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Kære læser 
 
Det bliver mørkt, det bliver koldt. Varmen og 
lyset i stuen trækker. Du mærker sofaen kalder. 
Kaffekoppen følger med dig. Du tynges ned af 
tæppet. Heldigvis er armene fri, så du kan holde 
klubbladet. Der er stadig masser af 
motorsportsberetninger at fordrive tiden i 
mørket med  
 
God læselyst! 
Redaktør, Kim Højriis 
klubblad@imk.dk 
 

 

INDHOLD 

KØRSEL PÅ FODERGANGEN ........................................................... 3 

IMK BESTYRELSESMØDE 01-2021 .................................................. 5 

JEG HAR EN IDE ............................................................................. 6 

PRISUDDELING IKAST-BRANDE KOMMUNE ................................... 8 

DANMARKSMESTER 2021 ............................................................. 9 

DM FINALE FOLKERACE ................................................................10 

ÅRSMØDER ..................................................................................12 

2B BILER-LØBET ............................................................................13 

IMK PLACERINGER I FOLKERACE DM 2021 ...................................14 

5. AFD. AF “CC-CARS DASU CLASSIC 2021” ...................................15 

TAK FOR HJÆLPEN........................................................................17 

IMK PLACERINGER RALLYCROSS DM 2021 ....................................17 

6 INT. NACHT DER LANGEN MESSER.............................................18 

SKARP KONKURRENCE I HOLD DM I BIL-ORIENTERINGSLØB ........20 

RALLY NATURENS RIGE 2021 ........................................................22 

EN HÅRD START PÅ FINLANDS ERFARINGER ................................24 

TRAKTORTRÆF ! ...........................................................................25 

NYE IMK MEDLEMMER ................................................................27 

BANKO/BINGOKALENDER 2021 ...................................................27 

MÆRKEDAGE ...............................................................................27 

KALENDER ....................................................................................28 

 

  

Fra Redaktøren… 

Forside: Med til festen,  høre også oprydningen. (se mere vedr. Rally Naturens Rige inde i 
bladet.) Foto: Karsten Damm  
DEADLINE: Deadline til næste nummer af Kilometerstenen er 1. december 2021 
Næste nummer udkommer medio december 2021 
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Kørsel på fodergangen 
Af Team Old Time – Troels 
 
THY MOTOR SPORT har nu eksisteret i 75 år. Flot. Så derfor inviterer de til Orienterings-løb, 
her lørdag d. 21 aug. Nemlig ”TMC / TMS JUBILÆUMSLØBET”. Men vi starter lige 14 dage før, 
men stadig med Orienteringsløb som tema. 
Nemlig i Viborg området, ja faktisk i det centrale Viborg. Fredag d. 6. aug. er det ”Struer & 
Omegns Motor Sport”, der står for afviklingen af ”Ryds Bilglas Løbet”, som tæller til NEZ 1 / 
JFM 1. og lørdag d. 7. er det så ”Randers Auto Sport”, der er værter ved ”Tjek Revision Løbet”, 
der tæller til NEZ 2 / DM 3 / JFM 2. ”Team Old Time” har Niels Peder & Ditte med begge dage. 
Der er tilmeldt henholdsvis 39 mandskaber fredag, heraf 4 fra IMK og 46 lørdag, heraf 3 fra 
IMK. Vel OK, ja nærmest flot. Begge løb var fornuftigt lavet, men i den svære ende, forlyder 
det fra mine team kollegaer i C klassen. De fremhæver specielt turen i det store skovområde 
omkring Hald Ege, som en oplevelse. Der kunne køres overalt. 
Resultaterne fra de to dages anstrengelser blev således.  
Kl. NEZ.:    fredag. lørdag.   
Harald & Jan Søndergaard  1. pl. 3. pl. 
Jesper & Svend Erik Hedevang  3. pl. 7. pl. 
Kl. C.: 
Niels P. Rolighed & Ditte R: Hansen 3. pl. 4. pl. 
Bjarne & Sabine Rosenlund  4. pl. 
Vel en godkendt IMK indsats. Så nu gælder det bare om at holde ”skruen i vandet”. 
 
Så til Thy og DM 4 & JFM 3.  Da jeg havde planlagt ferie i august, ja så var Emil ”udlånt” til Niels 
Peder, da Ditte var forhindret. Men ikke alle planer holder, og jeg var hjemme igen, så det var 
muligt at komme med. Jeg gik i gang med at søge efter en Chauffør. Desværre helt umuligt. Så 
enden blev denne sammensætning i min bil. Kører Troels Nielsen. Observatør Troels Rolighed. 
Planer er at ”læse” 4-5 ordre frem og så køre efter hukommelsen. Så må vi se om det er muligt 
at gennemføre fornuftigt. (deltager uden for konkurrencen)  
Der er start & mål hos ”Thisted Motor Compagni” i det nordlige Thisted. Der er tilmeldt 37 
mandskaber, heraf to hele og to halve IMK hold. Løbet er henlagt til området nord for Thisted. 
For C klassen er det et godt tilrettelagt løb med en god sværhedsgrad. Ikke for meget og ikke 
for lidt. Og der er virkelig kræset om detaljerne. Og vi kommer igennem mange forskellige ting. 
Lige fra fine haver / gårdhaver til diverse kostalde. Og her ikke mindst ”fodergange”. Ja utroligt 
men sandt. Og køerne tager det helt afslappet.  
Ved mål er der en god dansk bøf med løg. Rigtig go mad. Mit forsøg gik fint. Jeg huskede forkert 
to gange og overså et væltet skilt. Så godkendt, syntes jeg. Og rigtig sjovt.  
 
Resultaterne af denne dags anstrengelser blev således.:  
 
Kl. M. 
Harald & Jan Søndergaard.     2. pl. 
Henrik Møller-Nielsen & Svend Erik Hedevang.  4. pl. 
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Kl. C. 
Emil & Niels Peder Rolighed.      2. pl.  
Troels Nielsen & Troels Rolighed. (ikke tællende)   3. pl. 
Så vel igen en godkendt indsats. Det var under alle omstændigheder en rigtig fin dag.  
Med sportslig hilsen Team Old Time. – Troels.  

 

 
Klasse C.   Nr. 1.  Frits & Hans Jørgen  &  Nr. 2.   Niels Peder & Emil. 
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IMK bestyrelsesmøde 01-2021  
Onsdag d. 1. september 2021 kl. 19.00 i klubhuset  

 

Deltagere:  Bjarne Nielsen, Bente Nielsen, Inger Marie Pedersen, Asger Iversen, Emil Hammer, 
Anders Clausen, Kim Nygaard.  

Afbud:  Ingen.  
Referent:  Kim Nygaard. 
Dagsorden: 

 

1. Konstituering i henhold til vedtægterne 
Formand: Bjarne Nielsen 
Kasserer: Bente Nielsen 
Sekretær: Kim Nygaard 

 

2. Aftale om retningslinjer for kommunikation både i bestyrelsen og mellem afdelingerne  
Der vil komme ændringer til forretningsordenen som vil afspejle den aktuelle praksis. 
Bente kigger på det, så vi kan gennemgå det til næste møde. 
 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt uden bemærkninger 

 

4. Bestyrelsen - siden sidste møde – henvendelser mm (undtaget udvalgsemner) 

 DGI/DIF puljerne: Ansøgning afslået. 
Der er ikke givet afslag pga selve projektet og der kan derfor genansøges, så det gør 
vi. 

 Forsikringstilbud på 5-årig aftale modtaget. 
Vi har tidligere kørt med en 1 årige aftale, men kan ud fra tallene fra 2020 og 2021 spare 
ved at lave en 5 årig aftale, så det gør vi. Bjarne kigger på det. 

 Dialogmøde i Middelfart torsdag den 9. september. Asger og Bjarne tager af sted. 

 Ikast-Brande Kommune inviterer til Årets Prisuddeling 2020 & 2021 under DIF. 
Der er ingen IMK’er, der har vundet guld under DIF, men der er en Covid 19 pris, som 
vi vil søge om. Bente indsender data til Covid-19 prisen. 

 

5. Økonomi: 

 Status: 
Det ser fint ud og følger budgettet. 

 

6. Sportsudvalgene: 
a: Banesports-udvalget 
Sidste afdeling i Folkerace DM køres d. 2/10. 
Afdelingen mangler 10 yderligere radioer til afholdelse af løb. Radioerne hører under 
moderklubben. Det skal tages med på næste års budget. 
 

b: OR-udvalget 
Afdelingen mangler pt en udvalgs formand. 
Der er kørt et holdmesterskab i klub rally, JFM, hvor der blev vundet sølv. 
Afdelingen har hjulpet med en rally prøve i Grindsted. 
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c: MRC-udvalget  
Over de sidste 3 måneder er afdelingen gået fra 12 til 34 medlemmer. Dette skyldes at 
der er kommet nogle, der kører med lydløse batteri biler, såkaldte bashere. 
De har selv lavet en bane, med store hop, ved siden af den eksisterende kunstgræsbane. 
Basherne har givet meget mere liv hen over ugen i afdelingen, da de ikke larmer og 
derved kan køre, når de har lyst. 
De mange nye, der gerne vil bruge banen 6 ud af 7 dage efterspørger flere nøgler eller 
en nøgleboks. 
 

Vi har afholdt Funcup 4, med besøg af Evolution RC, som er en forhandler fra Holland. 
De mener at de kan trække kører fra Holland med til vores kommende arrangementer, 
da vi har en super bane og gode forhold. 
 

Træer og buske fra den gamle vold til folkerace banen, der ligger ved MRC skal fjernes. 
Dette kigger Asger på.  
 

7. Øvrige udvalg og funktioner: 
a: Bygninger & Materiel 

o Deklaration vedr. MRC bygning 
Landzone tilladelsen er kommet igennem, så mangler bare der byggetilladelsen. 

o Gummigeden er punkteret. 
Der skal et nyere dæk på.  
Der ud over er reduktionsgearet utæt, dette skal løses inden brug. 

b: Banko 
o Flere hjælpere søges. 

 

8. Kalender & aktiviteter: 
o Foreningsmarked den 4/9, IMK deltager ikke denne gang. 

 

9. Eventuelt:  
o Senior klubben er i gang, selvom den første gang blev aflyst pga kort frist. 
o Der skal laves støjberegninger på baggrund af de nye aktiviteter i baneafdelingen 

og naboernes klager til kommunen. Dette skal gøres inden kommunen vil gå videre 
med de nye miljøtilladelser. 

o Der skal stadig kigges i afdelingerne efter en kommende bestyrelses formand.  
Vi kommer til at mangle en til om 1½ år. 

o Der mangler ekstra nøgler, så afdelingerne skal gennemgå, om folk stadig har 
deres nøgler og om de stadig har brug for dem. 

 

10. Næste møde:  
o Mandag d. 18/10 i klubhuset, Inger Marie sørger for brød. 
o Onsdag d 8/12 i klubhuset. 

JEG HAR EN IDE 
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JEG HAR EN IDE  
Har du en ide til en klubaften i vores klub, ja så hører jeg meget gerne 
om det. Næsten alt har interesse. Også andre spændende / interessante 
ting, der ikke lige har med motorsport at gøre. Så SKRIV endelig til mig, 
hvis du mener at have noget i tankerne. Vi skal jo gerne have nogle 
klubaftener hver vinter. Så skriv eller ring til mig. 
Troels.  Tlf. 9713 7351 (fastnet) eller Mail. teamoldtime@gmail.com  
  

mailto:teamoldtime@gmail.com
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Prisuddeling Ikast-Brande kommune 
Af Bente Nielsen 
 
IMK’s familie hold fik Idrættens hæderspris for deres DM - GULD i holdmesterskabet i Bil-
orienteringsløb 

 
Emil Hammer havde bestyrelsen indstillet til en ny pris kommunen havde lavet i år "COVID-19 
pris”. 
Der var talt 7 personer/foreninger indstillet til prisen……. og Emil Hammer vandt prisen for 
hans store indsats i forbindelse med at bevare / kunne køre banesport i Danmark. 
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Danmarksmester 2021 
Emil Dahl Hammer – PH Racing 
 
Så er sæsonen 2021 slut og sikke en sæson, vi har haft i PH Racing! 
Inden sidste afdeling af DM lå vi nummer 2 i det samlede mesterskab med 9 point op til 
førstepladsen og kun 7 point ned til nummer 3. Der var derfor lagt op til noget af et løb i 
toppen af DM. Det lykkedes at lave max point på dagen og efter diverse udregninger var det 
nok til at vinde det danske mesterskab Tak til alle i rallycross for en god sæson og ikke 
mindst Super 2000 for nogle gode kampe.  
 

 DANMARKSMESTER 2021  
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DM Finale Folkerace 
Nørlundbanen 02-10-2021. Fotos: K-j-foto 
 

 
Junior: 1. Jonathan Byrdal Pedersen, 2. Nicklas Olesen, 3. Oliver Christiansen 
 

 
Standard: 1. Rasmus Vendelbo, 2. Rasmus Larsen, 3. Martin Kristiansen Overgaard 
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Ladies: 1. Josefine Stistrup, 2. Ann Dornark-Jensen, 3. Christina Steinlein 
 

 
Super: 1. Kristian Schack, 2. Tobias Larsen, 3. Thomas A. Poulsen 
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ÅRSMØDER  

 

Der afholdes årsmøder i de enkelte afdelinger på følgende datoer. Mød op og giv 
din mening til kende i din afdeling.  
 

O- & R-AFD.: Endnu ikke fastlagt   
 
MRC-AFD: Torsdag d. 11. november 2021   
 
BANE-AFD.: Tirsdag d. 9. november 2021 
 
Fælles for alle møder  
Mødetid : Kl. 19,00  
Sted: Klubhuset/Nørlundbanen  
 
Dagsorden:  
1. Valg af dirigent  
2. Året der gik  
3. Økonomi  
4. År 2022  
5. Valg af udvalgsmedlemmer  
6. Valg af bestyrelsesrepræsentant  
7. Evt.  
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2B Biler-løbet 
Af Team Old Time 
 

 
 
Vi skriver lørdag den 11. september 2021, og vi er to mandskaber fra Team Old Time, der vil 
ud og køre O-løb. Det er Niels Peder & Ditte, Emil & undertegnede. Vi mødes i vores Team-
lokale i Sunds. Herfra sætter vi kursen mod Auning, i de to små røde VW Polo’er. Som det jo 
er de fleste af jer bekendt, ja så duer helten jo ikke uden mad og drikke. Derfor er vores første 
stop ” Spisehuset” i Auning. Her hygger vi os en god times tid med snak og god mad.  
Nu er det så tid til lidt ”Motorløw”. Der er desværre ”kun” tilmeldt 20 mandskaber. Heraf 
”kun” 3 fra IMK. Det er Aarhus Automobil Sport, der er værter, med Hans Ole Nielsen & Renée 
Nielsen til at fabrikere drillerierne. Løbsområdet er i og omkring Auning og landområdet nord 
herfor, og op til Allingåbro. 
 

 
Niels Peder & Ditte i ”stalden”.    Fotograf. Åge Keseler Kirketerp.  
 
C. ruten er spændende og interessant, og med en rigtig fordeling af opgaverne. (punkter – 
retninger – udmålinger) Desværre måske lige en tand for svær, men dog bedre end for let. 
Desværre mangler der lige den sidste afpudsning, specielt af idealstrimlen, og der er også plads 
til forbedringer i forhold til at være ”omhyggelig” ved udsætning af skilte, der skal, eller IKKE 
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Super:  
5.: Mathias Thomasen 
10.: Mark Veng Nielsen 
12.: Mike Nielsen 
20.: Simon Søndergaard Sørensen 
27.: Rasmus Vendelbo 
32.: René Jensen 
33.: Casper Olesen 
40.: Carsten Iversen 
48.: Mathilde Laulund 
 
Ladies:  
3.: Josefine Stistrup 
4.: Alberte Brink Thomasen 
12.: Mathilde Laulund 
 
Klubhold: 
2.: IMK
 

 

skal gennemkøres. Med andre ord – vær nu omhyggelig, når der køres efter signatur og spring 
de lidt tvivlsomme over en anden gang.  
Men ellers en fin tur med mange fine tilladelser, og Emil og jeg hygger os gevaldigt på turen. 
Nogle vil nok sige ”lige rigeligt”, når man ser vores strafpoint. Ja – ja, men vi har det sjovt. Helt 
anderledes professionelt foregår det hos Peder & Ditte. Ditte er blevet en rigtig Prof. 
Observatør, og ved fælles hjælp, er de rigtig kommet frem i ”skoen”. De kører et super løb og 
snupper førstepladsen. Flot. Det lysner i horisonten med hensyn til en top 3 placering i 
mesterskabet.  
Jesper & Svend Erik stiller jo som altid op i den ”hårde” klasse – M. De kører også et fint og 
stabilt løb og besætter 2 pladsen i klassen.  
IMK får en 2. plads i JFM. Så vel en OK dag for IMK på trods af at vi ”kun” er tre mandskaber. 
Ja det var så vores oplevelse denne sensommerdag på Djursland.  
 
Med sportslig hilsen fra Team Old Time.   Niels Peder & Ditte  -  Emil & Troels.   
 
 
 

IMK placeringer i Folkerace DM 2021 
Slutresultater for IMK i folkerace DM 2021 
 
Junior: 
2.: Jeppe Elmo Kirkeby 
16.: Matias Willumsen 
17.: Jannik Hammer 
18.: Mathias Laulund 
20.: Josefine Stistrup 
 
Standard: 
3.: Carsten Iversne 
7.: Anders Munch Jensen 
9.: Ib Christensen 
13.: Kasper Hansen 
16.: Lukas Ansbjerg 
23.: Rasmus Vendelbo 
25.: René Jensen 
25.: Danny Damgaard 
28.: René Veng Nielsen 
34.: Emil Hammer 
45.: Paw Damgaard 
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5. afd. af “CC-Cars DASU Classic 
2021” 
Uf, - det er tidligt (læs meget tidligt) for en pensionist, at skulle op kl. 05:00 om morgenen. 
Men det er vilkårene, hvis vi vil deltage i det Regularity-løb, der køres på Fyn i dag. Niels Peder 
afhenter mig her kl. 06:15. Vi skal kører Golf II GTI. Han har kaffe med, så vi hygger os på vejen 
mod Svendborg, hvor startstedet er hos N. Kjær Bilcenter. Vi skal deltage i . . .  
 
 
 
 
 
 
 
Der er 38 morgenfriske mandskaber tilmeldt, og der er lystig stemning her ved morgenkaffen. 
To tyske mandskaber er mødt op. Richard & Gerd-Uwe. Og naturligvis Werner & Christa. De 
er jo nærmest at betragte som danske, da de altid er med. Det er Sports Motor Klubben 
Gladsaxe & Motor Klubben Centrum, der i samarbejde er værter i dag. Og det er Anni 
Andersen & Hans-Oluf Nielsen, der har frembragt dagens opgaver, og det med stor omhu og 
snilde.  
N. P. og jeg har haft tekniske problemer med vores målegrej, i de to afdelinger af 
mesterskabet, vi har deltaget i før sommerferien. Der er blevet analyseret af både N.P. og 
vores oldtimer venner, og mange ideer er fremkommet. Konklusionen blev, at det var 
nødvendigt med en ny mini P.C. (mobil) Så må vi håber, det hjælper.  
Vi har start kl. 10:12. Løbet er på 205 km. og er henlagt til området nordvest for Svendborg, 
og med en slut etape på Tåsinge, hvor også mål / samlingsstedet er.  Ruten er henlagt i flot 
natur med billedskønne udsigter. Og ja, vejene her er smalle, snoede og bakkede. Der er nok 
at holde styr på, også selv om vi ”kun” skal holde 45 til 49 km/t. på de 23 sekund etaper.  Uf 
det går hurtigt på nogle af dem. Man skulle ”nok” tænke lidt mere på beboerne i disse område. 
Ja måske informere dem om, hvad der skal ske, så hund og kat kan holdes inde.   
Nå, men vi har en fornemmelse af, at det faktisk går OK, selv om vi lige må korrigere tiden på 
vores elektronik et par gange undervejs. Samarbejdet i bilen kører bare på skinner, og det gør 
GTI’en også.  Middagspausen er igen ved N. Kjær, hvor vi får en lækker sandwich. De 2 små 
pauser er hos ”Tommy’s Auto” og kaffepausen hos ”Bosch”. Jo der er styr på forplejningen. 
Vel også vigtig ikk.  
 
Vi får os ”snoet” igennem de fynske kilometer og frem til kaffepausen. Her svirer rygterne i 
luften. Vi skulle efter sigende være to’er i løbet på nuværende tidspunkt. Bestikkelse er der 
også lige tid til. Basse (Henning) tilbyder en ”stor is”, hvis vi kan holde Kim & Jan bag os. Vel et 
forsøg værd ikke. Hvad gør man ikke for en ”go is”. Dejlig sport, hvor der er meget plads til 
humor og hjælpsomhed.  
Vi er begge ved at være godt brugte, men vi mangler jo stadig Tåsinge etapen. ”Nu tager vi os 
lige sammen på de sidste kilometer” – lyder det enstemmigt inde i bilen. Ja, så vi strammer os 
op, og når kl. 17:00 frem til mål i forsamlingshuset, i Bjerreby. Anni & Kurt’s nye hjemstavn. 
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Her er der mange rygter og drillerier i gang. Jow vi hygger os alle sammen.  
 

 
 

Tid til den velfortjente ”aftensmad” og imens er beregningen lyn hurtig. Snakken går som altid 
lystigt. Og det viser sig at N.P. og undertegnede skal have is. Dagens resultater ser sådan ud.  
Expert. 
1. Niels Peder & Troels.   20,60 
2. Kim & Jan.   22,10 
3. Henning & Else.  23,00 
 
Sport. 
1. Richard & Gerd-Uwe.  22,90 
2. Poul & Hanne.   29,30 
3. Benny & Lars.    35,70 
 
 

Det er rigtig flot af Richard & Gerd-Uwe, at 
placere sig på en generel 3. plads i Danmark, da 
de ikke har kørt ret meget her hos os. Og med 
disse resultater er mesterskabet i både Expert 
og Sport afgjort. Dansk mester i Expert er 
Henning & Else og i Sport er de Danske mestre 
fra IMK, nemlig Poul & Hanne. Stort TILLYKKE til 
begge mandskaber.  
Ja og da også til os selv. Vores teknik holdt og 
det må koncentrationen vel også have gjort. Vi 
er nu godt tilfredse på vej hjem mod 
Midtjylland, godt brugte. Endnu en god oplevelse rigere. Så TAK for det.  
Med sportslig hilsen Team Old Time. – Niels Peder & Troels.  
Foto.: Privat –  Lars & Niels Peder. 
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Tak for hjælpen 
Af Bjarne Rosenlund Nielsen 
 

 
Tak til alle der hjalp med 
planlægning og afviklingen af 
Rally Naturens Rige. 
 
For at det skal lykkes at få 
gennemført et DM Rally, 
kræver det at der er nogen der 
vil tage del i planlægningen 
måneder i forvejen. I ugerne op til løbet kræver det endnu flere og på selve dagen flere 
hundrede hjælpere.  
 
Med hjælp fra både nær og fjern lykkedes det og når vi skriver, fjern gælder det næsten hele 
Danmark. I Jylland: Tønder som det sydligste og til Lemvig og Hobro i nord – derudover hjælp 
fra både Fyn og Sjælland. Og så ikke at forglemme vore egne klubmedlemmer samt mange 
lokale fra Tarm Skjern området. 
Fine forhold i Tarm Idrætscenter – både for afvikling og det rekordhøje antal deltagere. En stor 
fornøjelse at der var hele 60 biler til start i den sidste DM-afdeling. 
 
At det hele lykkedes skyldes især at alle involverede gjorde deres bedste i alle situationer, så 
mange tak for hjælpen alle sammen – I fortjener stor ros. 
 
På vegne af løbsledelsen 
Bjarne Rosenlund Nielsen 

 
 
 

IMK placeringer Rallycross DM 2021 
Slutresultater for IMK i rallycross DM 2021 
 
RC1600: 
5.: Carsten Iversen 
7.: Sofie Søndergaard 
 
Super1600: 
5.: Gert Kjeldsen 

  

Super2000: 
1.: Emil Hammer 
16.: Jannik Skaarup 
17.: Mathias B. Thomasen 
 
Supernational: 
9.: Mathias Laulund 
10.: Casper Olesen 
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6 Int. Nacht der langen Messer 
 

Fredag d. 8 okt. Flot vejr og Niels Peder og undertegnede er på vej sydover i min ældre Toyota. 
Vi skal til Rothenburg (Wümme), hvor vi i morgen skal deltage i det ”6.Int.Nacht der langen 
Messer 21”. Et Regularity løb efter 95 % danske regler. Desværre er der stort dansk mannefald 
i år, af mange forskellige årsager. Vi er ”kun” 2 DK team tilmeldt her. Og begge er IMK hold. 
Ikke nok til at stille med et hold, desværre. 

Fremme i Rothenburg, får vi en hjertelig velkomst på ”Hotel 
Am Pferdemarkt“. De har stadig vores ”Holdloge” fra 2018, 
siddende på Hoteldøren. Det er ”DK-Wiking”, som Lars Palle 
fabrikerede til os alle. Vi er på strøgtur og ender på en sol-
terrasse. Nu er det tid til en stor Weißen Bier. Hanne og Poul 
kommer til senere, og derfor bliver det ”kun” til en lille 
Weißen Bier. Vi mødes med løbsledelsen til fælles spisning 
kl. 19 og efter et par hyggelige timer, er det tid til opbrud.  

Lørdag har vi også god tid til at lege turister i byen, da vi først 
skal være ved Startstedet - Gasthof Waidmann’s Ruh, - beliggende 7 km. øst for Rothenburg – 
ved 13 tiden. Vi har start nr. 6. kl. 15:06. Der er desværre ”kun” tilmeldt 19 mandskaber. Det 
er klubben – ” Verein für Motorsport in Niedersachsen e.V. im ADAC“, med Richard Lehr, 
Christian Rettig & Christian Kuhr, i spidsen, der står for „løjerne“. 
Vejret er ”klar blå efterårsvejr” og snakken går livligt inden starten. Ruten er på 125 km og er 
henlagt til området sydvest for Rothenburg. De sidste cirka 40 km. kører vi i mørke. Turen er 
fin, og henlagt i et godt og flot område. Den består af 5 etaper, som indeholder 12 
sekundetaper og 7 orienteringsopgaver. En fin sammensætning. Og nu til noget ganske 
usædvanligt, efter danske forhold. En løbsledelse der virkelig har tænkt sig om og gennemkørt 
ruten, set med deltagernes øjne, og forudset de besværligheder, man oplever under turen.  
 
Resultat. En rute hvor sekundetapernes hastigheder er ”tilpasset” omgivelserne og 
vejforløbet. Her måles tiden ”kun” i hele sekunder, med transponder naturligvis. Og ved alle 
orienteringsopgaverne, er der tid til at køre pænt. ALLE etape hastighederne er under 30 km/t 
og en enkelt helt ned på 18 km/t. Her er der en hel del kørsel i landsbyer. SE det kunne vi 
ØNSKE os, at de danske løbslederer kunne lære af.  
Det er virkelig en fornøjelse at bevæge sig rundt på ruten. Orienteringsetaperne er som vi 
kender dem herhjemme fra. Altså fra punkt til punkt. De er lidt mere ”snirklede”, men helt 
uden ”platte fiduser”. Så det er bare med at bevare roen og overblikket. Det smutter lige en 
enkelt gang for os desværre. Men hvad, så er der jo plads til ”forbedring”. Desværre har Poul 
og Hanne lidt mere ”bøvl” med at spore sig ind på den rigtige strækning.  
Ved godt 21 tiden, når vi tilbage til Gasthof Waidmann’s Ruh, hvor der venter os en velfortjent 
lækker buffet. Der bliver snakket og diskuteret mange ting. Men lad os lige slå tingene fast. 
Rute & Rutebog er til UG. På skilte udsætningen er der plads til forbedring. Og lidt mere 
åbenhed ved mål vil heller ikke skade. Forplejningen og betjeningen får bestemt også UG. SÅ 
helt igennem en rigtig god oplevelse.  

En velfortjent god stor øl. Foto: N.P. 
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Resultaterne bliver.  
Gerd-Uwe & Ingo.   1. i kl.  og  1. gen. 
Dennik & Hienz   1. i kl.  og  2. gen.  
Troels & Niels Peder  2. i kl.  og  3. gen. 
Poul & Hanne.   6. i kl.  og  8. gen. 
 
Søndag morgen sætter vi så kursen nordpå, og det stadig i flot efterårs vejr. Vi har haft en 
dejlig tur, desværre uden vores koner, da Inge måtte melde fra i sidste øjeblik. Men så fik deres 
kredit kort jo også en pause. Vi håber, de kommer med næste år.  
 
Med sportslig hilsen – Team Old Time.  Niels Peder & Troels.  
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Skarp konkurrence i Hold DM i Bil-
Orienteringsløb 
Søgård Racing Løbet 

 

Sidste gang Ikast Motor Klub 
stillede op til Hold DM var i 2019 
– hvor vi var i stærkeste 
opstilling og med hele 5 
mandskaber på holdet – 
Alligevel tabte vi med mindst 
mulig margin, idet der var 
pointlighed mellem de 2 første 
hold og man måtte til at fintælle 
placeringer – ”Stolpe ud” – vi 
manglede lige en førsteplads 
der. 
Her i 2021 måtte vi stille op med 
”reserveholdet” – nogle holder 
pause med O-løb, nogen skulle til fest o.lign. Men de kun 4 mandskaber der udgjorde 
Familieholdet version 3 mødte friske op til start fra Them-Hallen hvor der var pølser på grillen, 
og god stemning blandt de 48 deltagere som udgjorde de 12 hold der skulle dyste om DIF´s 
Holdmesterskab. 
Opgaven var lagt i hænderne på Kjellerup og Omegns Motorklub ( KOM ) Og her havde Anders 
Fisker samlet et godt team til at konstruere det bedste orienteringsløb Ditte og jeg har deltaget 
i de sidste 2 år. Ruten på fra 60 – 75 km, alt efter klasse, var lagt syd og NV for Silkeborg og var 
delt i 2 rutebøger. Et fantastisk østjysk landskab med næsten uanede muligheder af vejforløb. 
Sværhedsgraden i C-Klassen var nok i den høje ende, især på den sidste del, hvor rutebogen 
godt nok så meget nemmere ud, men hvor man skulle være meget omhyggelig med at finde 
de rigtige signaturer i terræn, for ikke at komme forkert rundt på næste kortudklip. Nogle af 
disse signaturer var specialdesignede til lejligheden. Der var f.eks. indtegnet signatur for 
Sten/fliser – Myretue – Vildfoderplads – Bord/bænke og Tlf.skab/lygtepæl – Jo -der var rig 
mulighed for at køre en anden vej end den løbsledelsen havde tænkt. Vej-kvaliteten i C-Klassen 
var god – Vi var godt nok ”på Tur” i på en fældet skovbund – men der var vi kørt forkert. 
Slutkontrol var lagt lige vest for Frederiksdal med transport herfra til samlingssted i 
Rødkærsbro Hallen. Her var hallen klar med 2 slags kartofler og både flæskesteg og skinke, 
samt en imponerende salatbuffet. Og til dessert var der kaffe og æblekage – til en pris på 150,- 
kr pr. person incl. Øl eller vand til maden. Og alt fantastisk veltilberedt – det bliver **** herfra 

😊 
Under maden var alle i IMK enige om at vores placeringer ( 1. pl. + 2. pl. + 7. pl. ) slet ikke ville 
række til nogen placering i holdmesterskabet, meeen de andre hold havde også haft det svært 
og hele 3 hold lå lige med 293 point – Og så skulle det hele endnu engang afgøres på fintælling 
af placering – OG denne gang manglede vi ikke en førsteplads – ”stolpe ind” og Guld til IMK 
og Familieholdet V. 3 – men altså igen en super skarp konkurrence. 
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Guld – Sølv og Bronze blev fordelt som følger..: 
 
Klasse                 Kører     Observatør                                     Placering  Point  Total  DM 
Familieholdet version 3 

M 105 Jesper Hedevang Svend Erik Hedevang   8             93 
M 108 Per Mikkelsen Jan Søndergaard    2             99 
C 409 Emil Rolighed Nielsen Troels Rolighed Nielsen  7            94 
C 405 Niels Peder Rolighed Ditte Rolighed Hansen  1           100     293     1 
 
KOMpanerne 

M 102 Michael Døssing Jens Døssing     5             96 
A 209 Else Friborg Henning Friborg     2             99 
C 408 Hans-Jørn Søgård Andersen Frits Grove Nielsen  3             98     293     2 
 
Team-BOAS 

A 204 Kurt Rasmussen Alexander Rasmussen   4             97 
B 301 Kenneth Kjeldsen Frank Kjeldsen    8             93 
B 309 Tage Mogensen Ole Bechmann Pedersen   2             99 
C 403 Niels Aage Jensen Henning Larsen    8             93 
C 407 Knud Ejgil Vestergaard Tom Hagelskjær   4             97     293     3 

 

 
Sportslig Hilsen 
Team Old Time 
Ditte og Niels Peder 
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Rally Naturens Rige 2021 
Af Karsten Damm 
 
Det var lørdag d. 9. oktober og klokken var 06.30. Der var mørkt og stille på P-pladsen foran 
Tarm Idrætscenter og ud over lyset fra gadelamperne var der intet, der tydede på liv nogen 
steder. 
Kort efter triller den første bil, en sort Mazda, ind på parkeringspladsen og der efter følger den 
ene kassevogn med trailer efter den anden. Søvndrukne skikkelser stimler sammen på pladsen 
og efter kort tid deler de sig op i små hold. Nogle sætter sig i bilerne og kører igen og andre 
går ind i idrætscenteret og tænder lys i det lille rum, som resten af dagen skal være deres 
”base”. 
 
Aktiviteten den morgen er på et helt andet 
niveau, end den var blot dagen før; dén fredag 
formiddag mødtes cirka 15 personer for at 
gøre klar og stille på til det, der dagen efter 
skulle blive Rally Naturens Rige 2021. Det 
skulle være årets sidste løb - og dermed 
finalen - i både Minirally Syd, Dansk Super 
Rally og Retrospeed Historic Rally Cup, så de 
var alle opsat på, at det hele skulle stå 100% 
knivskarpt til dagen efter. 
 
Efter en kort planlægning kørte 5-10 mand 
afsted mod en beboer på Tanholm-prøven. 
Hér holdt en venlig landmand klar med det 
første læs halmballer, som holdet skulle bruge 
til at skærme beboerens græsplæne og 
bygning af for de mange sten, som uundgåeligt ville blive hvirvlet op fra den tilstødende 
grusvej. Da holdet var færdige, stod der i alt 37 bigballer, som sammen med flere meter net 
nærmest dannede en ”tunnel”, som deltagerne skulle igennem. Det viste sig at være en god 
plan, for da det hele blev pakket væk dagen efter, var der ikke eneste skade på beboerens 
ejendom og de få sten, som lå tilbage var hurtige at fjerne. Det kostede lidt på udgiftsiden til 
bigballerne, men det var en god investering i såvel at forebygge skader som at spare tid i fm. 
oprydningen bag efter. 
 
Imens alt dette stod på, havde resten af ”fredagens helte” travlt med at gøre servicepladser, 
parc fermé og rallycentrum klar i og omkring Tarm Idrætscenter. Der ud over skulle der 
indsamles reklamebannere fra sponsorer, gøres et rum klar til Rallyresult og afviklingen, 
pakkes rallymagasiner og mange mange andre ting. Så da holdet sent fredag aftens skiltes, var 
de trætte og udkørte, men alt var klar til det store rykind dagen efter. 
 
Næste morgen, da den store dag oprandt, vendte de alle tilbage oven på blot nogle få timers 



   

23 

søvn. Enkelte havde overnattet i området men de fleste havde taget den lange tur hjem og 
tilbage til Tarm igen, så ingen af dem var helt udhvilede. Efter en hurtig kop kaffe begyndte de 
første deltagere at møde ind, hvor efter trætheden hurtigt forsvandt. Der var jo kunder i 
butikken! Deltagerne fik uddelt de fornødne papirer, reklamer o.s.v. og straks drog de ud for 
at køre noter på prøverne. Mens de gjorde det, gennemgik Teknisk Kontrol rallybilerne og 
indtil deltagerne kom retur fra notekørslen, var der – bortset fra en enkelt opringning fra en 
beboer, som ikke var helt tilfreds med den hastighed notekørslen foregik i – stille og roligt i 
rallycentrum. 
 
Selve starten foregik i hovedgaden i Tarm, hvor alle deltagere skulle gennem startportalen. 
Hér var flere hundreder indbyggere og andre rallyinteresserede mødt op for at se bilerne blive 
sendt ud på prøverne. I det hele taget var løbet bakket virkelig flot op af såvel borgere som 
virksomheder i Tarm. Det er nok noget af den flotteste lokale opbakning, vi nogensinde har 
oplevet til vores rallyarrangementer. Ikke færre end 21 virksomheder havde – med 
Ringkøbing-Skjern Kommune i spidsen – valgt at sponsorere vores løb, men der er ingen tvivl 
om, at havde det ikke været for Vagn Aage Jensens endnu engang utrættelige arbejde, så var 
vi aldrig kommet op på det antal. Og så skal det lige nævnes, at Vagn Aage i år gjorde det ved 
siden af opstart af en ny virksomhed! 
 
Løbet foregik desværre ikke uden afbrydelser i år heller. Først havde vi en rigtig uheldig 
situation med en stor sten, som af én deltager blev skubbet ud i idealsporet for en anden 
deltager. Stenen kom til at ligge så uheldigt, så deltageren ikke opdagede det, før det var for 
sent, hvorefter bilen kørte frontalt ind i den og efterfølgende røg op på to hjul og ned igen. 
Føreren slog sig voldsomt, så prøven blev straks stoppet. På prøven lige efter havde vi en 
deltager, som kort efter start kører ind i en halmchikane og bilen lander på hovedet, så også 
dén prøve måtte stoppes. Heldigvis kom ingen af deltagerne til skade i dén situation og resten 
af dagen forløb i øvrigt uden problemer for os. 
 
I mål fejrede vi nummer 1, 
2 og 3 med champagne og 
klapsalver fra de publikum, 
der var kommet tilbage fra 
prøverne og senere på 
aftenen blev pokalerne til 
mestrene i de forskellige 
klasser i løbet og 
efterfølgende til vinderne i 
klasserne i de tre 
mesterskaber overrakt. I alt 
var vi 280 til spisning og 
fejring og det var en aften, 
vi sent vil glemme. 
 
Alle ved, at efter en fest kommer det hårde arbejde med at rydde op og det var da heller ikke 
anderledes denne gang. Så snart den første prøve var kørt for sidste gang, gik Henrik i gang 
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med kosten på den lille traktor, et hold kørte ud og pillede afdækningen ned hos beboeren på 
Tanholm-prøven og Steffen begyndte sin tur rundt for at se efter skader og aftale udbedring 
med beboere og lodsejere. Søndag formiddag mødte en – efter forholdende – stor skare op 
for at rydde det sidste op. Brian, Bente og Verner påtog sig den noget ubarmhjertige tjans at 
fjerne guldstrimler fra parkeringspladsen (i blæsevejr!), mens resten af holdet fik pakket 
rallycentrum ned og gennemkørt prøverne én efter én for at besigtige dem i dagslys og fjerne 
eventuelle spor. Sent søndag eftermiddag kørte nogle mod Nørlundbanen for at tømme 
trailere, mens andre kørte hjem. Først søndag aften – 2 ½ døgn efter de var mødtes – kunne 
de alle læne sig tilbage i sofaen og slappe af oven på et veloverstået Rally Naturens Rige 2021. 

 
 
 

En hård start på Finlands erfaringer 
Af Svend Erik Hedevang 

 
Så er Jesper Hedevang i gang med 
et lyntjek af Sushi. Vi kørte et 
sjovt løb fredag aften. Det har 
regnet de sidste 5 dage i Finland, 
så Jesper fik en hård start på sin 
Finlands erfaringer. Vi kørte i 
mudder og sand, men den 
firhjulstrukne Suzuki SX4 kørte 
som en drøm. Vi fik håneretten 
over to danske hold, da vi måtte 
trække den fri. I aften kører vi et 
løb mere, så lige nu står den på 
opladning af vores batterier 
inden førermødet kl. 13. Vi er nok 
i mål ved midnatstid. 

  

Vi Møblér dit hjem. 

Sunds Møbler 
Navervej 18, 7451 Sunds, 97141700 

Din lokale møbel specialist siden 1970. 
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Traktortræf ! 
 

Så blev det tid til at ”Den Grønne Golf” igen kunne 
bringe os til løb og ferie i Tyskland. Lørdag middag 
mødtes vi med Inge og Troels   (på langtidsferie i det 
tyske) i Rendsburg for at spise frokost inden vi senere 
skulle mødes på Gästhaus Zur Jägersburg (syd for 
Meldorf) med Barbara og Hans-Ulrich fra Dansk Tysk 
Historic Team (DTHT)  
Søndag morgen var der start på ved brandstationen i 
Hannerau-Hademarschen, med efterfølgende 
rampestart på torvet, inden det gik løs på den ca. 175 
km lange rute. Troels og Inge kom desværre ikke til start 
– Troels´s ryg protesterede og de måtte meget 
modstræbende kapitulere, og i stedet begynde den 
trælse tur hjemover til Fysioterapeut i Herning. 
 

Starten for de 61 biler og motorcykler, var stillet fint 
an på torvet, men med afgang for første deltager kl. 
09:01 var det meget småt med tilskuer. Ruten gik 
herfra mod nordvest til Heide og så mod ØNØ til 
Rendsburg. Her var der lidt panik, idet en stump af 
ruten gik på motortrafikvej for at komme under 
Kieler-kanalen. Det lykkedes flere deltagere at køre 
forkert i ”motorvejskrydset” hvor B202 og B77 
mødes. Tulipan-Rute og motorvejs – ind og udfletning 

hører bare ikke sammen ! Vi nåede lige at redde en begyndende fejlkørsel her, men 
trafikfarlige situationer opstår alt for nemt på den måde. 
Ruten var til dels  ”Sponsorbestemt” og det gav en alt for lang, og til tider kedelig rute – på en 
side med 8 tulipaner kørte vi f.eks. 24,75 km – Hrmmm. En positiv detalje var imidlertid et kort 
stop ved vagten på en flyveplads, hvor alle deltagere blev tilbudt fotografering af bil og 
mandskab. Vi misforstod tulipanen og kørte en tur ind på området. Vi vendte dog klogelig 
Golfen lige før udkørsel til ”startbanen” ( Golfens max-hastighed er ca. 130 – ikke nok til at 
lette ) – OG måtte modtage en løftet pegefinger ved udkørsel forbi vagten – UPS 
 
Løbet havde 4 sekundetaper / wertungsprüfung ( WP ), og nu kommer vi til det med 
”traktortræf” – Der var i alt 6 fotoceller og vores fornemmelse var at vi havde ramt dem godt. 
På den sidste WP på en ret smal vej, var der 2 fotoceller. Den første går fint, hvorefter vi har 
traktortræf 1 og 2 – imod os kommer to veterantraktorer på tour – det kan dog lade sig gøre 
at passere hinanden uden at vi mister for meget tid. Lige inden ziel-fotocelle er der to skarpe 
sving og herefter 25 m til mål. Jeg begynder nedtælling fra 20 sekunder, samtidig med at vi 
runder sidste  sving – karin giver golfen mere gas ud af svinget 17 sek. til mål – OG bremser 
hårdt op !! Jeg kigger op – Hvad sker der ?  -  på vej imod os ( mellem fotocelle og mål-bil ) har 
vi traktortræf 3 – Stor og moderne med tvillingmonterede hjul – og en eller anden kæmpe 
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vogn på slæb  – ØV – ØV  vi må bakke et stykke tilbage for at han kan komme forbi – og vi 
inkassere en max-tid her. 
 
I mål kan vi se at vi har kørt de første 5 fotoceller på 0.67 sek. – hvilket er rimeligt godt ( læs 
suverænt ) Det er under 14 hundrededele i snit og ville med blot en nogenlunde anstændig tid 
ved den sidste måling, have givet os en generel sejr. 
Nu endte vi på en 12 plads af 36 startende biler. Vores tyske Team-venner i DTHT har begge 
kørt godt – Hans-Ulrik og Barbara vinder generelt og klasse 8 med kun 0,86 sek. Hans-Jörn og 
Hans-Jürgen vinder deres klasse med 2.05 sek. – men med vores 10,66 sek. må vi vinke farvel 
til sejren i holdkonkurrencen og lade førstepladsen gå til AC Schleswig – Dansk Tysk Historic 
Team bliver nr. 2 af 4 deltagende hold. 
 
For en gangs skyld springer Karin og jeg over præmieuddeling, og kører mod ferie i Stade og 
senere i Rendsburg – Især den gamle Hansestad – Stade er et besøg værd. Og herfra kører der 
også et Oldtimerløb – når ellers corona-tiden er helt slut.  

Niederelbe Classic ( https://www.niederelbe-classics.de/die-rallye.html ) 
 
Så det bliver måske I 2022. 
 
Venlig hilsen 
Karin og Niels Peder 
 

 

 
  

https://www.niederelbe-classics.de/die-rallye.html
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Nye IMK medlemmer 
 
Isabel Kallestrup Poulsen 
Tim Reinholt 
Simon Ditlev Lemming 
Steffen Gynthersen 
 
 

IMK byder velkommen! 
 

BANKO/BINGOKALENDER 2021 
 

 

Bingo HBC Banko     

Fredag 17 December  Tirsdag  23 November 
       

 

       

        

 
 

 
 
 
 
 
 

MÆRKEDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fødselsdage 
 

18 år: 
Tobias Eriksen     3. december 
 
60 år:  
Michael Klostermann    23. oktober 
Palle Hornum     22. december 

 
 
 
 

 
 
 
 

   

IMK ønsker hjerteligt Tillykke 
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Med forbehold for ændringer! 
 
KALENDER 

Oktober 
 
 

November 
Torsdag d. 4  Senior dag (Se mere på www.imk.dk) 
Tirsdag d. 9  Årsmøde bane 
Torsdag d. 11  Årsmøde MRC 
Tirsdag d. 23  Banko 
 

December 
Fredag d.17  Bingo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.imk.dk/

