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redaktionen 
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god, varm og 
virusfri 
sommer til 
alle! Vi læses 
igen på den anden side! 
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Verden på vågeblus - Del 2 
Af Team Old Time – Troels 
 

 

 

Etape 3. 

Ja, som jeg jo skrev sidst, er vi jo kørt igen, og er i fuld gang med 3. etape. Og som jeg også 
skrev, citat.: ”Men du skal ikke være i tvivl. Det her er svært, og vi har nok at se til. Men 
sjovt. DET ER DET”. Citat slut. 
Jeg har jo også lovet jer løsningen på opgave 6 i etape 3, så den kommer her.:  

 

Ja, hører jeg nogen sige, at ”den opgave var da nem” ? Næe vel. Der skal arbejdes for 
tingene. Den grå tonede ”DR” er neutraliseret. 
Første del af etapen forløber faktisk OK, synes vi alle tre, men på resultatlisten må vi erkende 
at det måske kunne være lidt bedre. Etapens sidste opgaver (8) er hvad der på tysk hedder 
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”Komplexe Barrikade”. Og kompleks, ja det må vi sige den er. Og det selv om vi, og især Jan 
mener, at det kan vi da finde ud af. Men næe, så nemt går det ikke mine fine venner.  
Da vi alle er kommet i mål tirsdag til midnat, ja så kommer tingene jo på skrift, og det ser 
således ud for denne etape.  
131-Troels bliver nr. 72 med 100 stp. 133-Niels Peder bliver nr. 74 med 100 stp. og 130-Jan 
nr. 77 med 110 stp. Det koster 10 stp pr. kontrol og ved point lighed er den bedst, der har 
kørt den længste fejlfri strækning. Er der også lighed her, er det den der har først indleveret, 
der kommer først. Nu har vi jo kørt halvdelen af løbet og der er nu kommet et delresultat af 
vores anstrengelser på de første tre Etaper. 
Af os 3 danskere har Jan lagt sig pænt i spidsen som nr. 62 med 41,63 point. Herefter 
kommer så undertegnede som nr. 72 med 38,13 og Niels Peder er nr. 93 med 29,67 point. 
Men der er langt op til de første. På en 1 pl. er Dirk Kamps, med 66,42 point. – Så på 2. pl. 
Tina Göbbels, med 65,89. – Og nr. 3. Reinhold Wisniewski, med 65,85. Der er kamp til 
stregen også i toppen. Pl. 7 har 65,18 point. Altså en forskel på 1,24 point. Og jow, vi 3 har 
langt op til toppen.   

Etape 4. 

Vi er kommet godt af sted på etape 4 nu. Den køres i trekanten mellem motorvej  A-4 og A-
61. Og lige øst for den store åbne mine, -”Der Tagebau Hambach”. Ja faktisk helt ud til 
kanten heraf. Her graves brunkul (Braunkohle). Tagebau er på 85 km². Imponerende og den 
er ”kun” en del af et meget stort mineområde (åben) fordelt rundt i området. Mere info 
her.: https://de.wikipedia.org/wiki/Tagebau_Hambach 
Denne etape består af 8 sammenhængende opgaver. Og igen er der nok at se til. Også selv 
om vi selvfølgeligt igen mener, at vi nu hver især har styr på det og denne gang har 
”idealruten”.  Vi får se, når vi når i mål.  
Ja ”Ideal” ruten har vi ikke, men det er da blevet bedre denne gang. Ja faktisk har vi forbedret 
os meget, synes vi. Og især Jan har fået et flot (set med danske øjne) resultat. Godt kørt Jan. 
”Efter dem” ! !  
Etaperesultatet er som følger. 130-Jan nr. 13 med 20 stp. 131-Troels bliver nr. 24 med 30 
stp. og 133-Niels Peder bliver nr. 78 med 70 stp.  Så fin IMK indsats.  
I delresultatet ser det nu sådan ud. Jan er rykket op på en 50 pl. Troels er nr. 58 og Niels 
Peder er nr. 85. Altså en fremgang for os alle tre. SÅ nu bliver vi jo nødt til at tage os 
”alvorligt” sammen. Der resterer nu ”kun” to etaper. Så det er nu. ! ! 

Etape 5. 

Vi er jo i fuld gang med etape 5. og mens vi ”kører” kan I jo prøve kræfter med opgave 1 fra 
etape 4. God fornøjelse.  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Tagebau_Hambach
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Ja nu er vi så nået igennem endnu en hård etape. Der er blevet snakket regler og ”hvad mon 
han (løbslederen) mener her. I har jo haft chancen for at løse opgave 1 fra etape 4. 
Løsningen kommer her.:  

 

Etape 5 består igen af 8 opgaver hvoraf de 7 første ”hænger” sammen. De køres igen Nord 
for Düren. Denne gang er vi cirka 30 km nord for, i området lige syd for Glimback. Og igen 
får vi ”kam til vores hår”. Vi får nye udfordringer. Blandt andet skal vi nu prøve at køre 
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”Fiskeben”. Prøv at kikke på dette eksempel. 

 

Den sidste opgave er igen syd for Düren i ”Nationalpark Eifel”. Her er vi efterhånden ved at 
være ”stedkendt”. I løbet af weekenden når vi alle tre i mål. Vi har virkelig gjort os umage 
alle sammen og det belønner sig da også, da vi får resultaterne fra etape 5.: 131-Troels bliver 
nr. 17 med 40 stp. 130-Jan nr. 18 ligeledes med 40 stp. men er kommet i mål ca. 11 timer 
senere, og 133-Niels Peder bliver nr. 57 med 100 stp.  Så der er igen fremgang i det totale 
regnestykke. Jan er rykket op som nr. 42. Troels er nu nr. 49 og Niels Peder er nr. 78. Så igen 
en fin IMK indsats. 

Etape 6. 

Vi er nu kørt ud på løbets sidste og afgørende etape. Og hvis i mener, at vi har været af den 
opfattelse at de første 5 etaper var svære, ja så er det da rigtig vurderet. Men så kan vi da 
lige oplyse, at på etape 6 er ”skruen” blevet skruet ”helt i bund”. Uf vi må arbejde. Vi må 
lige ringe sammen om ”forståelsen” af diverse regler, for at have en ide om, hvad vi skal. 
Igen er de første 6 opgaver sammenhængende. Igen får vi ”ekstra” Regler. Udover at veje 
er ensrettet, er der også lige disse to regler ekstra. ”Kreuzungsverbot og amerikanischen 
Abbiegens”. Denne gang gælder dette på de første 6 kort.  

 
Vi vil jo meget gerne igen lave et rigtig godt resultat alle tre. Ja især da det jo nu er sidste 
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chance. Vi krydser finger og håber det bedste. Den ”store” opgave, er ekstrem svær, ja 
faktisk så ”tricket”, at da vi senere får idealruten, ja der har løbsledelsen ”neutraliseret” to 
pæne stykker, da der kan være tvivl om ruten. Denne del er igen nede i Eifel området. (Her 
er rigtig fin natur og små hyggelige landsbyer. Her vil vi bestemt bruge et par ugers ferie, når 
vi engang er sluppet af med Coronaen) Nu er vi på vej mod mål, og jeg når ind lørdag. Jan & 
Niels Peder kommer ind henholdsvis søndag og mandag. 
Og igen er vi godt kørende på trods af alle genvordigheder. Resultatet for etape 6.: 130-Jan 
nr. 19 med 40 stp. 131-Troels bliver nr. 21 med 50 stp. og 133-Niels Peder bliver nr. 71 med 
130 stp.   
Dejligt at være nået i mål og fint at der ikke er flere etaper nu. Det er jo ”næsten” sommer, 
og så må vi jo ud i den friske luft. Vores deltagelse i det ” 1. Int. Virtuelle Frühlingsfahrt 
2020”, har helt bestemt været en god beslutning. Vi har haft en rigtig stor oplevelse og vi 
har lært en hel del, af at deltage i dette spændende løb. Og vi mener da selv, at vi har klaret 
os ok, når man tager regler og forhold i betragtning. Men at det har været en rigtig fin 
oplevelse, ja det lader sig ikke fornægte. Spændende, hård, lærerigt og sjovt. Helt igennem 
en fed oplevelse. Så en RIGTIG stor tak til folkene bag dette arrangement. ”Mesterskabet” -  
”Virtuelle Ori-Challenge” – ”Virtuelle Frühlingsfahrt 2020”, er blevet til i et samarbejde 
mellem disse 3 klubber. Euregio Classic Cup e.V. - Automobilclub Eschweiler e.V. im ADAC - 
MSC Huchem-Stammeln e.V. 1976 im NAVC. Alle i området mellem Aachen og Köln. FLOT 
ARBEJDE.  
Nu går vi jo så bare og venter på det samlede resultat. Imens kan jeg fortælle, at af de 148 
startende mandskaber, ja der er der 126, der har klaret sig gennem alle strabadserne. Resten 
er stille og roligt faldet fra hen af vejen. Nogle har ikke ”nået” at aflevere en eller flere etaper 
til tiden og 3 er udgået. En anden sjov ting er, at da min lille ”Trabbi” kom på hjemmesiden, 
inden starten med logo og startnumre, ja så er der senere kommet et par mere med på 
ideen. Rigtig fint. 
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Med hensyn til medlemskab af klubber hænger det sådan sammen. For ”Team Old Time” er 
”Klubben” – IMK. (Ikast & omegns Motor Klub) Derudover er vi også medlem i DHMC. (Dansk 
Historisk Motor Club). Derudover er Niels Peder & jeg også medlem af den tyske klub VFM 
(Verein für Motorsport e.V.) hos Richard Lehr i Verden, syd for Bremen. Så har vi det på 
plads. I ventetiden har vi nået at deltage i det danske ”virtuelle” O-Løb, - Corona-Papirløbet, 
som blev afviklet mandag aften, med ikke mindre end 72 deltagere. Rigtig flot efter danske 
forhold. Herom kan i læse anden steds på Hjemmesiden.  Nåe, men nu kom det samlede 
resultat. Det er sådan ud.:  

 

Bernd Schmitz.  
 
1.     Bernd Schmitz.           134,02 Stp. 

2.     Dirk Kamps.               131,67 Stp. 

3.     Reinhold Wisniewski .  131,27 Stp. 

24.   Edwin Speckmann  109,32 Stp.  VFM. + NAC Bremen. 

34.   Jan Søndergård.  102,83 Stp.  IMK. 

43.   Troels R.Nielsen.    97,55 Stp.  IMK. + VFM. + DHMC 

79.   Niels Peder Rolighed.   66,41 Stp.  IMK. + VFM. + DHMC. 

82.   Richard Lehr.    61,80 Stp.  VFM. + DHMC. 

Vi synes det er OK og flot af Jan, som var helt ukendt med de tyske Ori regler. Tillykke Jan. 
Vi vil også gerne sige tak til jer der har brugt tid på at følge vores ”færden” i det ”store” 
udland. Vi håber i har fået et lille indtryk af, hvad der er vi nu har lavet i 6 uger. 

Med sportslig hilsen IMK i udlandet og Team Old Time.  -  Troels. 

Den lille ”Trabbi” klarede den lange tur fint. ☺ 
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CORONA  2 Løbet 
Af Niels P. Rolighed 

 

Med 75 deltagere i det andet papirløb i denne Corona-tid, var 
der på forhånd stillet store forventninger til Bernd Thrysøe 
som havde konstrueret ruten, i samme form som Ole Skov 
brugte i første løb efter devisen:  
 
Mon ikke, at vi er mange, der har behov for lidt træning i at 
omfatte en køreordre til en rute, der skal følges. Nogle har 
tidligere eksperimenteret med at køre løb, uden at ruten 
køres. Det blev kaldt papirløb, og blandt andet i Thy Motor 
Sport havde vi den aktivitet ved nogle klubaftener. 

 

De mange deltagere i begge løb, viser vist med al tydelighed, at der var et behov her. 
Bernd havde bestemt at alt tidsforbruget ville blive straffet. Altså de minutter der gik fra 
man modtog Køreordre og Skiltekort på mail – til man sendte kontrolkortet retur, ville blive 
straffet med 1 strafp. pr. min. 
 

I Team Old Time / Ikast Motor Klub havde vi naturligvis deltagere i begge løb – Mere om 

Papirløb 1   Her kan man bl.a. se at både Ditte og jeg hver  for sig fik en del strafpoint, og 
landede langt under Troels´s flotte 4. plads. I parentes bemærket, fik jeg også ”bank” af 

Troels i det Tyske ”papirløb” Virtuelle Frühlingsfahrt  – Altså ringede jeg til min datter 
og Observatør.: ”Far har en plan” – Vi skal gå sammen om Papirløb 2 for at slå Troels i C-
klassen. 
Som sagt – så gjort. Mandag aften mødtes vi i Sunds og var klar på sekundet 19:20:00 – Og 
så gik det ellers derudaf, og vi fandt da også nogen listige detaljer, som vejforlægninger der 
skulle ”fanges” ved at checke vejene på skiltekort med køreordrens vejforløb. Så godt så 
langt, men så speedede vi tempoet op, og sløsede med forbikørsler / ankomstretninger på  
bl.a. et par kringlede parkeringspladser – Og det kostede dyrt. Der er et køreordre-eksempel 
med her i artiklen.Så kan du jo selv prøve – det er den nemme der er vist her nederst. Løsning 

finder du HER 
Lettere omskevet kan man sige om vores plan.: ”Operationen mislykkedes, men patienten 
overlevede alligevel”  - Troels vandt godt nok med sin 3. Plads – men Ditte og jeg gik 
betydeligt frem og endte på 4. pladsen af 33 gennemførte i C-Klassen. 
 

Det var sjovt og lærerigt – og noget vejsportsudvalget burde overveje at bruge som træning 
/ appetitvækker til næste vinter. 

 
Alle IMK-Resultater.: 
Klasse M.: Jan Søndergaard                   Nr.  6 ( 396 strafp. ) 

Klasse C.: Troels Nielsen                       Nr.  3 ( 282 Strafp. )  
                Ditte/Niels P. Rolighed           Nr.  4 ( 322 Strafp. ) 

                Sabine Rosenlund                 Nr. 15 ( 446 Strafp. ) 
                Poul Juhl-Godballe                Nr. 16 ( 449 Strafp. ) 
                Bjarne Rosenlund Nielsen      Nr. 21 ( 474 Strafp. ) 

http://www.teamoldtime.dk/nyhed.asp?id=182
http://www.teamoldtime.dk/nyhed.asp?id=183
http://www.teamoldtime.dk/nyhed.asp?id=186
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IMK bestyrelsesmøde 02-2020  
Mandag d. 4. maj kl. 19.00 i klubhuset.  
Deltagere: Bjarne Nielsen, Niels Kr. Højriis, Inger Marie Pedersen, Asger Iversen, Emil 
Hammer, Anders Clausen, Kim Nygaard.  
Afbud: Ingen  
Referent: Kim Nygaard.  
 

Dagsorden:  
1. Godkendelse af referat fra sidste møde  
 

2. Bestyrelsen - siden sidste møde – henvendelser mm (undtaget udvalgsemner)  
- Møde med kommunen ang. miljøtilladelse mm.  
Den nye jordvold ved Rally og MRC og lysmasterne ved MRC er i offentlig høring, som slutter 
d. 5/5.  
Hvis der herefter kan gives landsone tilladelse, skal der også søges om byggetilladelse til 
lysmasterne ved MRC.  
 
- DIF puljerne er åbne for ansøgninger  
Ansøgningsreglerne er uændrede. Det anbefales at søge om noget der forventes at skaffe 
flere medlemmer eller for at fastholde nuværende medlemmer.  
Gode ideer modtages gerne inden næste bestyrelsesmøde.  
 
3. Coronasituationen:  
- DIFs og DASUs forholdsregler/anbefalinger  
Fra og med mandag den 20. april 2020 er der mulighed for, at udendørsidræt uden 
kropskontakt kan afholdes - inden for rammerne af de generelle krav og anbefalinger fra 
sundhedsmyndigheder og regeringen.  
Dermed kan aktiviteter inden for DASU-regi genoptages under bl.a. disse forudsætninger:  
- At man ikke må samles flere end 10 personer  
- At man skal holde afstand på to meter  
- At man skal have stor fokus på håndhygiejne  
- At man begrænser fysisk kontakt  
- At man ikke hoster eller nyser på andre  
- At man skal holde sig hjemme, hvis man er sløj - også ved milde symptomer  
 
DIF anbefaler inden for disse rammer, at:  
- Udendørsidrætsaktivitet uden kropskontakt kan igangsættes pr. 20. april 2020.  
- Udendørsaktiviteten sker i mindre grupper og fortrinsvis parvis eller enkeltvis (afhængig af 
idræt).  
- Myndighedernes generelle anbefalinger om at holde afstand, begrænse den fysiske kontakt 
mest muligt og sikre god hygiejne overholdes.  
- Klubhuse, omklædningsrum, samlingssteder holdes lukkede - dvs. man møder op omklædt.  
- Medlemmer af forening/klub tager hjem efter endt udendørsaktivitet.  
- Personer med symptomer på sygdom, helbredsmæssige svækkelser eller høj alder bør ikke 
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deltage.  
- Redskaber, faste installationer, flag, remedier etc. bør ikke anvendes af flere deltagere. 
Deltagerne skal i videst mulige omfang selv medbringe redskaber, remedier m.v.  
- Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår.  
 
Da retningslinjerne er generelle, er det en forudsætning for motorsporten, at hver enkelt 
klub/bane tager stilling til, hvordan aktiviteterne skal udføres i praksis på forsvarlig vis og 
inden for retningslinjerne.  
  
-Hvordan forholder vi os i IMK  
Vi efterlever DIF og DASU retningslinjer ift. afstand og hygiejne.  
 
- Aflyste arrangementer  
Sønder Virum Rally Sprint forventes aflyst, da der plejer at kommer mange deltagere, 
officials og tilskuer. En endelig beslutning tages efter den 10. maj.  
 
- DASUs situation: fyring af medarbejdere  
De vil forsøge at servicere klubberne bedst muligt, men opfordre til lidt tålmodighed.  
 
- DIF Corona-støtteordninger  
IMK kommer til at mange ca. kr. 82.000,- på tværs af alle afdelingerne. Dette vil vi forsøge 
at få dækket af DIF’s ordning.  
 
4. Økonomi:  
- Status  
Kontingenterne er cirka det samme antal som tidligere år på dette tidspunkt.  
Tak for det til alle medlemmerne.  
Økonomien er fornuftig, der er ingen uventede udgifter, men desværre heller ikke nogen 
indtægter.  
 
5. Sportsudvalgene:  
a: Banesports-udvalget  
- Udlejning af Folkeracebanen. Det er en god og let måde at tjene penge på, men der skal 
følges op på om ansvarsfraskrivelsen er god nok.  
Alle enkelte deltagere skal aflevere en underskrevet ansvarsfraskrivelse til IMK.  
- Der er gang i vedligeholdelsen  
 
b: OR-udvalget  
- Der er pt stille pga Covid-19  
 
c: MRC-udvalget  
Vi håber stadig at det er muligt at afholde DM 3 - RC Funcup d. 21. juni.  
Vi starter igen med klubaften om torsdagen. Vi har aftalt med DASU hvordan dette kan forgå 
med hensyn til afstand, hygiejne og skiltning.  
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Vi har en igangværende omlægning af sporet på Large Scale banen som skal gøres færdig 
inden vores næste løb.  
 
6. Øvrige udvalg og funktioner:  
a: Sponsorudvalget  
Der er intet nyt  
 
b: Bygningsudvalget  
Status på klubhusrenoveringen  
Gulve med tæpper er færdige  
Køkkenet er næsten færdigt. Der mangler noget på væggen over køkkenbordet.  
 
c: Banko  
Det ligger stille pga Covid-19  
Men den nye bestyrelse er i gang og ved godt mod.  
 
Tekst indsat fra Herning Banko Center:  
Naturligvis er der ingen af os der havde kunnet forudse, at år 2020 ville udvikle som den har 
gjort. Inden vi i den nye bestyrelse havde afholdt vores første møde, var der en opgave, som 
vi blev nødt til at tage os af. Nemlig at lukke HBC pga. smittefare. I skrivende stund har vi 
stadig lukket, og vi ved ikke hvornår vi kan åbne igen. Selv om centret har været lukket, har 
bestyrelsen alligevel haft en del opgaver at se til. Vi har holdt 2 møder og fået løst de opgaver 
og udfordringer, der har været. Vi har fået lavet et team som kommer til at stå for 
automattømning en gang om ugen. Det er dejligt at flere klubber nærmest har tilbudt sin 
hjælp. Tak for det. Med hensyn til den opmærksomhed vi har fået fra spillemyndighederne, 
så ser de positiv på, at der er blevet etableret en fællesforening. De ser positivt på de 
afdelinger, som har valgt at melde sig ind i foreningen. De ser det som et tegn på at disse 
foreninger ønsker at følge reglerne. BFID arbejder videre med spillemyndighederne, så alle 
kan følge og leve med reglerne med at afvikle bankospil. Når vi en dag åbner centret igen 
har vi alle sammen en fælles opgave at få fyldt bankohallen igen. Det kan godt være at der 
bliver lavet nogle tiltag i starten, som gør at kunderne ikke sidder så tæt. Det kunne være at 
flytte hver 2. stol ved bordene. Dermed bliver der længere afstand mellem folk. Dog er der 
nogle personer Herning Banko Center og Støtteforeningen for de aktive klubber i Herning 
Banko Center som ikke kan sidde samme sted som de plejer. Hvis det bliver løsningen, er 
det vigtigt at alle bakker op om beslutninger og tiltag. Alternativ kan blive længere tid med 
lukkede døre. Men indtil videre afventer vi myndighedernes udmeldinger. Alle jer der har 
Facebook, må meget gerne syntes godt om HBC’s side, så vi kan nå ud til så mange personer 
som muligt på. Del opslag når de bliver lagt op så vi bliver synlige. Når vi åbner HBC igen, er 
der en stor bøn til jer alle. Kom ind og støt hinanden. Kom og spil når de andre klubber 
afvikler spil. Tag gerne en ven / veninde med, så vi kan få fyldt huset igen. Vi får stor brug 
for hinanden og hinandens støtte.  
 
d: Klubblad- og hjemmeside  
Det kører uændret.  
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e: Aktivitetsudvalget  
Der er intet nyt  
 
f: Cafeteriaudvalget  
Der er intet nyt  
 
7. Kalender & aktiviteter:  
- Åbent hus den 9/5 - Aflyst  
- Byfest i Ilskov den 6. juni – Status ukendt  
- Rallysprint i Sdr. Vium den 13. juni – Status ukendt  
- Folke Race DM den 14. juni – Status ukendt  
- Fun Cup 20-21. juni – Aflyst  
- Ruskær Auto løbet, dato ikke lagt fast 26. juni er i spil – Forventes afholdt  
- DM Rally den 3. oktober – Forventes afholdt  
 
8. Eventuelt:  
Vandslangen til MRC-afdelingen er gravet over igen. Dato for retablering fredag d. 8/5.  
E-Sport for ungdomsklubben – Kontaktperson?  
 
9. Næste møde  
10. august ved Kim kl 19:00  
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Corona-Papirløbet 
Af Team Old Time - Troels 
 
Vi skriver mandag d. 11. maj 2020. Vi er midt i en Coronatid, som alle ved. Det får folk til at 
”tænke” i andre baner. En af dem er Ole Skov. Han indbyder til et dansk bilorienteringsløb 
her til aften. Og det er der ikke mindre en 72 mandskaber, der har takket ja til. Det er vist 
længe siden, der har været så højt et deltagerantal i dansk O-sport. Nå ja, jeg glemte lige at 
fortælle, at løbet jo er virtuelt, selvfølgeligt.  
Løbet starter kl. 19. for M/A klassen. I de to klasser er der tilsammen 29 startende FLOT. Så 
følger B klasen kl. 19:10 med 13 deltagere og endelig C klassen 19:20 med 30 deltagere.  
Fra IMK er vi 7 tilmeldte. Og jeg skal da lige love for at vi kommer ud og køre. Turen er rigtig 
fint skruet sammen, og man skal holde tungen lige i munden for at komme bare nogenlunde 
rigtig rundt. Det foregår kort og godt på denne måde. På start tidspunktet kommer der en 
mail indeholdende kontrolkort, terrænkort og rutebog. Ellers foregår det så næsten, som 
var vi ”kørende”. Hver rubrik har en køretid og ”merforbruget” er belagt med normal straf. 
Sidste mulighed for at komme i mål er så max 4 timer senere. Så det er bare med at komme 
af sted.  Når vi er nået gennem hele ruten, ja så sender vi vores kontrolkort på mail til Ole. 
Den tid hvor han modtager den er vores sluttid. Det virker fint.  
Og opgaver der kan give pande rynker er der nok af. Det bliver nu ikke nemmere af at side 
hjemme ved køkkenbordet. Næh, tro endelig ikke det. Det ses da også af resultatlisten. Men 
en oplevelse, ja det må man sige, det er. Og samtidig også sjovt synes jeg. Så er der nogen, 
der laver et nyt løb vil jeg gerne ”køre” med. Helt sikkert.  
Resultaterne for os fra IMK bliver.:  
kl. M.: – Jan Søndergård nr. 6.   
I kl. C.:  – Bjarne R Nielsen nr. 2.– Troels R Nielsen nr. 4. – Poul Juhl-Godballe nr. 5. – Niels P. 
Rolighed nr. 9. – Sabine Rosenlund nr. 15. – Ditte Rolighed Hansen nr. 21.  
Ja en fin indsats og flot fremmøde. Jeg havde en rigtig fin aften her hjemme ved 
køkkenbordet. Hvor jeg samtidig kom lidt rundt i landet. Hvor tit er det lige man kan nyde 
en dejlig kop kaffe, mens man aser af sted på en svær O-rute. Ja ikke. Det har jeg i hvert fald 
aldrig prøvet før. Så stor TAK til OLE for en fin aften og et god O-Løb. Tak.  
 

Med sportslig hilsen Team Old Time. – Troels.  
 

 
Min lille MG, som jeg kørte Ole’s løb i. Min lille ”Trabbi” trængte til en pause, efter det lange 
løb i Tyskland. Så godt man har flere at vælge imellem.  
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Folkerace DM på Nørlundbanen 
 
D. 13-14 Juni 2020 blev der kørt DM i Folkerace på Nørlundbanen under nogle noget 
usædvanlige forhold. Her er samlet nogle resultater og reaktioner fra dagen. Fotos: Kenneth 
B. Sørensen. 
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Nye IMK medlemmer 
 
Lukas Østergård 
Nicolaj Kim Mølgaard Zacho 
Cicillie Pleidrup 
Mikkel Riis Raun 
Ida Golding Zylauv 
Lukas Andsbjerg 

 
IMK byder velkommen! 
 

 
 
BANKO/BINGOKALENDER 2020 
 

 

HBC BANKO  HBC BINGO  
 

Torsdag  27 August  Onsdag 1 Juli  

Søndag 18 Oktober  Fredag 25 September  

Tirsdag 24 November  Mandag 2 November  
    Onsdag 16 December  
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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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MÆRKEDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

        

        
 
     
 
 
    
 
        
 
  

 
 

Fødselsdage 
 

18 år: 
Naja Jul Møller     19. August 
 

50 år: 
Helle Brill      8. August 
 

70 år: 
Hans Erik Sørensen    18. Juli 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

   

IMK ønsker hjerteligt Tillykke 
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Med forbehold for Corona virus ændringer! 
 
KALENDER 

 

Juli 
Onsdag d 1    Bingo 
 
 

August 
Torsdag d. 27    Banko 
 
 
 
 

Se også kalenderne på www.imk.dk og på www.dasu.dk 

http://www.imk.dk/

