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Kære læser 
 
Så er sommeren for de flestes vedkommende 
forbi og hverdagen er tilbage. 
Heldigvis har sommeren budt på motorsports 
events som du kan læse mere om i dette 
klubblad. 
 
God læselyst! 
Redaktør, Kim Højriis 
klubblad@imk.dk 
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Fra Redaktøren… 

Forside: Badeland til Jydsk Fynsk fejde. Foto: Helle Brill  
DEADLINE: Deadline til næste nummer af Kilometerstenen er 1. oktober 2021 
Næste nummer udkommer medio oktober 2021 
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Senior-klub i IMK - Nyt initiativ 
 
Der er ved at være en del pensionister/efterlønnere i klubben, og undertegnede har derfor 
taget initiativ til, at vi kan mødes i Klubhuset og laver ”et eller andet”, samtidig med, at vi 
hygger os. 
 
I starten tænker jeg, at vi mødes den anden torsdag i hver måned. Og så håber jeg, at 
afdelingerne i klubben kan finde nogle opgaver, der passer til vores evner og fysiske 
formåen, og som vi kan løse i fællesskab. 
Hvert møde skal starte med rundstykker og slutte med en let frokost. 
 
Tilmelding til undertegnede (af hensyn til rundstykkerne) på SMS, 20 97 95 51 eller på mail: 
jan@mjtj.dk. Du må også gerne skrive, hvis du er interesseret i at deltage, men ikke kan 
deltage den kommende møde-dag. 
 
Hilsen Jan Søndergaard. 
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Hjælper til DM 4 - SYDJYSK RALLY 
Af Team Old Time – Emil og Troels 
 
IMK stod for afviklingen af SS 2 + 8 i går ved fjerde afdeling af DM i Rally. 
Emil & jeg var sammen med en stor trofast skare af hjælpere på et fornøjeligt ”arbejde” hele 
dagen omkring landsbyen Årre syd øst for Varde. Vi startede med kaffe og rundstykker kl. 8.30. 
Så satte vi prøven op. Så lidt mere kaffe og briefing. Så var vi klar. Første gennemkørsel var til 
UG. Igen tid til kaffe og kage og ikke mindst ”snak”. Anden gennemkørsel var igen til UG. Så 
dejligt. Efter oprydning var det tid til de legendariske lækre grill pølser. Tilsat mere snak 
naturligvis. Og ved 18.30 tiden var det tid til opbrud. 
Vi har haft en super hyggelig dag sammen med glade mennesker. Så stor TAK for oplevelsen. 
 
Med sportslig hilsen Team Old Time.  -  Emil & Troels. 
 

 
Foto tekst.: Vores ”arbejdsplads” ved Stop på prøven. I baggrunden ”Rallyresult”. 
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Jysk Fynsk Fejde - Holdmesterskab 31. juli 2021 
Igen i år var IMK selvfølgelige tilmeldt dette års holdmesterskab, med 5 hold: Jørgen Jelling 
og Julie Sørensen , Per Mikkelsen og Malene Nielsen, Patrick Brill Clausen og Christina 
Flensborg, Asger Iversen og Anders Clausen, og  Harald Søndergaard og Morten Iversen. 
Det blev i år til en Sølv medalje til klubholdet, der var tæt kamp om medaljerne igen i år. 
Guld: KOM 
Sølv: IMK 
Bronze: KOM 
 
Klubben fik også gode placeringer i alle klasser som de stillede op i. 
Klasse 1: Jørgen Jelling 3 plads. 
Klasse 3: David Kudsk 1 plads. 
Klasse 5: Per Mikkelsen 3 plads. 
Klasse 6: Patrick Brill Clausen 2 plads, 
Klasse 7: Asger Iversen 1 plads og Harald Søndergaard 2 plads 
Tillykke til jer alle. 
 

 
 
Det var en spændene dag, da der kom lidt vand for ikke at sige meget, der var flere af 
kørende der fik fodbad i bilen under kørselen  deltagerne kunne ikke huske at de nogen 
sinde havde kørt i så meget regnvejr, men alle hyggede sig. 
Efter løbet holdet klubben en lille komsammen, da der jo ikke i år blev afholdt fejde fest 
grundet corona, så der blev hygget / spist og drukekt en lille øl, og som altid var Harry på 
plads.  
 
Alle resultater kan se på hjemmesiden. 
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Begrænset succes  
Af Team Old Time 
 
Audi’en bestod den første prøve, og vi ankom til Skibbild mandag eftermiddag. I dag, onsdag, 
har vi så ”spændt” den for vores campingvogn. Vi smutter lige til ”Bornhöved” og 
campingplads ”Idyl”. Vi befinder os nu ca. 15 km øst for Neumünster. Vi skal mødes med Karin 
& Niels Peder og Barbara & Hans-Ulrich i Soltau Fredag. Vi skal deltage i Heide Classic på 
lørdag. 
Her fredag morgen forlader vi vores campingvogn og ”drager” af små veje sydpå. Flot tur. Og 
vi når Soltau midt på eftermiddagen. Karin & N.P. kommer direkte fra Sunds. Turen går uden 
de helt store trafikproblemer. De er kørt øst om Hamburg, for at undgå de store trafikkøer. 
Barbara & H.U. når også frem. Så er der dømt Fredagshygge. 

Lørdag er første start kl. 9:30. Der er 73 tilmeldt, 
heraf 15 i vores klasse (T10) og 6 i Barbara & H.U. 
klasse (T9) Løbet er på 151 km. og i kategorien 
”rimelig svær” og med tysk orientering. Der er 6 Ori 
opgaver og 7 sekund etaper. Så det skal nok blive 
sjovt.  
Vi starter med en lille sekundetape ned i gågaden. 
Og ja lad os sige det straks. Vi fra Team Old Time er 

rigtig godt ”rustne”. Uf. Løbet starter med en ”publikums” prøve 10 meter efter starten. Her 
skal vi køre 20 m på 12 sekunder. Men Inge & jeg opdager aldrig prøven. Vi kører bare frem 
og videre. Vi får hurtigste tid på prøven. 5,1 sekund. Uf Uf. Karin & N.P. får ”fejlindstillet” deres 
ur, så de er næst hurtigst med 6,7. Så helt igennem en ØV start for os.  

 
Nå, men vi bevæger os nu i en vestlig bue frem til 
et besøg hos ”Der Kartoffelkönig” i byen 
Neuenkirchen og videre nordpå, til pausen hos 
”Der Heidekönigin” og lokalt mad i ”fårestalden” 
(pga. corona dog udendørs) Hertil så godt. Vi (T-I) 
har nu ikke for gode tider, men Ori-delen er OK. K-
NP. har til gengæld fine tider og også en fin Ori-del. 
HU-B. har super tider. Og de har kørt sekundetape 
1.  
Nu går turen retur til Soltau. Og Inge & jeg smider 
lige et skilt, da vi overser en ”krydsning” af ruten. 
Det er jo forbudt. Vi bliver igen modtaget i 
gågaden, denne gang dog uden sekundetape. Efter 
en frivillig pause her, er der omme i den gamle 
”Reithalle” god mad til os alle, inden der kommer 
resultater og præmier.  
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Vores resultater bliver følgende..: 
Kl. T9 
Hans-Ulrich & Barbara.   Nr. 1 i klassen og nr.  1 Gen.  
 
Kl. T10  
Karin & Niels Peder.  Nr. 8 i klassen og nr. 13 Gen. 
Troels & Inge.   Nr. 9 i klassen og nr. 19 Gen. 
 
For vores (Team Old Time) indsats, er der ikke noget at prale med, men super af Hans-Ulrich 
& Barbara. Det har været en super hyggelig dag, i flot natur sammen med hyggelige 
mennesker. Vi er tilbage ved vores ”base” ved 21 tiden. 
Søndag morgen drager vi nordpå igen. Karin & Niels Peder hjem til Sunds og Inge & jeg til 
Bornhöved. Her skal vi deltage i et løb med start kl. 14. Det kan i læse om i næste afsnit, hvis i 
har lyst. Vi har igen haft en rigtig dejlig oplevelse sammen.  
Med sportslig hilsen 
Team Old Time - Karin & Niels Peder, Inge & Troels. 
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Westküsten Historic 2021 
Af Team Old Time 

Endelig lysner det. Inge & jeg er på vej sydpå, for at 
deltage i dette års første mulige Oldtimerløb i 
Tyskland. Vi skriver lørdag d. 24. juli. Vi skal til 
Elbersbüttel og Landgasthaus ”Zur Jägersburg”.  Det er 
jo vores faste samlingssted for ”Dansk Tysk Historic 
Team”, når vi er på disse kanter. Det er beliggende lidt 
syd for Meldorf i Dithmarschen. Løbet vi skal deltage 
i, i morgen, er i den kategori vi kalder ”hyggeløb”. Altså 

i den lette ende. Og vi glæder os. Det er vores første løb i vores Audi, så her er vi jo lidt 
spændte. Også med hensyn til hvad Inge kan ”holde til”, er vi spændt. Vi tager det, som det 
kommer.  Der er fælles aftenhygge i ”Biergarten” (haven) lørdag aften.  
Søndag d. 25. er første start fra P-pladsen ved svømmehallen i Marne kl. 10:01. (corona regler 
gør, at alt er udendørs) Hvor er det hyggeligt at møde alle de kendte ansigter igen. Og der 
bliver snakket meget. Også med nytilkommende. Der er 39 
startende, fordelt i to klasser. 32 biler og 7 motorcykler. 
Derudover er der ingen klasse inddeling. Vi har start nr. 20 og 
løbet er på ca. 130 km. Ruten bringer os gennem et stort stykke 
af ”Dithmarschen”. Blandt andet Burg, Süderhastedt, Krumstedt, 
Windberg og frem til pausen ved Nordsøen, i Friedrichskoog. Tid 
til Is og lidt Hygge, inden vi fortsætter langs med digerne til 
Brunsbüttel og tilbage til mål i Marne.  
En rigtig fin tur med flot natur og gode oplevelser. Ved 15:30 
tiden er der så helstegt gris på grillen og derefter præmier, i form 
af rigtig fine pakker med meget røget fisk. Vi ender på en samlet 
8 plads og er heldige at få fisk. Desværre kan vi ikke håndtere det, 
da vi først kører hjem i morgen. Så vi forærer det med glæde væk. 
Vi har haft en rigtig fin tur, også selv om Inge nu er ”meget” brugt. 
Det er dejligt igen at være med.  
 
Med Sportslig hilsen – Team Old Time. – Inge & Troels.  
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DM3 i Crosskart 
19. Juni 2021 på Nørlundbanen 
 
Hans Erik og jeg, vil gerne sige stor tak til alle, der hjalp til på Nørlundbanen med at afvikle et 
rigtig godt løb.  
Kørerne var imponerede over banen. 
En teknisk bane der krævede armkræfter og fightermod. 
Vi fik også stor ros fra dommerne. 
mvh 
Solvejg og Hans Erik 
Løbsledelsen IMK 
 
Herunder resultater og billeder fra dagen: 
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Fotos af k-j-foto - https://www.facebook.com/kjfoto77 
 

 
 

 
  

https://www.facebook.com/kjfoto77
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Oldtimerfahrt Bornhöved 
Af Team Old Time 
 
Det er søndag d. 1. aug. og Inge & jeg er tilbage i Bornhöved ved 11 tiden. Vi kommer lige fra 
”Heide Classic” og byen Soltau. Vi skal i dag deltage i det lokale Oldtimerløb, med start her kl. 
14. fra ”Berliner Platz”, bare 1 km herfra hvor vi bor. Der er 30 tilmeldte, som også er max. 
Fam. Blankenburg er også med.  
Det er et løb på en ganske anden måde, men ikke desto mindre sjov, skal det vise sig. Turen 
er på godt 70 km. Mål skal være noteret senest kl. 18:00. I løbet er indlagt en praktisk opgave. 
Den er kun tællende ved pointlighed. Ellers ikke. Det viser sig, at vi skal beregne, hvor mange 
cm2 det hvide i en vigepligtstavle er. Godt fundet på og bestemt ikke let at løse på stedet.  
Vi starter kl. 14.30 og rutebogsbeskrivelsen skal læses omhyggeligt. Der er i de to første linjer 
(vandret) Total km. – Del km. Så kommer - Retning. (højre/venstre/ligeud) Endelig kommer 
der så en tekst. Den er rimelig vigtig. Der kan f.eks. stå. ”Wegeinmündung vor dem rotweissen 
Zaun” eller ”Weggabelung Richtung Kirche”. Og rutekontroller er der nok af. Det er en rigtig 
flot tur i „Naturpark Holsteiner Schweiz”. Vi er rundt i den vestlige del, hvor de mange søer 
omkring Plön ligger. Vi når frem til mål på Gasthaus ”Zum Frohsinn” i landsbyen Bosau ved ca. 
17 tiden. Altså inden for tidsrammen.  
Nu går snakken lystigt. Nogle af ”vejformuleringerne” bliver godt diskuteret. Det er ikke alle 
der har brugt tid til at læse / tænke over, hvad der stod. Ja og så laver man jo fejl. Vi får 
selvfølgelig også lidt mad, da det jo er blevet aftensmads tid. Naturligvis.  
Vi når frem til resultaterne og klubben ”MSC Bornhöved” kan nu kalder deres løb ”Int.”, da der 
jo i år har været udenlandsk deltagelse. Vi er så heldige at vinde vores klasse. Og præmien er 
rigtig fin. En spegepølse og et glas honning. Fra lokale leverandør naturligvis. Fam. 
Blankenburg kommer på en andenplads.  
Ja det var en rigtig dejlig og anderledes oplevelse igen, vil jeg sige. Jeg synes, vi er rigtig gode 
til at finde nye oplevelser med vores hobby, Oldtimer. Vi har igen hygget os med dejlige 
mennesker og nydt en tur i flot natur.  
 
Med sportslig hilsen Inge & Troels.  
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Klubmesterskab FR 2021 
Af Niels Kr. Højriis – Fotos: Kenneth Brian Sørensen 
 
Lørdag d. 26 juni afvikledes klubmesterskabet i folkerace. 
Der var tilmeldt 29 startende. Dejligt med stå stor en opbakning! 
Det blev afviklet med 4 heats, hvoraf 3 heats var tællende. 
 
Det blev til mange gode heats med fine dueller. Det mest dramastiske stod Carsten Ivensen 
for, idet han tog en tur, eller var det to ture, rundt på taget (Han manglede sikkert 
kolbøttemærket på køredragten). 
 

 
  

 Super klassen 
1. Klubmester: Thomas A. Poulsen 
2.: Mark Veng Nielsen 
3.: Kristian Vesterskov 

Junior klassen  
1. Klubmester: Jeppe Elmo Kirkeby 

2.: Mike Kenneth Jacobsen 
3.: Josefine Stistrup 
4.: Jannik Hammer 
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 Standard klassen 
1. Klubmester: Carsten Iversen 
2.: Rasmus Vendelbo 
3.: René Hedehus Jensen 

Ladies klassen  
1. Klubmester: Ann Donark-Jensen 

2.: Sofie Søndergaard Sørensen 
3.: Josefine Stistrup 
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Posts fra baneformanden 
Lånt fra IMK Folkerace Facebook gruppe – Emil Dahl Hammer 
 
Så blev 5 afledning af folkerace kørt i Kolding, hele 16 køre fra Ikast var meldt til start. 
Tak for et par hyggelige dage alle sammen og godt kørt.  
I ungdom må man sige at Jeppe Elmo Kirkeby gjord ren bord og tog 3 heat sejer og vandt også 
sin finale. Stærk kørt igennem hele dagen.  
Carsten Iversen fyldte Jeppes sejer og tog selv 4 på stribe og vandt derfor standard klassen, 
også flot kørt  
I Ladies viste Mathilde Laulund at hun ligesom sin bror kan køre baghjuls træk og kørte en flot 
3 plads ind  
I det samlet holdmesterskab ligger vi forsat nr 2 og tog lidt point på nr 1.  
 
Mvh  
Bane formanden  
___________________________________________________________________________ 

 
Så er motorsportfestivalen slut i 
Sæby.  
En hel del køre fra Ikast havde brugt 
et par dage til hygge og race i Sæby.  
Stort tak for nogen fantastiske dage

  
I baghjulstrækker klassen i 
folkerace viste Simon at på trods at 
ny bil og første løb med træk på 
baghjulene i en bil at man godt kan 
bruge noget fra crosskart i en bil.  
Stærkt kørt og det blev til en flot 2 
plads   

I rallycross super 2000 lykkes det 
mig selv at få sat nogen gode tider 
og derved starte i forreste 
startrække til semi finalen.  
Den vandt jeg og blev 2 i finalen

  
Ligger forsat 2 i dm  
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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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Nye IMK medlemmer 
 
Anja Plagborg 
Alexander Rahbek 
Rasmus Løhde Madsen 
Martin Lund Andersen 
Simon Berg Sørensen 
Brian Buch Rasmussen 
Poul Christian Jensen Seerup 
Line Vorret 
Jonny Pedersen 
Heidi Schmidt Ebbesen 
Tony Sørensen 
Morten Bjerg Iversen 
 

IMK byder velkommen! 
 

BANKO/BINGOKALENDER 2021 
 

 

Bingo HBC Banko     

Mandag 4 Oktober  Søndag   22 August 
Fredag 17 December  Torsdag  30 September 
   Tirsdag  23 November 
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MÆRKEDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Fødselsdage 
 

30 år: 
Ann Donark-Jensen    26. September 
 
60 år:  
Michael Klostermann    23. oktober 

 
 
 
 

 
 
 
 

   

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

August 
Søndag d. 22  Banko 
 

September 
Torsdag d. 2  Træning Nørlundbanen 
Torsdag d. 16  Træning Nørlundbanen 
Torsdag d. 30  Banko 
 

Oktober 
Lørdag d. 2  Folkerace DM7 
Lørdag d. 9  Mini Rally Syd 3. afdeling + 6 afd. DM Dansk  

Super Rally i Tarm 
Mandag d. 4  Bingo 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.imk.dk/

