findes på hjemmesiden under 
menupunktet Info og derefter Referater. 
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Car-Team Løbet 
Af Team Old Time – Troels Nielsen 
 

Vi skriver mandag d. 7. oktober, og Niels Peder og jeg er på vej til 
Hammel for at deltage i 6. afd. af Midtjysk Turnering. Det er klubben, 
BOAS der står for denne afdeling og de har sat Kurt & Alexander 
Rasmussen på opgaven, at strikke en rute sammen. Car –Team er vært 
med kaffe og kage. Så vi har noget at stå imod med, når vi om lidt triller 
ud på ruten. Der er en hyggelig snakken og byten historier. Der er 

tilmeldt 16 mandskaber. OK til et mandag aften løb. Fra IMK er der et modig nybegynder 
mandskab (klasse D) tilmeldt. Det er Dorte & Mikael Møller. De har kun kørt 1 løb, indtil i 
aften. 
 
Dagens rute er på ca. 30. km. plus hjemtransport. Første start kl. 19.00. og vejret er fint. Vi 
starter ud med en køretur i det sydlige Hammel, inden vi sætter kursen mod nord vest. 
Slutkontrollen er lidt øst for Vejerslev. Det er en fin tur og vi hygger os gevaldig. Det går fint 
fremad, og vi finder da de fleste finter. Det lykkedes os at snige os ind på en første plads.  
 
Desværre har Kurt fået lavet D klassen alt for svær. Hvad han også pænt undskylder ved 
udsendelsen af resultatlisten. Men Dorte & Mikael 
kæmper sig modigt igennem ruten alligevel. Det er 
ret sejt gjort, 
 da det jo også er i mørke. De lister hjem på en 
anden plads.  
 
Nu er det så tid til en velfortjent franskbrødsmad 
og en kop kaffe i Hjermind gamle skole. Snakken 
går strygende og der er højt humør. En fin aften er 
nu ved at være slut og vi triller hjemad.  
 
Med sportslig hilsen ”Team Old Time”.  -  Troels.  
 
Ps. Prøv at kikke ind på vores Hjemmeside.: www.teamoldtime.dk  
 

  

http://www.teamoldtime.dk/
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Lærerig og spændende oplevelse 
aften til IMK – Klubaften 
Af Niels Peder, Team Old Time 
Billedegalleri – Mobil-fotograf: Karsten Damm 
 

 
 
 
 
 

 
 

En pæn flok IMKér var troppet op hos HVM-Meteor i Sunds til det første vinterarrangement 
en mørk og kold Novemberaften. Vi startede i det nybyggede showroom, hvor pejseindsatse 
og brændeovne var linet op. Her kunne Rene Povlsen så fortælle at Firmaet består af to dele 
– Produktion af Meteor pejseindsatse / Svendsen Brændeovne og så en værktøjs-
produktionsdel, hvor man både opfinder og producere værktøjer til emneproduktion. 
Mange af emner producere HVM selv i høj-kvalitets stål, mens andre værktøjer udvikles til 
salg til andre produktions-virksomheder. HVM-Meteor er markedsledende i pejseindsatse. 
Både Pejseindsatse og Brændeovne, produceres i eget regi.  
 
Tid til en rundvisning i produktionslokaliteterne, hvor alle de store stansemaskine, var 
forsynet med pigenavne – stærkeste ”pige” kunne trykke 180 Tons - Nogle af ”pigerne” var 
nok nærmere at betegne som ”damer” idet de ældste maskiner, var tilbage fra 60èrne – I 
produktionen var der også topmoderne cnc-styrede maskiner. 
Videre mod til det der nok interesserede IMKérne mest – Motorsport.  
 
Vi nåede frem til Racer-afdelingen, hvor der ventede os noget af en overraskelse. De to Seat-
biler, som Rene og team-kammeraten Allan Kristensen havde brugt i Yokohama Super Cup 
( med stor succes ) var solgt og i stedet stod der nu en Golf TCR-Racer, netop hentet hjem 
fra Sverige  - Teamet har indkøbt 2 ens biler, og Allans bil bliver leveret 15/11. Rene havde 
imidlertid presset på for at få den ene bil med hjem – ”Jeg får jo besøg af en Motorklub” 
måtte han forklare Svenskerne. 
 
Seat-Racerne var afhentet Søndag og Golf-Raceren kom til DK Fredag, Tirsdag 
tester/afprøver Rene bilen på Jyllandsringen, under meget dårlige forhold – Regn og Rusk 
og Onsdag var der så klubaften, Jow, tingene går også stærkt uden for banen. 

Planen er så at skifte et spor op, og deltage i 
Touring Car Series - TCR, som netop er blevet 
frigivet som danmarksmesterskab af Dasu. Det er 
så nyt at Rene kun kendte til 8 – 9 danskere som 
havde tilmeldt sig turneringen, hvoraf 5-6 er 

http://supercup.dk/
http://supercup.dk/wp-content/uploads/2019/10/Stilling-20191006.pdf
https://www.meteor.dk/
https://www.hvm-herning.dk/
http://europe.tcr-series.com/
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navngivet, heriblandt Casper Elgaard og Jan Magnussen – så de to talentfulde Yokohama 
Super Cup – kørere fra HVM-Meteor skal nok få nye udfordringer, tænker jeg. De nye TCR-
Racere er bygget over Golf 7 Gti med ”standard motor” som dog her yder 350HK. To 
”Mekaniker-Nørder” gik og puslede om bilen, så den kan blive klar til sæsonstart. Interessen 
for bilen og Racerafdelingen er stor, men ved 21:30 tiden er det tid kaffe og hjemmebag i 
kantinen. En super aften, med ny viden om både ”Dit & Dat” - Varme nyheder om 
motorsport og biler, samt ”gamle røverhistorier” over kaffen. 

 

 
Fotogalleri.: 
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Medlemsundersøgelsen 
Af Bjarne Rosenlund Nielsen 

 

Med det hovedformål at rekruttere og fastholde medlemmer, har DASU fået lavet en 
skabelon til en medlemsundersøgelse, hvor klubberne kan spørge nuværende og tidligere 
medlemmer om deres syn på klubben. Med et årligt frafald/udskiftning af medlemmer på 
ca. 20% af medlemsskaren årligt, er der god grund til at forsøge om man kan finde årsagen 
og dermed iværksætte tiltag til at mindske frafaldet. 
 

Derfor blev alle medlemmer og tidligere medlemmer 3 år tilbage, tilbudt at deltage i 
undersøgelsen. Heldigvis fulgte mange opfordringen (ca. 30%) og mange tak for det. 
Nu kan man bruge undersøgelser og statistik til meget, men når man ved at 70% ikke har 
svaret, samt at de medlemmer der har svaret alle har været medlem i 5+ år, skal man passe 
på ikke at tolke svarene som entydig fakta.  
 

Der er dog god grund til at reflektere over mange af kommentarerne – heraf nogle, hvor 
flere skriver om det samme emne: 

• Klubaftener: Nogle ønsker flere – andre foreslår faste månedlige klubaftener – andre 
synes det er passende. 

• Nye medlemmer: Der foreslås et infohæfte til nye medlemmer, så man ved hvem 
man skal henvende sig til. 

• Kommunikation – der er medlemmer der synes man får for lidt information 

• Kontingent- og licenspriser for høje 

• Flere træningsaftener  

• Træningsarrangementer/klubløb med trænerassistance/vejledning/gode råd 

• Flere sociale arrangementer på tværs af afdelingerne 
 

Det er alt sammen rigtig gode relevante kommentarer, som der skal arbejdes videre med og 
i den forbindelse vil medlemsundersøgelsen indgå som et punkt på generalforsamlingen.  
Bestyrelsen kan ikke alene løse de mangler og ønsker/forslag der påpeges. Til den opgave 
skal vi alle hjælpes ad, så nye medlemmer modtages godt og hurtigt føler sig som en del af 
fællesskabet i IMK. 
Vi håber at alle vil være med til at løfte opgaven og drive klubben i en positiv retning, til gavn 
for både nuværende og nye medlemmer. 
 

I forbindelse med medlemsundersøgelsen blev der udsat følgende præmier: 
3 flasker rødvin blev vundet af Bente Nielsen 
En bankoaften i Herning Bankocenter for 2 personer: Carsten Thinggaard 

 

Husk årsmøderne i afdelingerne, samt generalforsamlingen der afholdes tirsdag den 21. 
januar. 
Hermed ønskes alle medlemmer og vore mange hjælpere en glædelig samt et godt nytår. 
 

Bjarne Rosenlund Nielsen 
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Kontingent og licenser  -  hvorfor koster det som det gør ? 
 
Med hensyn til kommentarerne i medlemsundersøgelsen omkring kontingent- og 
licenspriser bliver vi nødt til præcisere hvordan disse priser fastsættes og af hvem.  
 
Et ”voksen”medlem (over 17 år) som skal have kørerlicens til baneport, vejsport eller rally, 
betalte i 2019 et samlet kontingent på 925 kr. – heraf går de 550 kr. til DASU og de 
resterende 375 kr. til IMK. 
 
DASU-kontingentet bestemmes på det årlige DASU Repræsentantskabsmøde (hvor alle 
klubber deltager). Her fremlægges det kommende års budgetforslag, hvori det foreslåede 
års-kontingent indregnet.  
 
IMK-kontingentet bestemmes på generalforsamlingen i januar. Det foregår ved at 
bestyrelsen foreslår et kontingent, hvorefter alle medlemmer kan kommentere, om man 
synes det er passende, for meget eller for lidt. Kontingentet skal blandt andet være med til 
at dække vores fælles klubhus og de faciliteter, udstyr, materiel og maskiner, der er 
nødvendige for at afvikle løb i de forskellige sportsafdelinger.   
På dette års generalforsamling var der ingen som udtrykte sig om at IMK-kontingentet var 
for højt. 
 
Licens-priser: Hvis man skal køre Folke Race, vejsport eller klubrally koster licensen ikke 
noget udover det almindelige DASU kontingent. Skal man derimod køre baneløb eller 
rallysport af en højere kategori end det ovenfor nævnte, skal man tilkøbe en højere licens. 
Licenspriserne fastsættes af DASUs bestyrelse alene (se adm. cirkulære H1). I den 
forbindelse skal man tænke på at de forskellige forsikringer, man som løbsdeltager er 
dækket af: Ulykkesforsikringer, officialforsikringer, regreskravsforsikring (den forsikring der 
dækker hvis en rallybil laver skade på noget/nogen) blandt andet betales af licensafgifterne.  
 
For MRC sport udøvere er priserne lidt anderledes:  
DASU-kontingent:  100 kr. 
IMK kontingent: 375 kr. 
Licens:  200 kr. 
I alt:  675 kr. 
 
Om man synes at 375 kr. til IMK er for dyrt, er op til det enkelte medlem at afgøre, men set 
i forhold til hvor meget der ellers bruges på biler og udstyr, udgør klubkontingentet i mange 
tilfælde en ret lille procentdel af totalbeløbet på en sæson. 
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Sjov og spas i det vestjyske 
Af Rikke Pajbjerg 
 
Lørdag den 9. november havde Vagn Åge sin succesfulde debut som løbsleder, med et lille 
hyggeligt klubrally i Borris og omegn. 
Vi var 7 mandskaber til start, Asger havde modigt stillet Honda’en til rådighed til hele 2 
kørere. Alle kørte efter samme vilkår både Asgers Honda’en og Per Mikkelsens hyggelige 
Hyundai. Banen blev kridtet op allerede under rundstykkerne, med kække bemærkninger 
om dækvalg, dårlige undskyldninger og hydraulisk håndbremse monteret aftenen før. 
Fødevarepark Skjern Enge består af flere separate bygninger og fungerede godt, som 2 ret 
fine industriprøver, hvor snævre passager, en spændende parkeret autocamper og 
vendinger i det glatte løvfald gav gode udfordringer for både 1. og 2.kører. Modsat et 
normalt klubrally, hvor hvert team skal videre til næste prøve, fulgtes vi ad, og snakken gik 
lystigt mens vi så de andre teams køre. Asger var dog lidt bekymret for tiderne fra de 2 der 
lånte Honda’en – det var jo ikke så godt hvis de overhalede ham i hans egen bil!  
DEKRA Køreteknisk anlæg i Skjern var ramme om de 2 næste prøver – Og med fri leg på 
rundbanen, var der plads til at få lidt fart på. Som 2. kører i Christian Cavazzi’s hurtige 
Honda må jeg dog sige, at fart er én ting, det med at bremse i tide en anden. Christian 
forstår at rykke halvgamle koner rundt – for den ene kegle kom lidt bag på ham – så vi fik 
en ordentlig snurretur, inden det kækt gik videre – så vi kunne gøre det igen ved en anden 
kegle – Vi skøjtede lige forbi, men reddede den hjem med endnu en kæk håndbremser 
vending……. Nu var vi jo kommet afsted, så kunne vi lige så godt lave et show ud af det 
(eller noget) Ikke verdens bedste tid, men de andre teams gav os tommel op for 
underholdningsværdien. Jeg har glemt hvem der vandt – men det er også fuldstændig 
ligegyldigt, for det var sjovt og hyggeligt – og vi skal ikke glemme hyggen i en sport, der 
resten af året handler om tider og pointstillinger. 
Alt i alt en rigtig fin og sjov klubrally-dag – KOM NU MED næste år – det er kun for sjov. 
Tusind tak til Vagn Åge og de uundværlige officials der frøs med anstand i den iskolde 
november tåge. 
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Tallet 2 
Af Troels, Team Old Time 

 
Tallet 2, kan ifølge ordbøgerne betyde f.eks. - Modsætningernes tal, mand og kvinde, yin og 
yang. Eller - Månens tal. Månen er planeten for ”bløde værdier” så som kreativitet, æstetik, 
livsglæde, mildhed og blidhed. Det er også i høj grad et tal for at være en, der gerne vil have 
det godt, sjovt og nyde livet. Se de ting kan vel godt passe på IMKs O-folk. Jamen hvorfor nu 
alt det ”sludder” ? Jow, for O-folkene i IMK, har i år lært dette tal lidt bedre at kende.! ! Men 
det kræver vel en forklaring, – eller gør det ? ?  Jeg vil prøve.  
Vi starter lørdag d. 14. sep. Her kørers dette års Danmarksmesterskab for Hold, med Aarhus 
Automobil Sport, med Bernd Thrysøe i spidsen, som arrangør. Det Legendariske 
”Familieholdet” fra IMK, beståede af ”far – datter”, Bjarne & Sabine, Niels Peder & Ditte. 
”far – søn”, Svend Erik – Jesper. ”ægtepar”, Bente & Brian. ”brødre”, Harald & Jan. Ja de er 
jo dette år ”forsvarende Danmarksmestre”.  
 

 
Sølvvinderne fra IMK – ”Familieholdet” ved DM. 

 
Som de fleste måske har set i Kilometerstenen, blev "Familieholdet" - hædret ved ”Årets 
Prisuddeling” i Ikast-Brande kommune. Den fest ville de naturligvis gerne med til også i 2020. 
Så derfor stillede Familieholdet op i stærkeste opstilling. Der var 43 deltagere, fordelt på 10 
hold fra hele landet, til start i ”Circle-K-Løbet”. Startstedet var hos Circle-K i Ulkær og med 
mål i ”Bygholm” ved Horsens. Det var en fint tilrettelagt tur. Her starter dramaet så. Hele to 
hold lå lige i point. Det var ”Gamle Motoriserede Kratluskere” fra Grindsted og så vores 
”Familieholdet”. Begge med 295 matchpoint. Grindsted vinder da de har 1 førsteplads. Altså 
træffer vi tallet 2 her.   
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Ja man skulle jo tro det var en ”håndboldkamp”. 

 

Nu springer vi så frem til 6. afdeling og Finalen i JFM, også for hold. Lørdag den 19. oktober 
2019. Det er Kjellerup og Omegns Motorklub med Kim S Jensen i spidsen, der står for 
herlighederne. Starten var henlagt til Cafeteria-Kroen, ved Hampen og mål i Ejstrupholm 
Hallen. Igen en fin dag. Og igen et ”drama”. Hele to hold lå igen lige i point. Det var BOAS – 
”Bjerringbro og Omegns Auto Sport” & IMK.  Begge med 143 matchpoint. BOAS vinder 
denne afdeling, da de havde en 1 førsteplads. Altså træffer vi nu igen tallet 2 her.   

 

 
Boas – Teamet med pokalen ved JFM. TILLYKKE til BOAS. 

 
I den samlede JFM-Stilling, ja der træffer vi så for tredje gang tallet 2 i sammenhæng med 
IMK. Boas vinder mesterskabet med 198 point og med IMK på andenpladsen med 195 point. 
Så i året 2019, ja der var IMK – O.afd. tæt knyttet til tallet 2 vil jeg mene.  
Men husk nu at.: – Det er rigtig flot af vores O-folk. Også selv om det er Sølv. Så et rigtig 
stort TILLYKKE.  
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Klubaften i Februar 2020 
 
Onsdag 5. feb. får vi besøg af Hans-Jørn 
Søgård Andersen. Søgård Racing. Fra 
Grauballe ved Silkeborg. 

 
Hans-Jørn er en 
alsidig mand 
inden for dansk motorsport. Han har ”næsten” prøvet alt, startende 
fra O-Løb, Oldtimer, Vejsport og til Bane. Hans-Jørn har også i en 
årrække siddet i DASUs bestyrelse og derigennem, også i en årrække, 
været deltager på FIA’s generalforsamling, rundt omkring i hele 
verden.  
 

 
I 2012 var det i Istanbul, og herfra er billedet af 
Hans-Jørn & David Couldthard.  
Hans-Jørn siger om dette arbejde.: Det var 
skide spændende og interessant at være med 
til de FIA generalforsamlinger. 
Derudover er Hans-Jørn også kørelærer, 
instruktør på racerskolerne & landstræner. 
Hans-Jørn har uddannet over 2300 nye 
banekørere gennem tiden.  
Af de mere prominente kan bl.a. nævnes.: HKH 
Kronprins Frederik – Allan Simonsen – Michael 
Schröter – Tommy Schröter – Nicolas Kiesa – 
Marco Sørensen – Kevin Magnussen + mange 
andre topnavne inden for dansk motorsport.  
Derudover har Hans-Jørn sammen med 
hustruen Margit, ”Søgård Racing” hvor de 
forhandler alt ”godt” til Motorsport.  
Hans-Jørn vil fortælle os om 4 emner, til vores 
klubaften. ”Mit liv kort. - Mit liv med Sclerose. 
- Mit liv med Sclerose og motorsport. - Mit liv generelt med motorsport”. Så det skal nok 
blive en interessant aften.  
 
Men pas på !! siger Hans-Jørn. Det er med motorsport som med sex….. Har man prøvet én 

gang vil man have mere!       
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Så vi ses Onsdag d. 5. februar, 2020. kl. 19.00 I klubhuset på Brandevej 19b. 7430 Ikast, til 
en hyggelig og interessant aften. Vi ses.  
 
Med sportslig hilsen IMK.  –   Skrevet af Troels.    
 

 
 
HUSK - Tilmelding til Klubaften. Senest torsdag d. 30. jan. 2020. (også dig Henrik). 
Tilmelding til Troels på  ingetroels@gmail.com    Tilmelding er bindende.  
 
 
 
 
  

  

mailto:ingetroels@gmail.com
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NYTÅRSLØBET 
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Nacht der langen Messer 
Af Troels, Team Old Time. Foto.: Privat & PS Sportphoto. 

 

Fredag morgen d. 8. nov., sætter Niels Peder og jeg kursen mod syd i Toyota’en. Vi skal 
sammen med 9 andre mandskaber fra Skandinavien, (Et hold fra Norge) ned til Rothenburg 
(Wümme), som ligger 40 km. øst for Bremen, for at deltage i det ”4. Int. Nacht der langen 
Messer”. Fra den danske grænse er der 240 km hertil.  

 

 
 
De fleste af os har i god tid bestilt værelse på ”Hotel Am Pferdemarkt“ i centrum af byen. 
Nogle af os ankommer fredag eftermiddag og er på en lille byvandring. Her i gågaden er der 
”Tema aften”. Den går på ”Krimi und Shopping”. Vi møder bl.a. ”Hercule Poirot” og der er 
11 ”berømte Detektiver” med i dette event. Og de er tro kopier. Det bliver også lige til et 
glas dejlig ”Glühwein mit Schuss“, inden vi bevæger os om til hotellet igen. Her nyder vi en 
lokal øl, inden vi alle mødes til ”fælles” spisning her kl. 19. Vi er 12 der har fundet tid hertil. 
Det bliver en hyggelig aften. Vi får også besøg senere på aftenen, af Løbsledelsen og det 
danske ”Transponderteam”, -  fam. Hejl, fra Fyn.  

 

                           
Lørdag formiddag bruger vi på ”sightseeing” og hygge. Vi får monteret lidt måleudstyr, bl.a. 
en gammel mobil som triptæller, i bilen. Fundet ur og kortbord frem. Så er vi ved at være 
klar til Regularity løbet, „Nacht der langen Messer”, med klubben ”Verein für Motorsport 
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e.V.” som arrangør.  Og med Christian Kuhr, Christian Rettig & Richard Lehr, som løbsledere. 
Alle tre herrer er bekendt fra løb i Danmark. Løbet er samtidig ”Finalen” i Dansk Historisk 
Motor Clubs ”DHMC Classic Tour 2019”. Rally Centrum er på ”Gasthof Waidmann’s Ruh” i 
landsbyen Brockel, 7 km. øst for Rothenburg.  
I Tyskland er der næsten altid en ”Holdkonkurrence” (Mannschaft Wertung) og vi ”Vikinger” 
stiller naturligvis med to hold. ”Normalt” må der være 5 mandskaber på et hold, hvor af de 
3 bedste tæller. Men i reglerne i dag, står der at der ”kun” må være 4 mandskaber på et 
hold. Vi har lavet Wiking-Nord & Wiking-Süd. Lars Palle har så lavet et rigtig fint ”fælles” 
Logo til os alle. (herover)  
Første mødetid er kl. 12. Vi er i teknisk kontrol og får monteret Transponder. Nu er det så 
tid til Kaffe og hyggesnak. Det viser sig at ”tyskerne” ikke har tilmeldt nogle hold. Det må vi 
da lige ændre på naturligvis. Efter lidt drilleri og lidt provokeren, ja så har vi pludselig to 
tyske hold også. Rigtig dejligt. Dansk Historisk Motor Club, har vundet ”Holdturneringen” de 
sidste to år, (af to mulige) så der er mange drillerier ved start, gående på om de tyske hold 
nu kan se at vågne op.  
 

 
 
Kl. 15.01 er første start. Der er tilmeldt 30 mandskaber. Ruten er på 140 km. Den første 
fjerdedel er i dagslys. Rute opbygninger er et sammenkog af de gode ting fra begge lande. 
Løbet er krævende, men super fornuftigt opbygget. Og hastighederne er der virkeligt tænkt 
over. De passede PERFEKT til forholdene. En sand fornøjelse at deltage her. Der kan de 
danske løbsledere lære en del og især med hastighederne. Og HUSK, det er noget sværere 
at køre de lave hastigheder på sekund etaperne, end de høje.  

 



 

 22 

Vi er tilbage ved Mål kl. 21. og nu er der så 
Buffet. Dejligt og tiltrængt. Det viser sig at vi 
har ruten rigtig, men desværre vælger 
løbsledelsen at ”slette” turens bedste skilt. ØV. 
Nå, men vores tider er desværre ikke til UG. Vi 
kommer for sent til 24 af de 28 målinger. 
Hvorfor nu det. Ja det tænker vi jo også lidt 
over. Den bedste forklaring er, at da vi jo 
bruger en GPS triptæller, ja så er den hele 
tiden lidt bagefter. Det må vi lige tage højde for 
en anden gang.  
Snakken går livligt og vi venter alle spændt på 
resultaterne. Det går sådan i Holdturneringen, 
at DHMC og de ”Danske Wikinger” må se 
Pokalen gå til et Tysk hold dette år. Og som i kan se herunder, blev det en utrolig tæt fight. 
Bare 17 point er der fra det bedste hold til det sidste hold. Så bliver det vel ikke ret meget 
tættere. 
 

1.  Elbkinder -   130 stp.    
2.  DK-Wiking-Süd. -  139 stp.    
3.  Belo. -    145 stp.              
4.  DK-Wiking-Nord. -  147 stp. 
 

 
Vinderne af Hold konkurrencen – Elbkinder.  

 

I klasserne 1 & 4 er der ingen rabat af få, så i disse to klasser kan man også lave et 
Generelklassement. Hvorimod i klasserne 2 & 3 er for nybegyndere og uerfarne. 
I de individuelle resultater bliver det til en flot dansk generelsejr til Karsten & Teddy. Super 
flot kørt. De danske resultater blev. 
 
I klasse 1.     
Karsten Simonsen & Teddy Simonsen.  1.    
Aasmund Kleve & Oddvar Moland.    2.    
Lars Palle & Poul Bo Madsen.     4.    
Benny Dammark & Lars Dammark Simonsen.   6. 
 
I klasse 2.    
Per Hjort Jensen & Frank Kjeldsen.    4. 
 
I klasse 4.    
Troels & Niels Peder Rolighed Nielsen.    2.    
Poul & Hanne Juhl-Godballe.     4.    
Torben & Emilie Weber Wellendorf.    5.    
Per Vilslev & Erik Andersen.     6. 
 



   

23  

Så vel et godkendt dansk resultat, trods alt.   I DHMCs ”DHMC Classic Tour”, er der virkelig 
kamp til stregen. Kun meget få strafpoint adskilte de øverste i toppen, og dertil kom så at 
der bliver pointlighed, mellem nummer 1 & 2. Super kamp og et stort TILLYKKE til jer alle.  
Men det kan i jo se på www.dhmc.dk  
 

 
DHMC Classic Tour.: Fra venstre. Lars D. DHMC. Nr. 3 Torben & Emilie. Nr. 1. Erik & Per. Nr. 
2. Poul & Hanne. Lars P. DHMC. Richard, løbsleder. Troels, tolk.   
 

Resultaterne og rutebog + Idealruten kan ses her på dette link. - http://kortlink.dk/245sg 
Hvis du vil prøve løbet så HUSK at læse ”Gennemførelsesbestemmelser”. 

 
Peter fra ”Ps-sportphoto” har taget billeder og de kan ses på dette link. Her kan de også 
bestilles.   http://www.ps-sportphoto.de 

 
Med Sportslig hilsen Team Old Time. – Troels.                 Foto.: Privat & PS Sportphoto.  
 

 
De stolte Generelvindere, Karsten & Teddy. Sammen med løbslederene Richard (højre) og Christian. 

  

http://www.dhmc.dk/
http://www.ps-sportphoto.de/
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FDM DASU CLASSIC 
Af Niels Peder Rolighed 

 

Team Old Time gjorde ikke det store 
væsen af sig i FDM-Dasu Classic i år. 
 

Det blev kun til deltagelse i to afdelinger. I første afdeling.: Hindsgaul Classic, blev Ditte og 
undertegnede nr. 2 i Sport-klassen og i 2. afdeling.: Historisk Viking Rally, blev Karin og jeg 
nr. 6 i Sport-klassen. SÅ havde Karin og jeg planlagt at deltage i Finalen, men der kom en 
flytning af min mor til plejehjem, lidt i vejen. 
 

Troels / Inge nåede ikke nogen af FDM-Dasu Classic afdelingerne. Nåe-Jo for resten, Troels 
var observatør for Richard Lehr i CCC – FDC3 da hans normale andenkører - Gerd-Uwe, var 
blevet syg. De blev nr. 14 i Expert. 
 

Det gjorde imidlertid andre IMKér – Poul / Hanne havde til sæsonen, klargjort en hvid Golf 
2 1,8 GT fra 1988 – Så skulle der forsøges en slutplacering i Touring-Klassen. De startede ud 
med en 4. plades i 1. Afd.  – Men derfra gik det så mere stabilt fremad, med 2 andenpladser 
– et ”flop” i 4. afd. og så 2 andenpladser mere. Altså 4 tællende 2. pladser og 192 point. Som 
så, symbolsk nok, gav dem en Sølvmedalje ( 2. plads ) i slutstillingen. Kun overgået at et 
andet Begynderhold fra sidste år, som så med 198 point tog guldet i Touring. Slutstillingen i 
alle klasser kan ses her nederst på siden. 

 
Hvad blev der skrevet om finale-løbet..: 
 

Anni og Kurt.: 
En rigtig efterårsafslutning! 
Så blev det finale dag for FDM DASU Classic, helt eksakt lørdag den 26. 
Oktober 
 

Til jer, som fravalgte finaleløbet – der gik I glip af en rigtig 
god dag! Med Hans Ole og Niels som løbslæggere og med erindringer 
om gode oplevelser fra tidligere år, kører man til Århus med 
høje forventninger om et spændende og tempofyldt løb. Og 
det holdt helt stik! 
 

Skulle vi alligevel give et lille ”grynt” så måske en smule mere tid til kørsel igennem 
landsbyerne. Hvis 
vejret havde været havevejr, kunne det måske godt ha’ givet lidt irritation hos beboerne i 
de hyggelige små 
landsbyer. 
 

Et ”magert” felt på 32 deltagere fra hele landet, heraf halvdelen der var eksperter, gjorde 
turen til start i 
Lime, nord for Århus. 
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Det aktive køkkenhold i Lime forsamlingshus diskede efter løbet op med en 3 retters menu, 
hvor 
præmieoverrækkelse for selve løbet skete efter forretten, præmier for FDM DASU Classic 
turneringen til 
klassevindere, klubhold samt overrækkelse af HP vandrepokalen blev overstået efter 
hovedretten, og 
hjemturen satte i gang efter vi havde nydt desserten en stor portion is. 
Tak til Hans Ole og resten af løbsledelsen, officials og køkkenpersonale i AAS for et rigtig 
godt tilrettelagt 
finaleløb og service i det jyske. 

Sport 
1. Per Vilslev Erik Andersen DRC 
2. Benny Koch Hans Oluf Nielsen MKC 
3. Niels Chr. Madsen Olav Madsen SMKG 
 
Expert 
1. Rene Castillo Skjøt Jørgen Skjøt RAS 
2. Kim Kjærsgaard Frandsen Jan Østergaard HAMK 
3. Lars Hjort Simon Hjort DHMC 
 
Touring 
1. Torben Weber Andersen Emilie Weber Wellendorf BMC 
2. Poul Juhl-Godballe Hanne Juhl-Godballe IMK 
3. Michael Kristiansen Michael Andersen ASKH 
 
Klubhold 
DHMC 
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Vi Møblér dit hjem. 

Sunds Møbler 
Navervej 18, 7451 Sunds, 97141700 

Din lokale møbel specialist siden 1970. 
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BANKO/BINGOKALENDER 2019 
 

 

HBC BANKO  HBC BINGO  

Tirsdag 14 Januar  Onsdag 12 Februar 

Torsdag 12 Marts  Fredag 17 April 

Søndag  24 Maj  Mandag 1 Juni 

Tirsdag 16 Juni  Onsdag 1 Juli 

Torsdag  27 August  Fredag 25 September 

Søndag 18 Oktober  Mandag 2 November 

Tirsdag 24 November  Onsdag 16 December 
 
     

Fødselsdage 
 

 
50 år: 
Kim Nygaard      17. december 
Jesper Johannesen     5. januar 
Bo Hjerresen      17. januar 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

   

IMK ønsker hjerteligt Tillykke 
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KALENDEREN 

December 
Lørdag d. 28    Nytårsløbet/Klubmesterskab Orientering 

(se mere inde i bladet) 
 

Januar 
Mandag d. 6    Årsmøde Folkerace 
Tirsdag d. 7    Årsmøde O/R 
Torsdag d. 9    Årsmøde MRC 
Tirsdag d. 14 Deadline for pokal-indstillinger  

(Se mere inde i bladet) 
Tirsdag d. 14    Banko 
Tirsdag d. 21    Generalforsamling 
 
 

Februar 
Onsdag d. 5    Klubaften i klubhuset 
Onsdag d. 12    Bingo 
 
 
 
 

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk 

http://www/

