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STORT TILLYKKE
Af Troels Nielsen

Medaljer til IMK mandskab i dansk Oldtimer sport, og det endda af det gyldne metal. Ja, det
er Hanne & Poul Juhl-Godballe, i deres VW Golf – GT fra 1988, vi snakker om. Med stor
dygtighed lykkedes det, på trods af diverse corona tiltag, for de to, at hjembringe ”Guldet” i
Touring klassen i dette års mesterskab – ”CC-Cars DASU Classic”. Og det ret overbevisende, da
der er hele 4 match point ned til nummer to i klassen.
Derudover vinder Hanne & Poul også suverænt ”DHMC Classic Tour 2020”. Med 248 point af
250 mulige. I denne turnering er der ingen klasser. Altså alle mod alle. Så rigtig flot sejr.

Så TILLYKKE til Hanne & Poul.
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Dagli Brugsen Lime Løbet
Af Troels Nielsen, Team Old Time
Vi er heldige ”igen”. Endnu et O-løb kan blive afviklet,
om end det er under corona regler og uden ”social
kontakt”. Men helt sikkert bedre end ingenting. Det er
”Århus Automobil Sport” med Renée & Hans Ole i
spidsen, der står for ”løjerne” her i dag. Så det skal nok
blive sjovt.
Som vanligt, fristes man næsten til at sige, ankommer vi ”kun” 10 min. før vores starttid, til Ppladsen ved ”Dagli’ Brugsen”, i landsbyen Lime, på det vestlige Djursland. Lige tidsnok til at få
de udleverede startnumre sat på og gjort klar inde i bilen.
Løbet er på 50. til 65. km. alt efter klasse. 32 mandskaber har fundet plads i kalenderen, til at
deltage. Heraf 4 mandskaber fra IMK. Det er fam. Søndergaard & fam. Hedevang, i klasse M.
og her i kl. C er det fam. Rosenlund, dog med tilkøb af en ”Juul-Godballe”, og fam. Rolighed.
Løbet er jo sidste afd. af JFM (jysk-fynsk-meskerskab), og kun få af medaljerne, har fået navn
på forhånd. Så det er med at stramme ballerne og lave et godt resultat venner. Så har vi vist
formaliteterne på plads og kan trille ud på ruten.
Og jeg ved ikke hvordan de højere klasser ser ud, men her i C klassen får vi skam ”kam til vores
hår”, må jeg sige. Uf det er svært men sjovt, og vi hygger os, selv om vi må arbejde hårdt for
”føden”. Turen er lagt nord og øst for Lime, og landskabet er meget forskelligt. Her er det hele.
Også små og store gårde må holde for. Og rigtig mange opgaver er ”signatur” afgørende.
Forstået på den måde at en enkelt lille signatur, det være sig et træ, en bygning eller noget
helt tredje, er afgørende for den rigtige rute. Et blink med øjnene og straks er vi kørt forkert.
Undervejs når vi da også lige at underholde os med en lodsejer. Til en start lidt kedeligt, men
det ændrer sig heldigvis, efter nogle minutter og et telefon opkald. Ja det ender såmænd med,
at han er rigtig tilfreds. Super.
Vi gør, hvad vi kan for at kæmpe os til tops, men denne gang er Poul & Bjarne suverænt godt
kørende. Så vi må tage til takke med en 2 plads. Men desværre langt bagefter, ja der er hele
134 point op til dem. Så rigtig flot kørt. Her i C klassen har skruen nok lige fået en omgang for
meget, da der er rigtig mange strafpoint til os alle. Men sjovt det har det nu været alligevel.
Mål er på en plads ved en gård nordøst for Lime. Her får vi en kuvert med idealrute m.m. Vi
kikker ruten igennem og skal faktisk forlade område hurtigt. Det gør vi så. Os fra IMK følges
ad, og kører lidt nordpå, op til Assentoft og Ebel-Å Grill. Her er det muligt at sidde inde og spise
aftensmad, mens vi får byttet de gode historier. Rigtig fint og super hyggeligt. Og en dejlig
afveksling. Samtidig kan vi følge med i ”Live” resultater på mobilen
I M klassen må fam. Søndergård se sig ”forvist” til en 4 plads, men her ligger de tæt i toppen.
Fam. Hedevang smutter flot ind på en 8 plads i denne ”hårde” klasse. Men dagens resultater
er nu slet ikke så ringe, skal det vise sig, efter at mesterskabsregnskabet er gjort op. Det bliver
til hele 3 medaljer af sølv, til os fra IMK.
Harald & Jan får sølv i kl. M. Bjarne & Sabine får sølv i kl. C. Og endelig får IMK sølv i
Holdkonkurrencen. Så flot af IMK syntes vi. Og vi har igen haft en god oplevelse med vores
Sport. Desværre ikke sammen med alle de hyggelige mennesker vi plejer at mødes med, men
dog med ”lidt” socialt afstands samvær.
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Social amputation i O-løb
Af Niels Peder og Troels, Team Old Time

Søgård Racing-Løbet 2020.

Ja nu er den jo helt gal med den fæle ”fætter” corona. Nu var vi jo ellers lige kommet lidt i
gang igen. Med en del tilpasning naturligvis. Så snøres sækken næsten helt til igen. Heldigvis
er der nogle ”ildsjæle”, der ikke ser begrænsninger, men løsninger. Og sådan nogle har de bl.a.
oppe i Kjellerup & Omegns Motorklub. Og stor TAK for det.
Løbsleder er Anders Fisker og i løbsledelsen er Jens Døssing, Michael Døssing & Harry Hansen.
Disse 4 unge Herrer, har tænkt sig godt om, for at gøre det muligt, at afvikle dette
Bilorienteringsløb. Så de har fremsendt følgende ekstra tiltag.:
--o-Check ind 15 min. før jeres start (vær præcis). Gælder alle mandskaber. Kør ikke ind på Ppladsen før jeres check ind tid. Gælder alle mandskaber. Klasse B-C: Her udleveres
slutinstruktion 2, kontrolkort og startnumre. Kør til parkering længst mod vest. Startnumre
monteres, derefter køres til startbilen. Starttid er noteret i kontrolkort. Her udleveres Rutebog
1. på jeres starttid.
Ved mål afleveres kontrolkortene. Idealkort/rute + rabat- og protestblanket udleveres.
Startnumre fjernes. Hallens område forlades straks. Nu er løbet slut, og I må nu selv sørge for
at overholde forsamlingsforbud og afstand. Protesttiden er udvidet til 50 min. til at anmode
om rabat og indgive protest. Udfyld blanket og send som billede på MMS til Anders mobil 29
84 09 48. Jeg er villig til at besvare spørgsmål, men find helst selv ud af det. Hvis I følger disse
enkle regler, så kan vi overholde forsamlingsforbuddet.
--o-Ja sådan er ordene. Og det er da godt tænkt, syntes jeg.
Løbet er 4.afd. DM. 3.afd. JFM. & endelig 6.afd. MJT. Så der er jo nok at køre om, som i kan
se. Desværre bliver der så oveni, lukket i Nordjylland. Jow det er op af bakke. For Niels Peder
og jeg er det vores første Orienteringsløb i år. Vi skal køre i N.P. lille ”røde Ræv” (Polo Fox)
årgang 1991. Altså igen noget med ”Oldtimer”. Vi forlader Sunds, så vi kan ankomme præcis
til vores tid oppe i Rødkærsbro. Og alt klapper bare her. Der er styr på tingene.
Kl. 13:46 starter vi så. Rutebog 1, er en etape i Rødkærsbro. Her skal vi virkelig holde tungen
lige i munden. Uf, der er nogle fine detaljer (læs, svære) her. Der skal virkelig ”nørkles”
igennem. Men rigtig godt lavet og sjovt at køre. Vi slipper igennem med et merforbrug på
”bare” 15 min. Vi får da også lige ”raget” en ekstra kontrol med på kontrolkortet. En listig
detalje og fint lavet. (Se foto. Det er sammensat at kortudklip 1 + 2, og idealkortet) Vi så det
bare ikke, den lille forskel.
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Nu har vi en transport sydover til Kjellerup. Her får vi Rutebog 2 udleveret. Etape 2 er i det
vest og sydlige Kjellerup. Der er specielt en fin detalje, som vi lige må kontrollere to gange.
Men der er desværre ingen rutekontroller, hverken på den rigtige eller forkerte rute. Hmm. Vi
kører ud på landet i sydlig retning til OTK (opgiven tidskontrol) ved ”Haurbak Vestergård”. Her
slipper vi så med 5 min. for sent.
Nå, nu har vi bestemt kørt Industri nok for i dag. 3 etape er en fin ”landtur” med masser af
fine detaljer og arbejde til os. Vi er omkring Pederstrup, Mausing, Serup og Lemming, inden vi
sætter kursen nordpå igen. Vi når frem til SK (slutkontrol) lidt nord for ” Hulkærhus
Planteskole”, små 3 km. vest for Ans, kl. 16:25. Nu er det også ved at blive mørkt. Så fint vi er
kommet igennem. Igen indkasserer vi 5 min.
Nu mangler vi bare en lille transport ind til mål i Hallen i Rødkærsbro. N.P. går ind med vores
kontrolkort og får en kuvert med ud. Vi triller om på P-pladsen ved skolen. Her er der roligt. Vi
tjekker vores ”strimmel” og mener, det er ok med de 50 stp. vi har samlet. Samtidig er vi enige
om, at det har været en rigtig fin dag. Omend det er meget mærkeligt, at skulle undvære alt
det sociale. Det er jo en meget stor del af oplevelsen, normalt. Men sådan skal det ikke være
lige nu. Men fint at vi kan komme ud og køre.
Det er helt igennem en fin tur, de ”unge herrer” her har fået ”strikket” sammen til os. Det er
vi enige om. Da vi jo ikke må ”stimle” sammen, bliver vi enige om at køre til Karup og ”Cafe
Midtvejs”. Her får vi os et velfortjent måltid mad. Dagens Ret, - Koteletter, kartofler og rødkål.
En god afslutning på en rigtig fin lørdag. Også selv om vi må leve med den sociale amputation.
IMK resultaterne bliver i klasse M.: Harald & Jan. nr. 2. og Jesper & Svend Erik nr. 6.
Og i klasse C.: Troels & Niels Peder. nr. 1 og Bjarne & Sabine nr. 5.
Med Sportslig Hilsen. Team Old Time. Niels Peder & Troels.
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INDENDØRS Klubmesterskab og
klubrallykursus

Ja tro det eller lad være. Men vi var nogle IMK’er, der hyggede os gevaldigt, under strenge
corona regler naturligvis, i nogle gamle fabriksbygninger i dag søndag den 27. dec.
Vi mødtes kl. 9. og efter opsætning af prøver, var vi klar (på nær Asker selvfølgelig) til at starte
kl. 10. Desværre er mine billeder ikke ret gode, men et lille indtryk giver de vel af stemningen
i det stormfulde og våde vejr (se dem på IMK-”Fjæsen”). Der blev kørt 3 forskellige prøver og
så lige den ”hemmelige” til sidst. Og ja, der blev gået til stålet, sådan helt bogstaveligt.
Tak for en hyggelig dag som ”hjælper”. Og et RIGTIG GODT NYTÅR TIL JER ALLE.
Så Henrik det var godt tænkt.
Med sportslig hilsen – Troels.
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Referat. OR-udvalgsmøde 03-2020
Den 15. December hos Søren
Deltager: Anders, Henrik, Søren og Kenneth referat Kenneth. afbud fra Jan
1.Godkendelse af referat fra sidste møde.
• Referater er godkendt.
2: Siden sidste møde.
• Hvis man løser sit køre licens inden 31.01.2021 får man 25% rabat.
• IMK er kåret som åres klub.
3: Økonomi.
• Mini rally syd “NaturensRige” ender med et overskud på 46.500,.
• Mangler stadig 50.000,- fra Ringkøbing Skjern Kommune, Helle har
snakket med borgmesteren, pengene skulle være på vej.
4: Kommende aktiviteter.
• Henrik er i gang med og lave klubmesterskab 2020 i klubrally og
klubrally kursus. 27.12.2020
• IMK har en afd. af speednord 30/5 Ruskjær auto har sagt ja som
sponsor.
• Klubmesterskab o-løb 2021, i Jan’s fravær ved vi ikke om der er blevet
bestemt, hvilken format/datoer?
• Klubmesterskab klubrally Henrik er i kontakt med DOT der er ikke aftalt
en dato.
• Klubrally kursus i foråret, Anders har spurgt Rikke om hun vil afvikle
dette men mangler tilbage melding.
• OR års møde 5/1-2021 Udvalget opfordre til at der er nye unge kræfter
der vil træde til.
• General forsamling 21/1-2021
• Årsfest er aflyst. Pga. COVID-19
5: Materiel.
• O-45 sæt, Henrik vil finde vægt + dimension.
• Anders vil spørge Bjarne til om han har billeder af den type
kantmakering som, tyskerne bruger i sving.
6: Eventuelt.
• Ove Thomsen har ønske om kursus som sikkerhedschef. Udvalget er enig
om at give ham dette kursus.
• Forslag til div. pokaler i klubben og O&R ønskes.
7: Næste møde
• Vil blive bestemt efter årsmødet af det nye udvalg.
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1. Int. Virtuelle Winterfahrt – Etape-1
Af Troels Nielsen
Ja så er vi kommet godt i gang med det, der jo nok bliver denne
vinters højdepunkt, når vi nu er underlagt de hårde corona regler. Vi
er 8 deltagere her fra Danmark. Og undertegnede er så heldig, at
blive tildelt start nummer 1. Top. Det er jo, som det vil være nogle
bekendt, de 3 motorklubber – ”Euregio Classic Cup e.V.” – ”Automobilclub Eschweiler e.V. im
ADAC.” og ”MSC Huchem-Stammeln e.V. 1976 im NAVC.”, - der står for opgaven med at lave
løbet. Og linket til hjemmesiden, finder I nederst i artiklen.
Siden sidst, er vi nået op på 151 deltagere og 13 hold i ”Holdmesterskabet”. En rigtig flot
opbakning syntes jeg. Som et nyt tiltag, er der i dette løb lavet 3 klasser. (hvor det jo i foråret
var alle mod alle) Deltagerne fordeler sig sådan. Den ”lette” klasse er ”Neueinsteiger /
Neulinge”: - N. Her er der 33 deltagere. Så har vi den gyldne middelvare, som er klasse
"Allgemeine Klasse”: - A. Det er samtidig den største klasse med 65 deltagere, heraf 5 fra DK.
Endelig har vi så klassen for de hårde drenge, ”Experten / Profis”: - C. Her er der 53 deltagere,
heraf 3 fra DK.
Og som ventet, er det en hård tur, her på første etape. Etapen er opdelt i 10 kortopgaver, der
skal ses som ”et” sammensat kort. Det skal forstås sådan, at veje / kontroller, der er på et kort,
er gældende og må / skal bruges, på alle kort. Løbet er i stil med forårets løb ”Frühlingsfahrt”,
(i kan læse herom anden steds) og løbsområdet er også denne gang henlagt til det vestlige
Tyskland, i omegnen af Aachen. Der er rigtig mange fine og svære detaljer på ruten. Ja faktisk
er det sådan, (kl. A & C) at hvis du ikke hele tiden formår at holde tungen lige i munden, ja så
mangler du lige et skilt. Rigtig svært, men rigtig interessant og spændende. Ja det er noget
ganske andet end dansk orientering. Men sjovt og lærerigt. En rigtig fin vinter beskæftigelse
og rigtig god træning.
Resultatet af første etape ja hvordan ser det mon så ud. Ja lad det være sagt med det samme.
Der er god plads til forbedring hos alle os danskere.
Kl. A.: Troels – 26. Niels Chr. – 37. Niels Peder. – 45. Lars Palle. – 54. Helge. – 61.
Kl. C.: Jan. – 35. Poul Bo. – 49. Egon. – 50.
Mannschaftvertung. Team Danish Wikings. – 11.
Alle resultater kan ses på deres hjemmeside.
Lige nu er vi så i ”Pit” og
forbereder os til at komme ud og
køre etape 2, som bliver frigivet
her kl. 20:00 i aften. Vi skal så
gerne nå frem til etapemål inden
lørdag kl. 23:59, hvis vi
tidsmæssigt skal være straffri.
Ellers er sidste frist midnat
søndag. Men vi er klar og satser på
lørdagen.
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1. Int. Virtuelle Winterfahrt – Etape-2
Ja ja, så kom jeg lige en lille tur til Belgien også. Nå, men vi starter lige fra en ende af. Etape 2
bliver jo ”frigivet” torsdag d. 14. kl. 20. Og som det jo nok er de fleste bekendt efterhånden, ja
så er der valgfri starttid og også valgfri ankomst til mål. Dog inden lørdag til midnat, hvis man
ikke vil have tids straf. Dejlig måde at ”køre” orienteringsløb på.
Jeg har valgt at ”starte” Kadett’en op, her fredag efter morgenkaffen. Denne etape er bygget
op således. Opgave 1-7 skal ”køres” som en sammenhængende opgave og ligeledes skal de 7
kortudsnit, ses som et sammenhængende kort. Starten foregår fra P-pladsen ved
”Freizeitzentrum”, på vest siden af søen ”Blausteinsee”. Det er cirka 20 kilometer nordøst for
Aachen. Igen er jeg kommet på en hård opgave. Så jeg vælger at prøve på at være omhyggelig,
og sætter derfor farten ned. Alligevel er jeg nået et pænt stykke, da det bliver tid til
”middagspausen”. Og forplejningen må jeg sige er til UG med kryds og bolle.
Nå, men jeg skal jo videre. Turen går mod vest og nord for Aachen. Det går faktisk OK, synes
jeg, men opgave 7 volder dog en del hovedbrud. Etape målet er på P-pladsen ved ”Schloss
Rahe”. Det er et rigtig fornemt gammelt slot, beliggende i den sydøstlige kant af byen
”Laurenberg”, som igen er en forstad til Achen.
Opgave 7.: (Nederst på siden) Den består af et kort, plus 7 kortudsnit. Starten er ved pil A (som
er 1). Nu skal de små kort så køres i nummer rækkefølge. Kort 2 har en cirkel om sig og skal
derfor køres 2 gange lige efter hinanden. Pile må ikke køres i ”modkørsel” i fuld længde, men
må gerne køres flere gange i pileretningen. Alle punkter og streger må køres uden regler. Kør
korteste vej fra opgave til opgave. Vej 57 er Bundesstraße. Ved tilkørsel skrives enten BR
(højre) eller BL (venstre) Men kun når / hvis der køres op på vejen. Ved afkørsel skrives intet.
Evt. færdselstavler skal overholdes. Slut med pil E. Rigtig god tur, og lad nu være med at kikke
løsningen før i har kørt turen.
Herfra har jeg så nu en transport etape på cirka 20 km ned over grænsen, syd for Aachen,
mellem Tyskland og Belgien. Jeg skal frem til etape start, ved byen Eupen. Her starter opgave
8, som køres ”selvstændig”. Det er et A-4 kort i ukendt målestok over nationalparken ”Eifel”.
Den er beliggende i grænseområdet og både i Belgien og Tyskland. Her skal jeg nu løse en
anden form for opgaver. Vi starter med et Punkt, og så er der ”Grenzannäherung”. Her skal
jeg så tæt på en ”tegnet” streg på kortet, dog uden at overskride stregen. Der er to af dem og
det lykkedes mig desværre at køre fejl hele 2 gange på den første. Så skal der køres ”Barrikade”
(en spærring på vejen). Igen så tæt på som muligt. Endelig er det et ”Höhenpunkt” og en streg,
inden jeg skal køre til pil E. Under udførsel af disse sidste opgaver, ja der overser jeg, at en
rutekontrol, som er placeret inde i en ”vejfirkant”, har hele ”to” ben. Altså er den at notere to
forskellige steder, i vejforløbet. UF.
Nå men jeg når da frem til ”mål” sidst på fredagen. Men heldigvis er der igen en rigtig god
forplejning her ved mål. Det har været en svær, men spændende tur også selv om der har
været et par ”finurligheder”. Helt igennem en hyggelig fredag.
Resultatet af anden etape. ? Ja nu skal det vise sig, om vi ”Wikings” har lært noget eller er
faldet i nye ”fælder”. Og ja der er stadig god plads til forbedring hos de fleste af os. Uf – Uf. Vi
er på arbejde.
Kl. A.(65).: Niels Chr. – 26. Troels – 35. Niels Peder. – 51. Lars Palle. – 54. Helge. – 60.
Kl. C.(53).: Jan. – 32. Poul Bo. – 47. Egon. – 49.
Mannschaftvertung. Team Danish Wikings. – 12.
Alle resultater kan ses på deres hjemmeside.
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Vi er igen i ”Pit” og køre klar til 3. etape. Nu er vi jo halvvejs. Løbet slutter fredag d. 5. feb. med
offentliggørelsen af resultatet i den samlede stilling. Den sidste Etape påbegyndes torsdag d.
28. Jan. Men ellers er vi da lige 3 danskere, der bliver her i området, da vi skal deltage i et
andet stort tysk virtuelt O-løb, det ”2. Int. Virtuellen NAC-Ori”. Arrangeret af klubben ”NAC
Duisburg”. Så det er jo på ”hjemvejen”. Start er lørdag den 6. feb. kl. 15. og straffri mål søndag
morgen kl. 9. Så ja – Rigtig gættet. Det bliver et ”natløb”. Men mere her om til den tid.

Alt på dette foto er ”model” værksted / biler. Flot Ikke.
1. Int. Virtuelle Winterfahrt – Etape-3
Ja så er jeg kommet af sted på næstsidste Etape. Denne gang har vi
etapestart i byen ”Übach-Palenberg”, som ligger nord for Aachen,
og har kommunegrænse op til Holland. Startstedet er ved
”Borgporten” til det gamle Slot ”Schloss Rimburg”. Herfra er der kun
40 meter stik vest, og du befinder dig i Holland. Men vi skal lige lidt rundt her i det allervestlige
Tyskland. Vi ”snoer” os nordpå, lige som floden ”Wurm”.
Opgaver er ”forholdsvis” lette, men som hr. Søndergaard siger, - Når det er let, ja så har vi
lavet fejl. Og det vil jo vise sig om det holder stik. Vi forlader floden ved byen ”Geilenkirshen”
og kører vestud til byen ”Gangelt”. Etapen her består af 10 sammenhængende opgaver. Og
her ved ”Gangelt” er vi færdige med opgave 7.
Opgave 8 er ”bare” en besked om ”forholdsreglerne” for opg. 9 & 10, da vi nu forlader Tyskland
og kører over grænsen til Holland. Kortene skifter også ”synligt” karakter. Spændende. Det er
det 3. land, vi besøger på turen indtil nu.
Igen virker det rimelig let, og det lykkedes mig ikke at finde ud af hvor ”hunden ligger
begravet”. I C klassen har Jan problemer på opgave 10 og kortudsnit 2. Vi får en lang snak om
de muligheder, der er, men kan ikke finde løsningen. Træls. Men svaret kommer helt sikker på
tirsdag.
Jeg når frem til mål ved bygrænsen til den lille by ”Oirsbeek”, som ligger cirka 25 km. nordøst
for Maastricht. Det var en fint og rimelig afslappet tur i dag. Så nu bliver det jo spændende at
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se, om det så var ”for afslappet”. Hvad det sikkert viser sig at være. Så nu triller jeg igen i ”Pit”,
og vil nu forberede mig til dette løbs finaleetape, med start på torsdag d. 28.
Og hvordan ser så Resultatet af tredje etape ud. Ja igen er nogle er blevet bedre og andre gået
lidt tilbage. Uha vi er kommet på arbejde i dette løb. Men
sjovt, det er det. Bedst går det vores deltagere i C klassen. De
rykker alle op af stigen og Jan er nået op som nummer 22. Ja
Ja det går jo godt fremad Jan.
Kl. A.(65).:. Troels – 39. Niels Chr. – 42. Lars Palle. – 50. Niels
Peder. – 53. Helge. – 58.
Kl. C.(53).: Jan. – 22. Poul Bo. – 41. Egon. – 48.
Mannschaftvertung. Team Danish Wikings. – 11.

Det kan være svært at blive ved med at holde styr på Links & Recht.
1. Int. Virtuelle Winterfahrt – Etape-4
FINALEN.
Ja nu er jeg kommet afsted på den sidste etape i løbet. Etapestarten er fra ”Restaurant Zum
Felsenrundgang” i landsbyen Nideggen, som ligger cirka 15 km syd for Düren. Efter lidt byorientering, bevæger vi os ud i det smukke landskab her i ”Nationalpark Eifel”. Her er bakker
og dybe dale og mange små veje og hårnålesving.
Opgaverne 1-7 er igen sammenhængende og igen har jeg fornemmelsen af, at det går lidt for
let. Et advarselstegn. Selv om jeg gør mig meget umage, har jeg helt sikkert ikke fundet alle
finterne. Jeg kommer stille og roligt gennem ”Eifel’s” bakker og frem mod OTK 1 og den
Belgiske grænse.
Opgave 8 er igen en enkelt opgave på et A4 kort. Vi starter inde på den Belgiske side af
grænsen, og i løbet af etapen bliver det til nogle ”Grænsekrydsninger”. Vi er nu i den sydlige
del at Nationalparken og er rigtig kommet på arbejde. På denne etape gælder reglen om
”Ensrettet”. En brugt vej må nu kun bruges igen i den samme retning. I C klassen resulterer
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det i, at de lige skal en pæn omvej ind til Eupen og tilbage, for at løse deres opgave. Det slipper
vi for her i klasse A. Vi har ”pile” både med og uden numre. Hertil har vi ”Barriere” og et
”højdepunkt”. Det driller rigtig meget, men jeg når da frem til mål ved Lammersdorf.
Igen en spændende tur med meget arbejde. Ja den rene fornøjelse. Nu er jeg kommet i mål
og dette løb er slut. Så nu venter jeg spændt på etape resultatet og på det samlede resultat.
Selv om vi danskere har fået pænt med strafpoint, er vi dog ikke faldet helt igennem. Kun i
”Holdmesterskabet” dumpet næsten helt ned i bunden af listen. Her har vi fået en ordentlig
”røvfuld”.
Nå men resultaterne ser således ud denne gang.:
Kl. A.(65).: Troels – 16. Niels Chr. – 21. Niels Peder. – 48. Lars Palle. – 54. Helge. – 55.
Kl. C.(53).: Jan. – 11. Poul Bo. – 45. Egon. – 48.
Mannschaftvertung. Team Danish Wikings. – 10.
Det giver følgende samlet resultat.:
Kl. A.(65).: Troels – 29. Niels Chr. – 31. Niels Peder –.50. Lars Palle – 54. Helge – 59.
Kl. C.(53).: Jan. – 26. Poul Bo. – 47. Egon. – 49.
Mannschaftvertung.: (13) Team Danish Wikings. – 12.
Alle resultater kan ses på deres hjemmeside.
Det var så det ”1. Int. Virtuelle Winterfahrt”. En dejlig vinteroplevelse i denne ”mørke” corona
tid. Jeg har hygget mig med de sjove og svære opgaver og forhåbentlig lært lidt af mine fejl.
Jeg håber, at løbsledelsen har mod på at lave en ”2. Int. Virtuelle Winterfahrt” til næste vinter,
også selv om vi til den tid jo gerne skulle bo i en verden, der er kommet ”næsten” tilbage til
”normale” tilstande. En stor TAK for rigtig god underholdning til Peter og hans Team.
Nu har vi, og vi er Helge, Niels Chr., Egon & jeg, så ”fri” indtil på lørdag d. 6. februar, hvor vi
skal starte i det ”2. Int. Virtuelle Orientierungsfahrt des NAC Duisburg”. På nuværende
tidspunkt er der 108 deltagere. Jow det der med ”papirløb”, det kan de også hernede. Vi har
fundet os et lille hyggeligt familiedrevet ”Gasthaus”, langt ude i Nationalparken, hvor vi vil
nyde den gode tyske mad og øl, i nogle dage.
Med sportslig hilsen og med et rigtig stort smil. – Troels.
Ps. Søndag skal vi så skynde os hjem da vi jo alle skal deltage i Hr. Søndergaards Papirløb
mandag aften. (8-2-21)

Min ”Virtuelle løbsbil”. Med reklame og der rigtig startnummer naturligvis. Og ”sne”.
Næste løb er i denne Club.
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2. Virtuellen NAC-Ori 06. feb. 21
Af Troels Nielsen, Team Old Time
Ja efter at vi har slappet lidt af et par dage, (Vi har jo lige deltaget i det ”1.Int.
Virituellen Winterfahrt 21”) på et lille hyggeligt Gasthaus, her i Eifel
Nationalpark, er det blevet tid til næste udfordring.
Her kl. 15 skal vi (og vi er Helge, Niels Chr., Egon, Poul Bo & jeg) starte i det
”2. Int. Virtuelle Orientierungsfahrt des NAC Duisburg”. Der er tilmeldt 117
fordelt på 3 klasser. Starten er fra ” Haus Seeblick” i søområdet i den sydlige
ende af byen Duisburg. Vejret er ikke allerbedst. Det står og små sner lidt.
Nå men jeg kommer afsted. Dette løb er noget helt andet end det vi har deltaget i, i de
forgangene 4 uger. Jeg kommer straks på hårdt arbejde. Her er kort A & B dertil 4 indsatte
kort. Uf. Herefter er der en ”Autobahn” opgave, inden vi kommer lidt ud på landet. Her ved
tidskontrollen får vi så lige en advarsel fra løbsledelsen om at køre forsigtigt. (mail, mens jeg
sidder og arbejder herhjemme)
Der er meget store trafik problemer i hele det midttyske område. Der er snestorm nordpå og
her i området falder der et kraftigt ”Isslag”. I den virkelige verden sker alt dette og hvad gør
den friske løbsledelse, der har en rigtig god humor ? ? - Ja de udsender naturligvis den advarsel
til alle os der, godt nok Virtuelt, befinder os ude på ruten. Rigtig frisk indslag synes jeg. Resten
af første del består af et mix af kort i forskellige målestok. Her skal man holde tungen lige i
munden. Ja jo også fordi det jo nu er blevet ”piv glat”.
Jeg når frem til Etape mål. Vi har nu tilbagelagt knap og nap 2/3 af løbet, og jeg har nået at
indkassere 8 fejl. Herfra er der så en lille transport, over til starten på sidste del.
Nu bliver det rigtig ”Retro”. Denne etape er den originale etape fra ”Rallye Montan” der blev
afvikler den 24. / 25. juni.1967 af klubben NAC. Løbet var på 400 km Orientering og med en
idealkøretid på 10:18, og med første start kl. 19:00. Dette er kun et lille udsnit af løbet, og
denne del blev kørt cirka ved 03 tiden om natten.
Og jeg skal da lige love for, at jeg kommer på arbejde. Løbskortet er fra cirka 1960. Her er
indtegnet streger og pile på det gamle kort. (Originalkopi) Så har jeg et ”nyt” kort over samme
område, dog anden målestok. Herpå er rutekontrollerne indsat. Det gælder nu om at køre
ruten så rigtig som muligt fra dengang. UF UF. Jeg får samlet hele 9 fejl her.
Men det lykkedes dog at nå frem til mål på Hotel ”Otten-Hof” i udkanten af landsbyen
Büderich, som ligger ved bredden af Rhinen, lidt sydvest for Wesel. Nu er det blevet tid til en
dejlig schnitzel med Brasekartofler og en Weissen Bier.
Resultatet at aftenens anstrengelser og udskejelser, bliver for os danskere som følger.:
I kl. C.: (42 deltagere) Niels Chr. – nr. 25. Poul Bo. – nr. 32. Egon. – nr. 38.
I kl. A.: (40 deltagere) Troels. – nr. 18. Helge – nr. 32.
I klasse N. er der 35 deltagere, men ingen danskere. Hele 13 deltagere fra de 3 klasser måtte
udgå af løbet af forskellige årsager. Stort frafald, men det var en hård tur, både hvad vejret og
opgaverne angik.
Men det har være lærerigt og ikke mindst interessant og sjovt. Nu skal vi have en god nats
søvn her på hotellet, inden det går hjemad i morgen tidlig. Vi skal jo alle hjem og deltage i 3.
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afd. af ”papirløbet”, som har hr. Søndergaard som løbslægger. Vejret er bestemt ikke blevet
bedre, så det er en sej tur hjem.
Med sportslig hilsen Team Old Time. Troels.
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Årsmøde i MRC afdelingen
d. 7. januar 2021, kl. 19,00 Online over Microsoft Teams.
Deltagere: Christian, Michael, Palle, Søren, Carsten, Thorfin, Torben og Kim.
Referent: Kim
Referat:
1. Valg af dirigent
o Christian blev valgt.
2. Året der gik, 2020:
o 2020 var året, hvor vi igen begyndte at køre løb under DASU, i en serie som de
Jyske klubber selv har lavet regelsættet til. Denne serie kalder vi Funcup.
o Løbene i Ikast blev kørt på vores nyanlagte bane på det kunstgræs som vi har arvet
inde fra Ikast stadion.
o 2020 var også året, hvor vi fik end del presseomtale i Autosport nr 4, i DR Vejret d.
9. oktober og i Herning folkeblad d. 31. oktober.
o Året har været præget af Covid-19 og pga dette blev der byttet meget rundt
imellem klubberne med løbsdatoer. Vi gav vores dato til Kolding. Hillerød gav
deres dato til os og vi endte også med at afholde Jerslev's løb.
o Det var heldigt at vi fik et ekstra løb, for ellers havde økonomien set en del værre
ud, da det har været småt med deltagere til løbene i 2020.
o I 2 WD klassen vandt Christian Williams en 1. plads og Søren Nielsen en 2. plads.
o I 4 WD klassen vandt Palle Hornum en 2. plads.
o Der har gennem hele året været et pænt konstant fremmøde på vores klubaften
om torsdagen.
o I løbet af året har vi afholdt nogle produktive arbejdsdage, hvor der også har været
tid til hygge.
3. Økonomi
o Kim fremviste og gennemgik regnskabet.
o Resultatet ligger tæt på det budgetterede på trods af covid-19 indtog.
4. År 2021
o Vi køre videre under DASU i løbsserie Rc Funcup.
o IMK's løb ligger d. 9/5 og d. 15/8, såfremt det bliver muligt ift. evt.
forsamlingsforbud.
o Det bliver ikke til noget med opvisningsløb til Allingåbro Motor Festival 2021, da
den desværre er aflyst.
o Deltagelse i Åbent hus arrangement, sammen med Baneafdelingen, hvis det er
muligt.
o Afholde arbejdsdage.
o Lave masser af hyggelige klubaftner.
5. Valg af udvalgsmedlemmer:
o Torben Svenningsen blev genvalgt.
o Christian Williams blev genvalgt.
o Kim Nygaard blev genvalgt.
o Palle Hornum blev genvalgt.
o Henrik Worm blev genvalgt.
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Valg af suppleanter:
o Carsten Thinggaard blev genvalgt. 1. Suppleant.
o Søren Nielsen blev genvalgt. 2. Suppleant.
Suppleanterne inviteres med til udvalgsmøderne.
6. Valg af udvalgsmedlem til bestyrelsen:
o Kim Nygaard blev genvalgt.
7. Evt.
o Med et nyt medlem lige før jul og to nye allerede i år, tegner det lyst for MRC
afdelingen på trods af Covid-19.
o Kim deltager i DASU MRC dialogmøde d. 14/1 2021 Online over Zoom.
Under eventuelt blev det første udvalgsmøde afholdt.
o Kim Nygaard blev valgt som MRC udvalgets formand.
o Christian Williams blev valgt som kasserer.
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ÅRSFEST 2021 - AFLYST
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Der indkaldes hermed til

GENERALFORSAMLING
T0RSDAG D. 21. JANUAR 2021 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;
Bjarne Nielsen
Niels Kr. Højriis
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

VIGTIGT: Grundet covid-19 og afstandskrav, skal man tilmelde
sig, således at forsamlingen kan afholdes på forsvarlig vis.
Generalforsamlinger er undtaget for forsamlingsforbuddet. Der vil
være håndsprit og folk opfordres til at bære mundbind.
Tilmelding til Inger Marie Pedersen – Tlf. 22973534 eller mail
imp310562@gmail.com senest d. 19 Januar 2021
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Nye IMK medlemmer
Mads Kudsk
David Kudsk

Mathias Laulund
Jan Jensen
Anja Laulund

IMK byder velkommen!

BANKO/BINGOKALENDER 2021
Bingo
Onsdag
Fredag
Onsdag
Mandag
Fredag

HBC Banko
5
18
7
4
17

Maj
Juni
Juli
Oktober
December

Torsdag
Tirsdag
Søndag
Torsdag
Tirsdag

8
2
22
30
23

April
Marts
August
September
November
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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:
Anders Munch Jensen

22. februar

50 år:
Allan Westphal

17. april

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

Februar
Endnu intet planlagt

Marts
Endnu intet planlagt

April
Lørdag d. 17

Rallycross (Hvis Corona tillader det)

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