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Kære læser 
 
Måske begynder verden at være lidt mere 
normal? Eller også er vi blevet vant til at leve 
med Corona? Indlæggene i dette nummer viser i 
hvert fald, at der sker lidt mere – og også lidt om 
hvordan det hele går op i en højere enhed med 
corona som mulig deltager. 
 
Pas på jer selv og hinanden! 
Redaktør, Kim Højriis 
klubblad@imk.dk 
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Folkerace vs. Corona 
Af Katja Kvist – Fotos: Kenneth Brian Sørensen 
 
2020 har været noget af en sæson for køre og alle dem der gerne vil ud på de Danske jordbaner 
og se noget godt race. Ja selv for mig har det været noget af en udfordring – Jeg havde nemlig 
lovet at skrive lidt vedr. de to løb der var lagt i kalenderen og skulle afholdes på Nørlundbanen.  

 
 

Men lige inden det hele skulle til at begynde og vi alle var ved at være klar med div. Nye biler 
i garagen, så blev Danmark lukket ned grundet Covid-19 og alt blev aflyst. Så vejret blev hold 
og alle håbede på at det blot var en døgnflue – men ak nej. Desværre viste det sig for at være 
noget der er kommet for at blive og der skulle tænkes kreativ for at vi kunne få lov til at komme 
ud at køre noget race. Så med kontakt til div. Myndigheder og politiet kunne Nørlundbanen 
endelig dog lidt forsinket slå dørene op for 1. afdeling af DM i folkerace. Men alt var bare ikke 
som før! der måtte nu ikke komme publikum og hver køre måtte kun have to hjælper med og 
hele ryttergården skulle deles op i zoner og alle må kun være i den zone som de havde fået 
armbånd til. Så ja, det gav mig en udfordring da jeg ikke kunne komme ind og se selve løbet, 
men måtte følge med hjemmefra på frdasucup.dk eller Facebook.dk. 
Nå men vi er i gang og håber at alt vil ændre sig, det sker desværre ikke og de næste løb på de 
andre baner bliver også lukket for publikum og jeg må også her følge med på diverse sociale 
medier. 
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Men løbene bliver afholdt og vi når til afslutningsløbet som skal afholdes på Nørlundbanen, 
desværre også uden publikum. Så gode råd er dyre for lidt race skal jeg da ud Og se i år – så 
jeg ender med at få mig sneget ind i en campingvogn og forklaret løbsledelsen at jeg er hjælper 
så jeg er nød til at være på banen og få et armbånd. 
Jeg er heldig, ingen smider mig ud og jeg får en weekend fyldt med race på en helt anden måde 
end det jeg er vand til – men må være ærlig at sige at alle virker til at tage det meget godt selv 
om de ikke kan få lov til at gå rundt bland hinanden og sparke dæk. 

 
 

Så afslutningsløbet på Nørlundbanen den 13/09-2020 var det eneste løb hvor jeg var på banen 
for at se løb og det var et løb fyldt med spænding, da det var sidste løb i en serie af 5 i kampen 
om DM titlen. Og vi havde flere køre fra IMK der var med i kampen om podie placeringer – så 
da det var på hjemmebane havde de store forventninger til sig selv og håbede på at deres biler 
ville holde til dagens strabadser. 
 
I juniorklassen havde vi følgende køre repræsenteret; 

 Jeppe Elmo Kirkeby, ender på en samlet 4 plads i DM for junior 

 Kasper Hansen, ender på en samlet 7 plads i DM for junior 

 Josefine Stistrup, ender på en samlet 10 plads I DM for junior 

 Matias Povl Willumsen, ender på en samlet 13 plads i DM for junior 

 Tobias Eriksen, ender på en samlet 15 plads i DM for junior 

 
I standardklassen havde vi følgende køre repræsenteret; 

 Carsten Iversen, ender på en samlet 5 plads i DM for standard 

 Anders Munch Jensen, ender på en samlet 6 plads i DM for standard 

 Gert Kjeldsen, ender på en samlet 7 plads i DM for standard 

 Ib Christensen, ender på en samlet 9 plads i DM for standard 

 Rasmus Vendelbo, ender på en samlet 14 plads i DM for standard 

 Rene Veng Nielsen, ender på en samlet 22 plads i DM for standard 

 Paw Damgaard, ender på en samlet 23 plads i DM for standard 
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 Lukas Andsbjerg, ender på en samlet 25 plads i DM for standard 

 Kristian Vesterskov, ender på en samlet 26 plads i DM for standard 

 Simon Søndergaard Sørensen, ender på en samlet 27 plads i DM for standard 

 Mike Nielsen, ender på en samlet 29 plads i DM for standard 

 Jonas Nielsen, ender på en samlet 38 plads i DM for standard 

I superklassen havde vi følgende repræsenteret; 

 Kristian Vesterskov, ender på en samlet 3 plads i DM for superklassen 

 Mark Veng Nielsen, ender på en samlet 5 plads i DM for superklassen 

 Mikkel Fredegod Rasmussen, ender på en samlet 11 plads i DM for superklassen 

 Michael Rasmussen, ender på en samlet 15 plads i DM for superklassen 

 Mike Nielsen, ender på en samlet 20 plads i DM for superklassen 

 Thomas Andersen, ender på en samlet 31 plads i DM for superklassen 

 Jonas Nielsen, ender på en samlet 36 plads i DM for superklassen 

 
I Ladies havde vi følgende repræsenteret; 

 Caroline Helena Grewy, ender på en samlet 3 plads i DM for Ladies 

 Josefine Stistrup, ender på en samlet 7 plads i DM for Ladies 

 Heidi Svendsen, ender på en samlet 12 plads i DM for Ladies 

 
Og i klub mesterskabet fik vi en rigtig fin samlet 2 plads, som vi da kun kan være stolte af i IMK 
– da det jo viser at vi har nogle meget dygtige køre der bruger deres weekender på at køre 
rundt til de forskellige DM løb.  
Så nu håber vi alle blot på at vi kan få bugt med Covid-19 her hen over vinteren sådan at vi alle 
kan komme på banen igen i 2021 uden de forskellige restriktioner. 
Så ses vi? 
 
 

 
  



 

6 

 

ÅRSFEST 2021  
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Tur til Rothenburg – Wümme 
Af Troels Nielsen 
 
Vi skriver fredag d. 9. okt. og Karin, Inge, Niels Peder og jeg er på vej i Toyota’en sydover. Vi 
har sat kursen mod Rothenburg, ved floden Wümme. Nærmere bestemt ca. 40 km. øst for 
Bremen. Vi (N.P. og jeg) skal ned for at deltage i det ”5. Int. Nacht der langen Messer”, der for 
tredje gang har start og mål, her lige uden for Rothenburg. Desværre er vi ”kun” 3 mandskaber 
tilmeldt fra Skandinavien i år. Sidste år var vi 9 mandskaber, men diverse karantæneregler og 
corona har ændret på tingene, desværre. Men vi føler os trygge, da smittetallene i øjeblikket 
er meget lave her i nordtyskland. Vi har en hyggelig fredag aften, med dejligt mad og en 
Weissen Bier.  
 

 
Udstyr. 

Lørdag formiddag er vi på ”bytur”, inden vi overlader ”konerne” til sig selv, og kører ud til 
”Gasthof Waidmann`s Ruh”, lidt før landsbyen Brockel. Der er taget højde for corona’en, og vi 
har fået nøje regler for alt, hvad der skal foregå. Og det fungerer rigtig fint. Der er på trods af 
tilstanden i verden, 23 mandskaber tilmeldt. Så det er godkendt. Vi har start nr. 22 med afgang 
kl. 15:22. og da vi jo kører Toyota, ja så har vi ”kun” GPS udstyr i. (triptæller, snitur). Men pyt 
det handler jo om at have det sjovt. Ikke ? 

 
”Hygge” 

Efter den normale snak, men jo her udendørs, ja så er vi klar. Turen er på 153. km. fordelt på 
5 etaper og med 9 sekund etaper (GLP) med 43 hemmelige målinger. (DK – udstyr). Disse er 
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forbundet med fine P-etaper, med tilpas sværhed i orienteringen.  

 
Første etape klarer vi fint med ”kun” 2 stp. Men træerne vokser jo som bekendt ikke ind i 
himlen. Etape 2. Vi misser en rigtig fin O-detalje, men som vi når at opdage. Men desværre 
kun får rettet halvt. Lig med en manglende kontrol. Uf 10 stp. plus 1, for flot kørsel på 
sekundetaperne. Der er ingen lang pause indlagt i løbet på grund af corona. Men ca. 3 – 5 min. 
ved tidskontrollerne. Fint.  
På etape 4, misser vi igen en rigtig fin detalje og hermed endnu en kontrol. På tiderne går det 
noget bedre, lige indtil vi når frem til GLP 5. Her får vi desværre lavet en lille regnefejl, som vi 
først opdager, da deltageren efter os pludselig kører om forbi, og starter ud på sekundetapen. 
Halløj, hvad sker der lige her ! ! ! Ups, vi skulle være kørt for små 2 min. siden. Det er så lig 
med 4 max tider, af 10 stp. Fy – føj. Nå men op på hesten igen. Turen bringer os nordpå, og 
ved byen Seedorf, i en vestlig bue tilbage til mål. Turen er rigtig fin, med flot natur og hyggelige 
landsbyer. Vi ankommer til mål kl. 20:46. Nu skal vi have et velfortjent måltid mad.  

 
 

Og lad det være sagt med det samme. Løbsledelsen har virkelig tænkt sig om, og fået 
hastighederne og landskabet / beboelsen, til at passe perfekt sammen. Der er plads til at vise 
hensyn på P-etaperne, og man behøver ikke jage i landsbyerne, for at nå at løse Orienterings-
opgaverne. SUPER. Sekund-etaperne er skruet fornuftigt sammen. Der er både de lidt hurtige, 
og de langsomme. (som er rigtig svære at køre) Og Hastighederne er igen tilpasset 
omgivelserne. Flot arbejde. Dette løb er det kvalitetsmæssige bedste vi har kørt i mange år.  
Hertil kommer at vi ved mål naturligvis får udleveret en flot ”idealrute”, men der udover en 
QR-kode, vi kan scanne og her har vi så ”Live Resultater”. Og ganske kort (5 min) efter at vi er 
kommet i mål, er vi beregnet og ”på”. Det er rigtig flot arbejde, og både Poul Bo & Lars Palle 
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er begejstret. Så bliver det vel ikke meget bedre. De er jo ikke sådan at begejstre, de to unge 
herre.   
Nå men resultaterne bliver som følger.: 
Klasse K1.: 
Lars & Poul Bo.  46. stp. 1.pl. 
Werner & Ebbe.  93. stp. 4.pl. 
Klasse K4.: 
Troels & Niels Peder. 83. stp. 3.pl. 
 

 
Lars & Poul Bo vandt kl. 1.  

 
Og nu det vigtige. Holdpokalen kommer igen til Danmark. 
DHMC – Team Danish Wikings. 222. stp. 1.pl. 
 

 
 
Løbet er samtidig 2. afd. af det ”Tysk – Dansk Efterårsmesterskab”. Og her har vi på nuværende 
tidspunkt et dansk hold på en 2 pl. sammenlagt. Nemlig Lars & Poul Bo. Spændende hvor 
mange Euro de skal have med hjem efter sidste afdeling.  
Jeg vil takke af for denne gang. Vi har igen haft en rigtig fin tur, sammen med dejlige 
mennesker og alt dette på trods af Corona’en.  
Med sportslig hilsen  -  Team Old Time.  -  Troels.  
 
Foto.: Ja de er taget og stillet til rådighed, af vores ven, Peter Stech. – ”PS-Sportphoto”. - 
http://www.ps-sportphoto.de 
Ps.: 3. afd. er i Lemvig d. 24. okt. og 4. afd. (finalen) er i Vejen d. 14. nov. Så vel mødt.  

http://www.ps-sportphoto.de/
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Rally Naturens Rige – IMK hjælper 
oplevelse 

 
Som alle jo ved, har vores klub jo lige afviklet en afdeling af Minirally Syd & DM i Rally. Og 
dette med stor succes. Dette ikke mindst fordi der er en lille flok af vores medlemmer, der har 
ydet en rigtig stor indsats. Rigtig stor ROS til dem. Derudover er vi mange, der har hjulpet med 
forskellige ting og på forskellige tidspunkter, alt efter tid og evner.  Og selvfølgelig også en stor 
tak til os.  
Nå, nu er vi så ved at være fremme ved min ”mission”, nemlig at fortælle lidt om ”min” 
oplevelse ved at hjælpe til vores Rally.  

 
 
Fredag d. 2. okt. mødes vi ved Tarm Idrætscenter kl. 12. Så kl. 11:25 holder jeg ved Hallen. 
Frem med klapstole og kaffe kanden. Ret hurtigt begynder der at komme flere, og snakken går 
lystigt.  Der er mange forskellige opgaver, der skal udføres, både store og små, og de bliver 
fordelt efter bedste evne. Som de fleste jo ved, er jeg ikke ”allerbedste ven” med min ryg. Så 
derfor går jeg i gang med at fordele startnumre på serviceplads 1. Så har Anders været af sted 
efter ”forplejning” og der er middagspause på kanten af en Trailer. Hyggeligt.  
Nu får Patrick og jeg så opgaven med at køre skiltemateriale rund til start og mål på de 4 
prøver. Det hygger vi os så med et par timer. Sidst på eftermiddagen er min del af dagens 
opgaver slut og det er tid at finde hjem til Inges kødgryder. Inge vil også rigtig gerne have været 
med både i dag og i morgen, men er desværre igen forhindret af hendes helbred. Rigtig træls.   
Så er det lørdag d. 3. okt. tidligt morgen. Ja nogle vil nok mene, meget tidlig. Jeg får mine tre 
halvliters kaffekander fyldt op. Det er rart at have noget at starte med, hvis det mod 
forventning skulle ske, at der ikke er kaffe i nærheden.  Vi er nogle (mange) der skal mødes 
i Tarm her kl. 6:00. Og der er nok at gå i gang med. Min første opgave er at prøve på at hjælpe 
de ankommende Teams ind på de rigtige servicer pladser. Og jeg må sige, at nogle af de 
ankommende teams, ikke har ret meget styr på, hvad der står i de papirer, de har fået tilsendt. 
Men jeg hygger mig med at hjælpe og ret hurtigt ændrer opgaven sig til også at omfatte jobbet 
som ”trafik regulator”. Fint.  
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Ved godt 8 tiden er det så tid til et rundstykke og kaffe, sammen men nogle af de andre friske 
hjælpere. Herefter skal Hanne, Poul og jeg ud og se, om vi kan få ”ryddet” en plads ude på 
parkeringspladsen. Også det her lykkedes ret hurtigt. Men den kraftige vind driller os, og det 
ender med at vores afspærring bliver i ”lav højde”.   

 
 
Nu er det snart tid til at Chris, fra Ringkøbing-Skjern Kommune, ankommer med en af deres 
El-biler. Det er en ”Nissan Leaf”, som Chris har afhentet fra ladestanderen på 
kommunekontoret. Vi får sat diverse reklamer, startnummer og udstyr i bilen. I den skal Jan 
(Gintberg), Chris og undertegnede køre første del af rallyet igennem, som sikkerhedsvogn med 
0000 på siden. Samtidig er vi vel også lige reklame for Kommunen. Fint.  Nu er det så tid til, at 
Chris skal om i industriområdet og afhente Jan, der er ankommet fra ”øen” i sin El-bil. Og den 
skal lige stå til ladning der. Men - men – da den lille Nissan er på 85 % efter turen fra 
Ringkøbing, og jo skal ud og trille ruten igennem, ja så mener jeg bestemt, at Chris lige får 
Toyotaen at køre i, til sin kørsel i omegnen. Vi sparer lige på strømmen, ikke. Jeg smutter til 
”sikkerhedsmøde”, og får info om vores opgave på turen m.m. Og kaffe naturligvis.  

 
 
Så er min chauffør ankommet, og vi får lige en lille snak, inden han skal ind i Hallen, til en snak 
der. Så er det tid. Vi har fået Chris pakket sammen inde på bagsædet og kl. 11:15 er vi så klar 
til at trille ud på ruten. Der er pænt med tilskuere (under hensyntagen til vores fæle fætter 
”corona” naturligvis) omme ved starten uden for ”Bechs Hotel”. Jan får lige en snak med 
borgmesteren, mens den lokale bladsmøre lytter med.  Afgang med fuld gas (et lille stykke). 
Vinkel til venstre og straks skråt frem til højre, og fortsæt 1100 meter frem til vej-T, lyder 
ordren her fra højre sædet. Lille pause. Så lyder der fra chaufføren – ” hvor ville det være 
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dejligt hvis konen kunne komme med sådan beskeder”, og ikke bare, ”vi skulle være drejet lige 
der henne”. Ja, så er vi jo ligesom i gang, ikke. Vi tre, får os en del snak om rally, og hvordan 
det nu er det foregår, men især en snak om el-biler og muligheden for at køre et El-bil løb, i et 
miks af forskellige discipliner. 
Ja, det kan jo ikke undgås at Jan bliver ”genkendt”. Vi når frem til prøve 3. som Lemvig passer. 
Og som alle jo ved, ja så er de skam ikke ”mundlamme” der oppe mod nordvest. Så der er lige 
et par ting, der skal afklares, fra et tidligere møde. Jow - jow, vi hygger os skam i den lille ”stille” 
Nissan. Chaufføren er begyndt at give mere ”gas”, så nu kommer vi da også pænt fremad og 
det er sjovt, især på gruset, kan jeg fornemme på ”ratholderen”. Men alt har jo som bekendt 
en ende. Nu kommer det fra bagsædet. Spar lige på strømmen, jeg skal jo tilbage til 
Ringkøbing. Chris er betænkelig. Og det med rette. Efter løst opgave (på 108. km.) og vel 
tilbage i Tarm, ja der er der ”bare” 39. km. tilbage i ”tanken”. Men rolig nu, der er jo ”kun” 35. 
km. tilbage til kommunekontoret i Ringkøbing. Så det skal da nok gå med lidt ”pæn” kørsel, 
Chris.  Vi snupper lige et foto, af to flotte friske fyre, til ”scrapbogen”. Så er det spisetid og 
tid til afsked. Det var en interessant og hyggelig oplevelse. Så TAK for det.  

 
 
Nu er der efter planen, pause indtil kl. 17. Men - men. Der opstår ret hurtigt ”trafik” problemer 
ved indkørslen til Hallen, da der er blevet ”gravet op” lidt i utide. Så nu er vi lige et par stykker, 
der selv tager fat i en ny opgave. Trafikkontrol. Det bruger vi en lille times tid på, mens 
deltagerne kommer til og fra ”Max pausen”, inde bag hegnet, inden de kan køre til ”Service 
Pladserne”.  

 
 
Så er der en lille pause inden næste opgave. Og det vil jeg sige jer. Når man er hjælper i IMK, 
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så går man ikke ”ned på forplejningen”. Det er en fornøjelse, IKKE at skulle hente sin 
medbragte kaffe og ”nødproviant”. For her er der styr på tingene. Jeg får også tid til at få en 
snak hist og her i løbet af dagen. Det sker jo, der er en man kender. Måske endda en fra 
forgangene tider, ude i O-sporten. Jow – jow. Hvor er det hyggeligt.  
Nå, men så er det tid til at være tidskontrol ved mål, sammen med min broder, Niels Peder. 
Og eftersom det jo er mig, der er ældst, ja så er det jo Niels Peder, der må stå ude i blæsten 
og skrive, mens jeg kan sidde mageligt inde i bilen og føre kontrollisten. Så det er igen en rigtig 
fin opgave.  Herefter er vi så ”Parc Fremé vagt” indtil løbet er officielt slut. 

 
 
Nu er vi så nået frem til dagens sidste, men vigtigste opgave. Aftensmaden. Deltagerne er godt 
nok væk nu, men vi er da alligevel et helt ”bordfuld” sultne og trætte hjælpere, der hygger sig 
gevaldigt, en god halv times tid. Nu er mine opgaver tilendebragt. Men der er mange flittige 
hjælpere, der endnu har en stor opgave i aften og de næste dage, med at få ryddet op igen. 
Og HUSK, uden jeres store frivillige arbejdsindsats, vil det ikke være muligt at afvikle et Rally. 
Så et stort ”skulderklap til Jer.  
Med sportslig hilsen. – Team Old Time - IMK. - Troels. 
Ps. Håber vi ses på Djursland, som hjælpere, til den prøve IMK skal passe.  
Foto.: Privat.  
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30 års  jubilæumsrally 
Af Niels P. Rolighed 
 
 
 

Formanden Niels Oluf ( Luffe )  for 
Dansk Historisk Motorklub    ( 
DHMC ) har ved stort set et hvert 
jubilæum som Vejen Bys største 

forhandler af klassiske biler har markeret, tilbudt et lille turist-løb for netop klassiske og 
veteran – biler. I år skulle 35 års dagen ha´været afviklet i Maj, men her kom nedlukningen af 
Danmark selvfølgelig også i ”Vejen” – Så efter et par udsættelser, kunne det så endelig lade 
sig gøre Lørdag d. 29. August. Rigtig mange nuværende og tidligere kunder var mødt op i 
Veteranladen. Således også de knap 30 deltagere som havde tilmeldt sig Luffes ca. 60 km 
smukke rute NordVest for Vejen. Ældste bil som deltog var en Cadillac fra 1903 – ikke den 
kæmpestore amerikanske dollargrin, man normalt ser for sit indre blik, når mærket Cadillac 
bliver nævnt. Næ Martin og Tove´s amerikanerbil er en af de første, og kan vel nemmest 
beskrives som en hestevogn med rat og motor –  hvori ”hestene” også er tilstede – det meste 
af tiden – for allerede ved Post 2 måtte den fine vogn, desværre 

udgå med tændingsproblemer. Det 
er ellers aldrig før overgået os at 
måtte udgå af et løb bedyre Martin 
Andersen, som ellers normalt nok 
forstår sig på at få mekanikken i 
automobilet til at fungere. Post 2 
var i øvrigt beliggende i Gerndrup 

ved Enghave Dyre og Naturpark. Det havde vi naturligvis ikke tid til at besøge på turen, men 
det så ud til at være et besøg værd. Se evt. mere Her.: www.enghave-naturpark.dk 
Undervejs var der så poster hvor der skulle besvares spørgsmål om Læborg Auto og 
indehaveren Søren Sørensen. Og vel tilbage i Veteranladen, blev der budt på Øl-Vand og 
Grillpølser til alle deltagere, samt fine præmier til de dygtige, der havde svaret rigtigt på de 6 
spørgsmål. 
 
En god og hyggelig dag i Den Orange Kadet og Den Grønne Golf 1 
 
Med Venlig Hilsen 
Niels Peder 
 
 

http://www.enghave-naturpark.dk/
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Tysk-Dansk efterårsmesterskab 
Af Troels Nielsen 
Ja hvor utroligt det end lyder i disse svære corona tider, skal Inge & jeg igen på tur. Fredag d. 
18. sep. triller vi af små veje, de 280 km. ned til vores ”tilholdssted” denne weekend. Det lille 
”Landgasthof Zur Jägersburg”, der med blot 5 værelser og et rigtig godt køkken og hyggelige 
værter, er et rigtig godt sted at være, også i en corona tid. Beliggende blot 3 km. syd for 
Meldorf. Her mødes vi så med vores team kammerater. Hyggelig eftermiddags kaffe / kage på 
fortovscafe på torvet i Meldorf og fredag aften hygge hjemme på vores Gasthof. Jow, det er 
rigtig dejligt.  
Nå, men det er nu blevet lørdag og vi skal jo deltage i . . . 

 
Start / Mål er i byen Albertsdorf 20. km. nordøst for Meldorf. Både de danske og tyske oldtimer 
folk er nogle ”kyllinger”, der ikke tør deltage i noget, der bare lugter lidt af forandring. Så er 
det sagt. Nå, men der er da tilmeldt 14 modige hold. Der er fine (corona) forhold, både til 
diverse kontroller og hvad forplejning angår. Det er der styr på.  

 
Vi får vores rutebog 30 min. før starten. Turen er på 95 km. frem til pausen på Nordeuropas 
største markedsplads, ”der Markt” i byen Heide. Første del indeholder 7 sekund-etaper, med 
tidstagning med dansk udstyr (Transponder). De er så forbundet med Ori-etaper efter dansk 
mønster, altså fra punkt til punkt af korteste vej. Så det er der jo heller intet nyt i. Vi har start 
nummer 4. Første etape er med 43 km/t og der er kun et kort stykke frem til 1 sek.etp. Den er 
45 km/t. og 6800 m. lang. Lars Palle & Poul Bo har start nr. 3. 
Altså starter de 1 min. før os. Vi kommer af sted og ganske 
langsomt henter vi ind på Lars & Poul, og ender med at 
forlade sekund etapen på samme tid. De har desværre valgt 
etape hastigheden, i stedet for hastigheden på sek.etp. Øv for 
dem. Nu er der så små 5 km. frem til næste sek.etp. og vi 
kører frisk til. Det er en ren transport tur, men dog af små 
gedestier.  
 
Vi når frem til startflaget, og jeg spørger Inge, hvor mange 
minutter efter etapestart vi skal starte her. Svaret er 20 min 
efter. UPS vi er allerede på 24 min. Vi forstår ikke en lyd, da vi 
ikke er kørt forkert eller blevet overhalet. Vi tjekker om vi har 
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læst forkert. Næe, der står skam 20. og afstanden passer. Når man ikke når frem til en 
sekundetapestart, ja så bliver vi belønnet med max tider på alle de målinger, vi ikke når. Og 4-
5 min. kan man lige så godt opgive at køre op. Hvad nu ? Skal vi opgive denne etape eller bare 
glemme sekundetaperne og så køre Ori etaperne. Vi bliver enige om at fortsætte. Det er jo 
lige for alle. Altså videre.  
Vi når frem til næste tidskontrol med 5 min. forsinkelse, også selv om vi har holdt pænt på. 
Hmm. Nå, men så er vi klar igen. Den næste sek.etp. starter her og går fint. Men så gentager 
det hele sig bare igen. ØV ØV. Nå, men vi når da frem til Pausen i Heide, godt nok med 8 min. 
forsinkelse, men pyt. Og jeg kan love jer for, at snakken går livligt her. Uha. Uha. 
Nå men vi skal jo lige have overstået de sidste 45 km. frem til mål. Den består at 2 sek. og 1 
ori. Etaper. Nu har vi bestemt, at vi ”VIL” nå frem til den anden sek.etp. og det arbejder vi 
meget hård på. Men ak og ve. Vi når frem til flaget 8 min. forsinket. Dog når vi denne gang 
frem til mål kontrollen til tiden. Dog mest fordi der er en pæn lang ”transport” de sidste km. 
hjem.   
Det viser sig, at der er gået helt ”Ged” i tidsberegning / hastighedsvurdering. Uf. Det er rigtig 
en skam, for ruten (bortset fra nogle grusveje) er faktisk rigtig fin og med tilpas sværhedsgrad 
på orienteringen. Så rigtig synd.  Der er to mandskaber, der er udgået. Heriblandt vores Team 
venner Hans-Jörn / Hans-Jürgen. Så vi er altså udgået af Holdkonkurrencen, da vi skal være 3, 
der er beregnet. ØV.   
Nå, nu er det spisetid. Dejlig mad, bestående af ”Schweinefilet i Pebersovs og Kyllingeschnitzel, 
hertil Bratkartoffeln og Gemüse”. Lækkert. Men resultaterne trækker derimod ud og ud og ud. 
Det ender med at løbslederen må ”smide håndklædet i ringen”. Han undskylder meget alt det 
rod, og vil prøve om han kan lave en retfærdig beregning af dele af løbet og dermed sikre et 
resultat. Men det vil tage nogen tid at få styr på det. En ærgerlig afslutning på en ellers fin dag. 
Altså begiver vi os tilbage til vores ”Gasthaus”, hvor vi lige snupper en ”gravøl”.  
Søndag triller vi så roligt nordpå igen. Men vi har haft en rigtig hyggelig weekend i rigtig fint 
sensommer vejr. Mandag foreligger der så en fornuftig udregnet resultatliste. De 3 sekund 
etaper som alle kunne nå, er taget med i beregningen. Alt tid derudover er slettet. 
Orienteringsetaperne er også medtaget, dog uden tidsberegning. En sportslig fin løsning. I 
vores klasse er de 4 første fordel således.:  

 

  
 
Lars & Poul bliver nr. 3 i deres klasse. 
Ja - ja. Men vi har mod på at deltage igen næste år. For af skade bliver man jo klog, siges det. 
Så det håber vi naturligvis på.   
Med sportslig hilsen Team Old Time. – Dansk Tysk Historic Team. – Troels.  
Foto.:  Christine.  
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Team Old Time, on Tour 
Af Troels Nielsen 
For første gang I år er der nu igen blevet muligt for os, at tage på en kombineret ferie & løbstur, 
i denne corona tid. Vi skriver uge 36, år 2020. Et år der helt bestemt vil blive husket. Vi har 
aftalt at mødes med Karin & Niels Peder i byen ”Rinteln”, som ligger ca. 40 km vest for 
Hannover, onsdag eftermiddag d. 2. sep. Vi har 540 km derned, så vi starter tidligt ud fra 
Skibbild. Karin & Niels Peder er kørt i går og deler turen i to.  Vi hygger os og leger turister her 
et par dage.  
Fredag aften mødes vi så med vores Team vennerne (Dansk Tysk Historic Team) Barbara & 
Hans-Ulrich på ”Hotel Knostmann” i landsbyen Huntenburg. Nu er vi så klar til at deltage i 
corona versionen af dette års ”Stemweder Berg Klassic” i morgen. Men først skal vi da lige 
have os en rigtig hyggelig aften, med godt mad og en enkelt øl. Team hygge, når det er bedst.  
Egentlig skulle vi havde deltaget i det ”50. Int. Rally Stemweder Berg Historic” fra den 12 – 13 
juni. Hvor mange løb bliver lige kørt 50 gange. Til dette jubilæumsløb skulle der havde været 
kørt Historisk Hastighedsrally & Regularity Rally sammen. Spændende syntes vi. Men Aflyst. 
Klubben vil så afvikle det i 2021 i stedet, og vi er klar, naturligvis. Så indtil da ”nøjes” vi med 
Corona versionen. 
Så når vi frem til lørdag d. 5. sep. og vores deltagelse i . .  

 
6. Int. ADAC STEMWEDER BERG KLASSIK. 

Start og mål er i landsbyen ”Haldem”. Området der hedder ”Stemwede”, ligger ca. 40 km. 
nordøst for Osnabrück. Det er nok, af de fleste danskere, mest kendt for deres ”Rally’s”, og 
især Kim Bojsen er et kendt navn hernede. Tingene er lidt anderledes end normalt med hensyn 
til dokument / teknisk kontrol. Men det fungerer nu rigtig fint. Da vi jo er i Tyskland, er der 
maskepåbud. Også det har vi vænnet os til, til forskel fra nogle tyskere, der måske tror, de er 
udødelige. Nå, dem om det.   
Der er tilmeldt 45 biler, som også er max, og da al klasseinddeling er sløjfet, er det alle mod 
alle. Fin løsning. Dog er det lavet en klasse uden Ori og en med. Vi er alle 3 tilmeldt i klassen 
med Ori og her er der 25 biler med. Ruten er på 110 km. Etape 1 starter med en sekundetape 
på bare 70 m. og fotocellen skal brydes på nøjagtig 12 sek. Vi bliver straffet på 1/10, nøjagtig 
som hjemme. Ellers indeholder de første 65 km. en sekundetape og en Ori etape. Disse køres 
ekstra ud over rutekilometerne og er på ca. 10 – 15 km. De køres på rigtig fine kort i 1:25.000. 
Den første Ori er rimelig at gå til, dog er der til sidst lige et sted, hvor det er en fordel at holde 
tungen lige i munden. Men fin første etape. Så er der en times pause i byen Rahden. 
På 2 etape er der en lidt længere og noget mere ”tricket” Ori etape. Men dog løsbar. Ruten og 
vejvalget er rigtig fin, og vi kommer rundt i området af de mindste ”gedestier”. Lige som det 
skal være. Vi når tilbage til mål igen kl. 16.33. Og vores lille Team er de 3 første biler i klassen, 
der når tilbage. Nu bliver det jo så spændende, hvordan det er gået. K-NP har alle 
rutekontroller med hjem. Det har vi andre to også, men T-I har 2, og HU-B har 3, ekstra 
kontroller med hjem. Heldigvis er det som her hos os. De er straffri. Puha der er vi heldige. På 
sekundetaperne slipper vi også helt godt igennem. Men inden resultatet bliver offentliggjort, 
skal vi lige klare en lækker middag og så med stor tålmodighed vente på resultatet. Der er nok 
kommet en ”ged” ind i kontrolrummet, skulle man tro. Når men ”pyt”.  
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Endelig ved 20.30 tiden sker der noget. Og resultatet bliver som følger.:  

 
Ja, som i kan se bliver der ikke ”givet ved dørene”. De første 6 biler inden for 1,01 sekund.  
Vi (DTHT) vinder også holdkonkurrencen i kamp med to andre Hold. Her har vi dog lagt en 
afstand på 4,49 sekund til nummer to, og yderligere knap 1 sekund til nummer tre.  Så flot kørt 
af vores lille Team.  
Så nu er det hjem til vores Hotel. Vi indtager hele baren og stiller vores pokaler op. Her holder 
vi så nu en lille ”sejrsfest”. Også her nede er der ”lukketid” ifølge corona reglerne. Så vi 
kommer i seng til en fornuftig tid. Vi skal jo kører hjem i morgen.  
Vi er tilbage i Sunds / Skibbild ved 18 tiden søndag. Vi har igen haft en dejlig tur sammen med 
glade mennesker. Til sidst vil vi ønske for jer alle, at i undgår kontakt med den ”fæle fætter 
Corona”.  
Med Sportslig hilsen ”Team Old Time” – ”Dansk Tysk Historic Team”.  -  Troels.  
 

 

  

Rottefængeren fra Hameln 
sammen med Niels Peder & Troels 

Dansk Tysk Sejrsfest.  
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Klubmesterskab Folkerace 2020 
Af Niels Kr. Højriis – Foto: Kirsten Jensen 
 
Lørdag d. 10 oktober afvikledes klubmesterskabet i folkerace, som i år kun afvikles over en 
afdeling. Klubmesterskabet blev kørt på Nørlundbanen. 
22 kørere var tilmeldt fordelt på 5 junior, 10 standard og 7 super. 
Trods regn i dagene op til løbet og lidt om formiddagen under teknisk kontrol og førermøde, 
blev der kørt nogle spændende heats. 
Herunder resultaterne fra løbet: 
 
Super 
Klubmester: Mikkel Rasmussen 
2. plads: Emil Hammer 
3. plads: Mark Veng Nielsen 
 
 
 
 
 
 
 
Standard 
Klubmester: Rasmus Vendelbo 
2. plads: René Veng Nielsen 
3. plads: Andreas Pleth Vibild 
 
 
 
 
 
 
Junior 
Klubmester Kasper Hansen 
2. plads: Jeppe Elmo Kirkeby 
3. plads: Josefine Stistrup 
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Klubaften – Midtjysk Karting Bane 
 
Du indbydes hermed til klubaften. Denne gang vil vi køre en dyst 
på Midtjysk Karting bane. 
 
Tid:  Onsdag d. 11 November Kl 19.00 
 
Sted:  Midtjysk Karting Bane 

Ringstrupvej 14, 7430 Ikast 

 
Pris: 300,00 kr pr person for 3x10mins kørsel 
 
Der skal minimum være 10 tilmeldte for at aftenen gennemføres. 
 
Tilmelding til Asger Iversen på 40212421 senest 9. november. 
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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.: Tirsdag d. 5. jan 2021   
 
MRC-AFD: Torsdag d. 7. jan 2021   
 
BANE-AFD.: Torsdag d. 26. Nov. 2020 
 
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.  
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Rallycross sæsonen for ikast 
Af Emil Hammer 
 
For første gang har Ikast Motorklub haft så mange kørere med i det danske mesterskab i 
Rallycross. 
En ellers mærkelig sæson grundet Covid-19, som var ved at sætte en stopper for det hele, 
inden det ellers var kommet i gang.  
I den nye 0-1600 klasse havde vi Caroline Grewy, som har kørt en god sæson og for hver løb 
der gik, fik hun mere og mere fart i bilen. Det hårde arbejde må siges at have givet pote, da 
hun blev kåret til Årets Fighter, og sluttede sæsonen på en flot 3. plads i den samlede DM 
serie. 
I klassen Super 1600 havde Gert Kjeldsen fået indkøbt og bygget en ny bil. Første sæson i en 
ny bil er aldrig let, hvilket denne sæson for Gert heller ikke var nogen undtagelse. Men på 
trods af det, viste han gode takter og den lille bil kunne godt være med langt fremme i feltet. 
Et meget hårdt løb i Esbjerg satte en stopper for, at det kunne blive til mere end en flot 5. 
plads i den samlede DM serie.  
I Super 2000 klassen har vi haft 3 Ikastkørere, som har kørt fuld DM. Mathias Thomasen i en 
Peugeot 206, Casper Olsen i en VW Up og Emil Hammer i VW Golf 4.  
Mathias havde lagt mange timer i værkstedet hen over vinteren, hvilket også kunne ses, da 
bilen stillede op til første løb – meget veludført og flot bil. På banen viste Mathias også, at 
bilen ikke bare kunne se godt ud, men også være med helt fremme, hvor det sjove sker. Med 
masser af fart i bilen igennem hele sæsonen viste han, at en flot 6. plads i den samlede DM 
serie helt sikkert var velfortjent. 
2020 var Emil Hammers første sæson i Super 2000. Kun to testløb sidste sæson var, hvad det 
var blevet til og en bil, der også havde fået hele turen hen over vinteren. Målsætningen for 
sæsonen var en top 10 i DM, og at blive en del klogere på bilen. Lidt problemer med bilen, og 
nogle træksaksler satte en stopper for Emil i to semifinaler. En ellers god sæson, som også 
viste, at han fik mere og mere styr på bilen. Teamets målsætning må siges, at være nået med 
en samlet 7. plads.  
Casper Olsen og den meget 
specialbyggede VW Up med 
baghjultræk kræver sin 
mand at køre. En sæson, 
hvor der blev kørt en hel del 
i regnvejr var ikke til 
Caspers fordel. Men Casper 
viste mange gange, at han 
var ved at få styr på bilen, 
og der kunne ses 
forbedringer fra løb til løb - 
ikke mindst i Næstved, hvor Casper var blandt nogle af de hurtigste på dagen. En godkendt 
sæson for Caspers side, som endte med en samlet 9. plads i DM.  
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Indlæg fra PH-racing  
Af Emil Hammer 
 
Sidste DM afdeling blev kørt i denne weekend og hvilken en. Masser af kampe skulle afgøres i 
diverse klasser og ikke mindst vores egne ambitioner til vores første DM sæson i Super 2000. 
Målet var at komme i top 10 i denne sæson  
Med ok fart i bilen lykkedes det mod det største felt i denne sæson i Super 2000 at få kørt os 
til en semifinaleplads på trods af en meget våd bane.  
De indledende heat blev efterfulgt af en hård semifinale, som også blev kørt lige til grænsen 
af alle deltagere. Der var ihvertfald ingen tvivl om, at de sidste DM point skulle i hus.  
Et lille skub betød at bilen gik en lille smule på tværs og kom op over de meget store curbs.  
Det kostede bundkaret på bilen samt en styrestang.  
Straks da semifinalen var slut stod 8 mand klar til at kæmpe med at få bilen ud at køre igen til 
finalen.  
Det lykkedes at få lappet bundkaret sådan den kunne holde olie, styrestangen blev skiftet, 
sådan vi også kunne styre igen  
Banen var tørret noget op, hvilket også kunne ses på tiderne, som var 8 sec hurtige pr omgang.  
En hurtigt finale med et hårdt felt, en bilen der var hårdt medtaget samt en undervogn som 
gav op på anden omgang lykkedes det at få kørt en 3. plads hjem i finalen.  
Stort tak til mine trofaste mekanikere samt jer andre som gav en hånd med bilen.  
En godkendt sæson som endte med en 7. plads i den samlede DM serie   
 
Køre Emil Hammer. 
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Generalforsamling 2021 
 
Sæt kryds i kalenderen d. 30. januar 2021 hvor der indbydes til 
generalforsamling. 
Mere information i næste nummer af Kilometerstenen. 
 

Referat af bestyrelsesmøde 4 
 
Referat af bestyrelsesmøde 4 kan læses på www.imk.dk i løbet af 
få dage. 
  

http://www.imk.dk/
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Nye IMK medlemmer 
 
Jack Madsen 
Alberte Brink Thomasen 

 
 

 
IMK byder velkommen! 
 
 

BANKO/BINGOKALENDER 2020 
 

 

HBC BANKO  HBC BINGO  
 

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: 
Toke Bundgaard    30. december 
 
20 år: 
Mathias Brink Thomasen  26. december 
 
30 år:  
Ditte Rolighed Hansen   5. december 
 
60 år: 
Per Mikkelsen    30. december 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

   

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

 

November 
Mandag d. 2    Bingo 
Onsdag d. 11    Klubaften – Midtjysk Karting Bane 
Tirsdag d. 24    Banko 
Torsdag d. 26    Årsmøde bane-afdeling 
 

December 
Onsdag d. 16    Bingo 
 

Januar 
Tirsdag d 5    Årsmøde – OR afdeling 
Torsdag d. 7    Årsmøde – MRC Afdeling 
Torsdag d. 21    Generalforsamling 
Lørdag d. 30    Årsfest 
 
 
 
 

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

http://www.imk.dk/

