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Kære læser 
 
Nu kommer fuglene igen 
Og lyset vælter pludselig ind 
Det kommer gennem alle sprækker 
Lyse nætter er tilbage. 
 
Sådan er første vers i Albertes sang Lyse Nætter. 
Den minder om, at sommeren er på vej. Corona 
tælleren har nu rundet 1 år og vi er endnu ikke 
helt ude af suppedasen. Heldigvis går det dog 
mod lysere tider. Jeg håber du har det godt og jeg 
ønsker dig et rigtigt dejligt forår – Bare rolig, 
sommeren er på vej. 
 
God læselyst! 
Redaktør, Kim Højriis 
klubblad@imk.dk 
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Fra Redaktøren… 

Forside: 50 års medajle-høst – se mere inde i bladet. Foto: rallyinfo.dk 
DEADLINE: Deadline til næste nummer af Kilometerstenen er 1. juni 2021 
Næste nummer udkommer medio juni 2021 
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Bagmanden på Rallyinfo 
Lånt fra Rallyinfo.dk 
 
Kære klubmedlemmer. Hvis der mod forventning skulle være en eller to af Jer, der ikke 
regelmæssig kigger på Rallyinfo.dk og har læst stykket om Jan Søndergaard (bragt tirsdag d. 
23-02-2021), ja så har jeg tilladt mig at kopier det og bringer det i vores klubblad.  Hilsen Troels.  

 

Bagmanden på Rallyinfo 
Hvad er din funktion i rallysporten?   
Jeg er en del af RallyResult. Jeg sidder i Rally-centrum, og der har jeg den (kedelige) opgave, 
at sørge for, at de deltagere, der ikke overholder køretiderne på etaperne får de strafpoint, de 
fortjener. 
Desuden arbejder jeg på at forbedre de systemer, vi bruger i RallyResult. Vi kan ikke levere 
prøvetiderne hurtigere, end vi gør i dag, så jeg har speciel fokus på at forsøge at gøre 
betjeningen nemmere for vores folk ude på prøverne. 
 
Hvordan startede du med motorsport? 
Min Far (Mads Søndergaard) kørte Bilorientering med en kammerat, men efter en flytning, løb 
det makkerskab ud i sandet. Jeg havde tit været med på bagsædet, og kom så i stedet med 
som observatør i 1968, hvor jeg kun var 11 år gammel. 
 Far døde i 1990, og siden har det været min lillebror, Harald, der har styret konkurrence-bilen. 

 
1969: En meget ung mand og en meget stolt Far.                                              Jan & Mads 1983. 
 
Hvad har været højdepunktet/erne i din karriere? 
Jeg har i al beskedenhed vundet alt, hvad der er værd at vinde i dansk og nordisk Bilorientering 
og flere gange end alle andre. Men her vil jeg fremhæve de hædersbevisninger, jeg har 
modtaget gennem årene. Vi blev bl.a. kåret til ”Årets bilsportskørere” i 1996 og i 2019 blev jeg 
udnævnt til Æresmedlem i Ikast Motor Klub. Jeg tror nemlig på, at man udover de sportslige 
resultater, også ser på ens tilgang til sporten, når man beslutter, hvem der skal være værdige 
til at modtage den slags hæder. 
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Herover: Årets bilsportskørere 1996 – Pressebillede.                Herunder: 50 års medalje-høst. 

 
Hvad har været lavpunktet/erne i din karriere? 
Et svært spørgsmål at svare på. Men jeg syntes det er rigtig ”træls”, når nogen for egen vinding 
skyld bøjer reglerne eller direkte snyder. Min egen læremester indenfor Bilorientering, senere 
største idol, senere igen hårdeste konkurrent, blev afsløret i at snyde (vi er tilbage i 1976). Han 
var et indædt konkurrencemenneske på godt og ondt, og brugte alle midler for at skaffe sig et 
bedre resultat. Den oplevelse har i hvert fald haft stor indflydelse på den måde, jeg forsøger 
at konkurrere på. 
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NM – løb i Finland i en lånt finsk Subaru Justy. 
 
Hvilken klub og hjemby, og hvilke licenser har du? 
Jeg bor i Vildbjerg ved Herning og er medlem i Ikast Motor Klub (IMK) på 54. år. Min aktiv-
licens er en grundlicens med den udvidelse, at jeg må deltage i løb i udlandet. Jeg har official-
licens til det meste indenfor Bilorientering, og vist nok en OF 354 indenfor Rally, men jeg har 
ikke helt styr på, hvad den dækker. 
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40 års udvikling i konkurrence-bilen. 
 
Hvad beskæftiger du dig med, når du ikke arbejder med motorsport? 
Jeg er gået på efterløn. Jeg har tidligere arbejdet indenfor elektronik og programmering, de 
sidste mange år som underviser. Så meget af tiden nu går med motorsport i en eller anden 
form. 
Der er masser af frivilligt arbejde, man kan beskæftige sig med, men et vigtigt kriterie for, at 
jeg vil lade mig involvere er, at jeg skal have det hyggeligt og sjovt med de mennesker, jeg 
arbejder sammen med. Og det bliver til fulde opfyldt i RallyResult. 
Et andet projekt, jeg ind i mellem bruger meget tid på, er ”First Lego League”, en 
verdensomspændende konkurrence for 9 til 16-årige. Jeg er med til at arrangerer den lokale 
turneringsdag i Herning, ligesom jeg løser flere opgaver for den skandinaviske paraply-
organisation. 
 
Hvor gammel er du, og hvordan er din familiesituation? 
Jeg er 64 år og er gift. Mødte i øvrigt min kone til en Jysk Fynsk Fejde, så motorsport har, og 
har haft stor indflydelse på mit liv. 
Vores to voksne børn har dog aldrig haft interesse for at blive aktive indenfor motorsporten. 
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2004. 

 
Hvad kører du i privat? 
En (kedelig) Ford C-Max. En rigtig pensionist-slæde, sådan en man ”træder ind i” i stedet for 
”ned i”. Passer fint til min alder og hårfarve. 
 
Hvad er det, der fascinerer dig ved sporten? 
 Det hele, fristes jeg til at sige. Jeg er meget imponeret over, hvad man kan få en bil til at holde 
til. I Rally er det specielt deltagernes evne til at køre helt ude på marginalerne, selv om de er 
klar over, at bare en lille fejl kan koste placeringer og medaljer. 
Generelt er det menneskene, der dyrker sporten. Selv om man er konkurrenter, er man også 
kammerater på kryds og tværs, og man går ikke af vejen for at hjælpe en konkurrent. I 
bilorientering og til dels i Rally, er vi ikke flere end stort set ”alle kender alle”, så man skal være 
bevidst om, at man også socialt skal fungere sammen. 
 
Artikel med Jan Søndergaard. Producent Preben Jepsen - Rallyinfo.dk  
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Herover:  ”Afterski” i Finland.                                                                   Herunder: 2012. 
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En super Påske oplevelse 
Af Team Old Time – Troels Nielsen 

 
Vi skriver nu 1. april og det efterfølgende er IKKE en 
aprilsnar. Jeg skal nu til at starte i mit 6. store tyske 
virtuelle orienteringsløb, siden vi fik Coronaen. Dette er 
lavet af klubben ”AC Bramsche e. V. im ADAC” og løbets 
navn er ”1. Int. Virtuelle Oster-Haserundfahrt 2021”.  
Vi er 4 danskere, der har ”Mod” nok til at deltage. Der er 
tilmeldt 72 deltagere, fordelt på 3 klasser. De fordeler sig 
således. Kl. S – 10. (let) Kl. A – 31. (svær) og Kl. C – 31. (prof). Jeg kører i klasse A, mens Helge, 
Poul Bo & Niels Chr. er nogle hårde ”nyser”, de kører klasse C. Rutebogen er tilgængelig fra kl. 
20:00 torsdag aften. Jeg henter den og tjekker at alt er der. Så er jeg klar til turen, men først i 
morgen.  
Fredag kl. ca. 9. starter jeg så ud på ruten. Vi befinder os ca. 30. km. Nordvest for Osnabrück. 
Starten er på en P-plads langs B-218. Sådan cirka 2. km. Nordvest for landsbyen, Ueffeln. Og 
der lægges hårdt ud fra starten. Hvis du blinker med øjet, er du straks kørt forkert.  
Men lad det være sagt med det samme. Jeg har som sagt deltaget i 5 tilsvarende store virtuelle 
Ori, som alle har være spændende, svære, interessante og af god kvalitet. Alt sammen helt 
OK. Men dette løb, er helt bestemt lige et trin højere oppe af rangstigen. Kort kvaliteten er 
super, og der er ingen helt sindssyge rebus opgaver. Det er svært og tricky, men kan løses 
(håber jeg) ved lidt ro og omtanke. Kort og godt mit bedste løb af slagsen til dato.  
Løbet består af 14 sammenhængende opgaver, og vi bevæger os rundt i området syd og vest 
for byen Merzen. Jeg prøver at ”køre” efter opskriften, ”med at være omhyggelig”. Om det 
lykkedes må jo vise sig. Jeg når frem til det vigtigste (ikke også Henrik) nemlig middagspausen, 
som er på ”Pension Odin” (læs – hos Inge). Her er der en lækker Påskefrokost, bestående af 
”Skidenæg”. Og til de få, der ikke ved hvad det er, kommer her en oversættelse. Hårdkogte 
æg i en stærk sennepssovs. En delikatesse. Og det fine ved Virtuelle løb er jo, at man kan tillade 
sig at drikke en øl og en snaps til sin mad, og stadig fortsætte efter pausen med god 
samvittighed. Jeg fortsætter syd over, og ender med at køre i mål kl. 15:13, nede ved 
landsbyen Ueffeln. Jeg har noteret 116 rutekontroller. Så nu bliver det spændende, hvor 
mange der mangler eller er for meget. Tiden er straffri indtil midnat i aften. Herefter er der 
tidsstraf indtil midnat lørdag.  
 
Resultaterne bliver sådan.:  

Kl. A.: 
Nr.  1.    Peter Schulz  40 stp.   
Nr. 13.   Troels.     90 stp.     
Kl. C.: 
Nr.  1.    Nicole Jentsch  10  stp.   
Nr. 24.   Poul Bo.     160 stp.   
Nr. 26.   Niels Chr.    200 stp.  
Nr.  29.  Helge.     360 stp. 
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Det var så denne dejlige Påske oplevelse. Vi 4 er helt enige om, at det er vores bedste Virtuelle 
løb. Og vi er alle 4 med igen den. 17.-18. april, hvor vi skal deltage i det ”2. Int. Virtuelle 
Orientierungsfahrt Roemryke Berge“ som de 4 klubber her står bag.  Touring Club Remscheid, 
Remscheider Automobil-Club, PSV Remscheid og IGM Remscheid. Det er nede i området syd 
for Wuppertal. Det glæder vi os nu til. 
 
Med sportslig hilsen Team Old Time. – Troels.  
 
Herunder lige en lille opgave fra vores tur. (fra KL. A.) Regler til opgaven. Kun dobbeltstregede 
veje, med mindre andet er påtvunget.  Korteste vej fra punkt til punkt. (nærmeste punkt) 
Krydse eget spor forbudt. Modkørsel forbudt. Pile/Streger må derfor IKKE køres i mod 
retningen, men gerne flere gange med pilen/stregen. Kontroller i højre side i kørselsretningen. 
Ved TILKØRSEL af Bundestrasse (B-218) BL når man kører til venstre, BR – til højre og BK når 
man krydser.  
Løsningen finder i andet stede i bladet.  
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IMK bestyrelsesmøde 06-2020  
Mandag d. 8. marts 2021 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: 
 
Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt 
 
Bestyrelsen - siden sidste møde – henvendelser mm (undtaget udvalgsemner) 
- Corona situationen – restriktionerne skærpet: generalforsamling og årsfest aflyst/udskudt. 
Vi må afvente besked om, hvornår vi kan afholde generalforsamlingen. 
- Svar på ansøgning til DGI/DIF puljerne om tilskud til klubhusrenovering, var negativt. 
Det kunne ikke blive til noget i denne omgang, med der søges igen i år. 
- Ny miljø tilladelse. 
Den nye miljø tilladelse til præsentation for naboerne burde være lige op over. 
- Bane løb og Vej løb.  
Fremadrettet skal Bane løb og Vej løb ansøges centralt på politiets hjemmeside, derefter deles 
ansøgningerne ud til de enkelte politikredse. 
 
Økonomi: 
- Regnskab 2021 (ej revideret endnu) 
- Budgetforslag 2021 
Udarbejdet og klar til generalforsamlingen 
 
Sportsudvalgene: 
a: Banesports-udvalget 
Intet nyt. 
b: OR-udvalget 
Intet nyt. 
c: MRC-udvalget  
Som alle andre har vi været lukket ned hen over vinteren pga. corona. 
Vi er dog startet op igen fra torsdag d. 4/3, da det igen var tilladt. 
Vi begynder at gøre klar til vores første løb d. 9/5 og håber, at der bliver åbnet lidt mere op 
for corona restriktionerne. 
Byggetilladelsen til lys og master er kommet på plads siden sidst. 
 
Øvrige udvalg og funktioner: 
a: Sponsorudvalget 
b: Bygningsudvalget  
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Status på nye støjvolde.  
Der holdes snarligt et møde med entreprenøren, så der kan komme et bud på færdiggørelsen. 
c: Banko 
d: Klubblad- og hjemmeside 
e: Aktivitetsudvalget 
 
Kalender & aktiviteter: 
- Årsmøder: 
OR-afdelingen mangler at afholde årsmøde. Afventer mildere corona restriktioner. 
- Generalforsamling 
Afventer mildere corona restriktioner. 
 
Eventuelt:  
 
Næste møde 
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Dækcentret - Kjellerup Løbet MJT1 
Af Niels Peder Rolighed 

 

På trods af diverse corona tiltag, med både tyske og danske virtuelle 
orienteringsløb hen over vinteren, kunne det ses på deltagerliste, at 
”et rigtigt” O-Løb havde været savnet. Hele 22 mandskaber havde 
tilmeldt sig til en mandag-aften arrangement, for at komme rundt på 
små listige passager i landsbyer, rundt på gårde – omkring gylletanke 
og ad smalle grusveje i det mørke Jylland. 
Løbet var ”corona-sikkert” arrangeret og den sociale hygge blandt 
deltagere ved start og mål var ikke eksisterende. Hvert mandskab 
holdt sig i sin egen lille boble i bilen. 
Start ved Dækcentret Kjellerup – 30–35 km løb Øst og Nordøst for Kjellerup. Mål i landsbyen 
Elsborg, hvor vi afleverede kontrolkortet og fik udleveret idealstrimmel og rute. Som man så 
hver især kan kontrollere og finde ud af hvor man har kørt forkert. Hvis der skulle være fejl i 
løbet, mailer man så en blanket med en beskrivelse til løbsledelsen indenfor 45 min. efter mål-
tid. Kedeligt – Ja, men det virker og er corona-sikkert. 
Troels og jeg havde fået et enkelt skilt for meget med på kontrolkortet. En fejl40 som vi burde 
ha’ undgået, da vi havde set at der var uoverensstemmelse mellem kortudklip og 
terrænoplysninger. Der gik det lige lidt for hurtigt fremad. Vi havde også kun 17 min. på tiden 
( hurtigst af alle i C-Klassen ) – Altså en løb i den lette ende af skalaen. Eller.: C-ruten var 
forbilledligt konstrueret med tydelige kortudklip med en passende sværhedsgrad. C-Klassen 
er jo en begynderklasse. Så tak til Michael og Jens Døssing for at nogen endelig lavede en 
”rigtig” C-Rute.  
Hvis alle løb i C-Klassen var i denne lette ende, ville nogle af de mere garvede mandskaber ( 
som Troels og jeg ) tilmelde os i B-klassen, eller A-klassen. D-Klassen ( Nybegynder / Debutant 
) skal så være meget let orientering. Nærmest bare en tur, med meget få muligheder for at 
køre forkert. Jeg er sikker på at man på sigt, vil kunne tiltrække nye hold til sporten, hvis løbene 
konsekvent var nemmere at finde ud af. Nye deltagere, skal jo gerne há fornemmelsen af at 
”Det kunne vi da godt finde ud af” – Ellers ser vi dem ikke igen. 
 
Fra IMK var vi tre hold til start.: 
C – Troels og Niels Peder 2. Plads 
C – Bjarne og Sabrina  6. Plads 
M – Harald og Jan  3. Plads 
 
Med sportslig hilsen 
Niels Peder 
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Indlæg fra en stolt far 
Af Casper Kjærsgaard Olesen, 11. April 2021 
 
Sikken en dag!! cilas første løb i crosskart  
Race i sne vejr sker ikke så tit men der gjorde det godtnok 
idag !! Det var pisse koldt !! Men det tog han i stiv arm 
(man skal jo også lære det ) han flyttede sig i hver heat 
og han kan godt komme ud af hullet på starten ! Og så 
står man der og kikker og kan intet gøre ! Han er jo stadig 
min lille dreng super fed kold dag med sne smat og 
eller bare race weekend på en anderledes måde end når 
man selv køre !! Jeg er pisse stolt af ham !! Ikke pga. 
farten ! Men at han virkelig forsøger at blive bedre og 
lytter helt vild ! Og må også sige at jeg har en helt anden 
dreng med hjem end da vi kørte hjemme fra !  
Og tak til de officials der måtte stå på deres pind i sne 
sjap og regn vejr ! Klap jer selv på skulderen i gjorde det 
muligt for os ! 
Og til sidst der er ingen reklamer på skoldet endnu med 
det er fordi vi venter på et nyt skjold men det kommer på inden første dm. 
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Papirløbet 
Af Troels Nielsen, Team Old Time 

 
Vejsportsudvalget indbyder til vinterturnering i papirløb. 
Denne dejlige besked modtog vi cirka omkring første 
december. En fin ”julegave”. Her er den beskrivelse der var 
med.  
”Papirløb er løb, der køres på skrivebordet efter normale O-
regler, den eneste undtagelse er: stedfæstelse foretages på 
skiltekortet, der vil være signaturer eller veje man kan bruge 
til indlæsning af rute. Den tid man bruger på opgaven er lig 
med de strafpoint, man får på tiden. Skitser/retningspile og tulipaner køres på veje, der 
forefindes på skiltekort, kortudklip køres som de er tegnet (det vil sige, at disse ikke 
nødvendigvis køres på veje der er på skiltekort, altså der kan køres overalt). Turneringen køres 
over 4 afdelinger med de 3 bedste tællende”. 
Ja det er jo da til at forstå. Der er 4 klasser med i alt 80 deltagere, fra 3 nationer. Det er udover 
Danmark, Sverige & Tyskland. Vi er 6 fra IMK der er med. Hanne & Poul kører sammen og Jan 
kører selv. Fra Team Old Time (IMK) har Ditte & Niels Peder valgt at køre sammen, hvorimod 
jeg kører selv.  
Første løb er den 14. december og med Bernd Thrysøe som Løbslægger. Løbsområdet er i 
omegnen af Pårup og Christianshede. Så her er vi jo nærmest på hjemmebane. En fin tur.  
Så er vi fremme ved den 4. januar og det er nu Ole Skov der styrer begivenhederne. Nu er vi i 
området omkring Thisted, i den sydlige industri. Så går vi et ”hop” nordpå til området ved 
Ballum, lidt syd for Thisted Lufthavn, inden vi så ”tager flyveren” over til Roskilde. Her kører vi 
på områder på og omkring dyrskuepladsen. Jo vi når skam langt omkring i et ”Papirløb”. Dette 
løb er lidt anderledes end det første, og igen er vi kommet pænt på ”arbejde”. Og igen en fin 
tur. 
Den 8. februar er det så blevet Jan Søndergaards tur til at udtænke de forskellige 
”spidsfindigheder”. Turen her er i omegnen af Sunds og med en tur på ”Skinderholm 
Flyveplads”. I disse Corona tider er der jo ikke meget ”lufttrafik” så vi kan køre her i ro og mag. 
Igen en fin tur.  
Finalen er her den 8. marts og den er lagt i hænderne på Vagn Olsen. Nu er løbsområdet Sorø 
og det nordlige opland. Lidt by / industri og lidt land. Vel ok. Og finalen, er efter min mening 
også den, hvor man kan se forskel på kvaliteten af de kort der bliver brugt. Jeg mener, at når 
man i papirløb bruger større målestok en 1:10.000, skal man være meget omhyggelige med at 
”tydeliggøre” veje / signaturen på kortet. Så selv os ”svagtseende” kan være med  
Men en stor TAK til ”Løbslæggerne” for alt deres arbejde og til alle der har bidraget med 
afviklingen af denne lille vinter turnering. Super ide og super gennemført. 
IMK resultaterne bliver.:  
 
Kl. C med 31 deltagere.: Nr. 4 – Troels. 140 point. Nr. 5 Ditte & Niels Peder. 136 point. Og Nr. 
9 Hanne & Poul. 121 point.  
Kl. M med 9 deltagere.: Nr. 2 Jan. 146 point. 
Vinderne af vintertuneringen bliver i klasserne.: Kl.M.: Jan Johansen. 148 point. –   Kl.A.: Ulf 
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Andersson. Sverige. 145 point. –  Kl.B.: Krister Karlsson. Sverige. 141 point. –  Kl.C.: Tom 
Hagelskjær. 148 point.  
 
Der er en lille ting, der ligger mig på ”hjertet”. Når vi snakker klasse C. i almindelighed, finder 
jeg, at der er for mange tekst opgaver, hvis vi skal fastholde nye deltagere. Et mix af punkter 
(med overvægt af punkter) og tekst i hvert opgave afsnit, vil efter min mening være fint i denne 
klasse. Hvis et forholdsvis ”nyt” mandskab kommer ud for et afsnit, der f.eks. kun indeholder 
tekstopgaver og ja helt op til over 20 af slagsen, i et afsnit / opgavedel, ja hvad er det så de 
oplever. De holder rigtig meget stille. Og det er for de fleste ikke sjovt.  
Hvorimod hvis man har et afsnit / opgavedel med nogle punkter og et par tekst opgaver, ja så 
er følelsen at der sker noget. Og man har det sjovt, også selv om at man kører forkert.   
Så HERMED en lille BØN til vores gode løbslæggere. Lav nu den C klasse så det går lidt fremad, 
og de har en god oplevelse.  
MEN det har været en fornøjelse og interessant, at deltage i disse 4 Papirløb og jeg HÅBER at 
det bliver gentaget næste vinter.  
Med sportslig hilsen Team Old Time. – Troels.  

 

 
Jeg har erhvervet mig en ny Bil til disse løb. 
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Winter Trail DK - i vintervejr 
Af Troels Nielsen, Team Old Time 
 
Dette års Winter Trail DK, er blevet udsat fra 6 marts til i dag den 5 april på grund af corona 
regler. Det er jo som altid, Luffe der laver disse 
”vinterløb”. Luffe lover jo, at der er sne til disse løb. 
Og mange har bestemt tænkt denne tanke. Øv, 
ingen vinter sjov i år. Jeg selv inklusiv. Så derfor har 
Inge & jeg valgt at deltage i Kadetten. 
Så hvad er der lige sket, da vi står op her til morgen. 
Jo Luffe har jo bestilt sne, ja og der er sne. Ja faktisk i perioder her til formiddag reelt snestorm 
med meget begrænset sigtbarhed. SUPER.  
 

 
Snevejr ved Starten. 

 
På grund ar corona reglerne er der Max 25 mandskaber tilladt, og desværre kan vores tyske 
deltagere jo ikke komme herop. Men der er 23 tilmeldt. Flot.  
Som sagt er det noget ”rigtig møg” vejr.  Vi kører i sne hele vejen til starten ved ”den gamle 
Vejen-Hal”. Og den planlagte udendørs kaffe bliver for det meste inde i bilerne. Men der er 
dog ophold i snebygerne.  
På turen bevæger vi os sydpå, over Vamdrup, Ødis, Bramdrup, Fjelstrup og frem til pausen ved 
Hejlsminde. Herfra tilbage over Sjølund, Taps, Ødis, Vamdrup til mål i Vejen. Det bliver så lige 
144 km. Luffe har lavet en rigtig fin tur og især første del har rigtig mange fine små veje. Hertil 
kraftig snefald meget at tiden. Efter pausen er vejret meget blæsende men mest tørt. Vejene 
bliver også lidt mindre spændende og især sidste etape er nærmest at betegne som en 
transport. Men hvorom alt er. Rigtig fin tur Luffe og en god dag. Men meget asocial desværre. 
Men det er jo vilkårene lige nu.  
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Flot sol ved Pausen, men Storm. 

 
Vi bliver nr. 4 og lige kneben sidst i klassen. Det er 20 måneder siden vi sidst har kørt et DK 
løb. Ja du læste rigtig. Om det er årsagen til, at jeg får kalibreret vores ur modsat, skal jeg lade 
være usagt. Men resultatet er at vores tider på hver Sekundetape ”skrider”. Den første tid er 
ok, og så bliver de kun dårligere. Men vi har hygget os og haft det sjovt. Så vi bruger lige den 
berømte – ”PYT” – knap.  
Og det beregningssystem der bliver arbejdet med fra bl.a. Jan Søndergaard, ja det virker da 
rigtig godt, synes vi. Og her fra IMK har Poul & Hanne leveret et rigtig godt resultat i dag. De 
vandt overbevisende Touring Klassen. Flot.  
Næste opgave ligger hen i det uvisse, da grænsen jo stadig er lukket.  
Hilsen Team Old Time. – Troels.  
 

 
Corona venlig hyggesnak ved mål. 
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Påske Ori – Løsning 
Jeg håber i har hygget jer med opgaven.  
Løsningen på opgaven er.: 41-BR-42-32-BL-45-44-44-41-BR-42.  
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Hilsen Troels 
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Nye IMK medlemmer 
 
Cilas Kjærsgaard Olesen 
Dennis Munch 
Christian Holm 
Dino Jensen 
Mathilde Laulund 

 
IMK byder velkommen! 
 

 
BANKO/BINGOKALENDER 2021 
 

 

Bingo HBC Banko     

Onsdag  5 Maj  Torsdag  8 April 
Fredag 18 Juni  Tirsdag  2 Marts 
Onsdag 7 Juli  Søndag   22 August 
Mandag 4 Oktober  Torsdag  30 September 
Fredag 17 December Tirsdag  23 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 
 

30 år: 
Kristian Vesterskov Nielsen  7. maj 
 
50 år:  
Carsten Thinggaard    14. juni 
Jesper Kjærgård     25. juni 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

   

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

April 
Lørdag d. 17  Rallycross (Hvis Corona tillader det) 
Mandag d. 26  Ruskjær Auto løbet MJT 
Fredag d. 30  MRC Arbejdsdag 
 

Maj 
Fredag d. 7  MRC løb - Træning 
Lørdag d. 8  MRC løb - Træning 
Søndag d. 9  MRC løb – Kval og finaler 
Søndag d. 30  Klubrally 
 
 

Juni 
Lørdag d. 19  Crosskart 
Lørdag d. 19  Klubrally Special i Sdr. Vium 
 
 
 

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

http://www.imk.dk/

