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Kære læser 
 
Så sidder vi her igen. Højtiden hvor vi gerne vil 
ses, men hvor vi ikke må ses – ikke i den omfang 
mange gerne vil I hvert fald. 
Det skal ikke ødelægge humøret, for man kan 
altid læse om de spændende ting der sker i IMK. 
Derfor får du nu en tidlig julegave: Årets sidste 
nummer af Kilometerstenen. 
 
Glædelig jul og godt nytår! 
Redaktør, Kim Højriis 
klubblad@imk.dk 
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IMK bestyrelsesmøde 02-2021  
Mandag d. 18. oktober 2021 kl. 19.00 i klubhuset  
 
Deltagere:  Bjarne Nielsen, Bente Nielsen, Inger Marie Pedersen, Asger Iversen, Emil Hammer, 
Kim Nygaard.  
Afbud:  Anders Clausen.  
Referent:  Kim Nygaard. 
 

Dagsorden: 
 

Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt. 
 

Bestyrelsen - siden sidste møde – henvendelser mm (undtaget udvalgsemner) 
Forretningsorden 
Der er lavet små justeringer, se på hjemmesiden. 
DGI/DIF puljerne: Ny ansøgning indsendt. 
Forsikringstilbud: Ny 5-årig aftale indgået. 
Dialogmøde i Middelfart torsdag den 9. september 
Bjarne og Asger deltog. Referat kan findes på DASU’s hjemmeside. Blandt andet bliver dialog 
møder fremover med gratis deltagelse. 
Ikast-Brande Kommunes ”Prisuddeling 2020 & 2021” 
Covid-19 prisen blev tildelt Emil Hammer. Stort tillykke med det. 
Familieholdet version 3.0 - som er bestående af Jan Søndergaard, Per Mikkelsen, Troels 
Nielsen, Emil Rolighed, Ditte Rolighed, Niels Peter Rolighed, Svend Erik Hedevang og Jesper 
Hedevang har modtaget kommunens pris: “Idrættens hæderspris 2020/21”. Stort tillykke med 
det. 
I oktober vandt Emil Hammer DM i Rallycross, dette nåede ikke med i år. 
Det skal vi huske at indstille til ved næste år prisuddeling i kommunen. Stort tillykke med det. 
 

Økonomi: 
Status: Det ser ud som budgetteret. 
 

Sportsudvalgene: 
a: Banesports-udvalget 
Der er afholdt DM i Folkerace, der gav et flot overskud. 
Sammen med en afslutningsfest med 150 personer, der også gav et flot overskud. 
Der holdes årsmøde i afdelingen d. 9/11. 
 

b: OR-udvalget 
DM rally er afholdt d. 9/10 med 70 biler 
Der er søgt 3 løb i 2022 
Dasu historisk d. 23/4 2022 
Rallysprint d. 18/6 2022 
Klubrally d. 3/9 2022 
 

c: MRC-udvalget  
Vi fik et ekstra løb i afdelingen, Funcup 6, som blev afholdt d. 26/9.  
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Afdelingen startede året med 13 medlemmer og er nu oppe på 42. Denne fremgang skyldes 
hovedsagligt den bane som de nye medlemmer selv har bygget til deres el-biler. 
Der holdes årsmøde i afdelingen d. 11/11. 
 

Øvrige udvalg og funktioner: 
a: Bygninger & Materiel 
Gummigeden har fået nyt baghjul. 
Vandvognen trænger til service, den sidder fast i gearkassen. 
 

b: Banko 
Der har været midtvejsmøde i afdelingen.  
Fra 2022 er der lukket tirsdag aften. 
 

Kalender & aktiviteter: 
9/11 2021 – Årsmøde Bane 
11/11 2021 – Årsmøde MRC 
20/11 2021 – DASU Repræsentantskabsmøde – Emil 
18/1 2022 – Bestyrelsesmøde 
29/1 2022 – Årsfest  
3/2 – 2022 – Generalforsamling 
 

Eventuelt:  
Der er fundet en pulje mere vi kan søge om tilskud ved, det kigger vi på til næste møde. 
Vi skal have undersøgt hvilke muligheder der er, for at komme med på lysaviserne i Ikast. 
 

Næste møder:  
8. december kl 18.00 i klubhuset 
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ÅRSFEST 2022 

 

Så er vi klar til at holde ÅRSFEST i IMK 

LØRDAG DEN 29/1 2022 KL. 1800 - 0200 

I klubhuset på Brandevej 19 B, 7430 Ikast 

 

Hvor vi skal havde det sjovt, hygge os  

og hædre medlemmer af klubben  

samt uddele en blomster og pokaler. 

Der vil blive serveret noget lækkert mad 

 

Pris 200 kr. Bus 100 kr.  

Priserne i baren vil være ligesom  

det har været de andre år. 

Bussen kører fra de sædvanlige byer i oplandet. 

 

Tilmelding på mail : kasserer@imk.dk 

eller telefon til Bente – 97 15 24 67 / 40 84 84 67  

HUSK at skrive navn på alle du tilmelder, og hvis I skal med bussen (afhentning- 

og afsætningssted) 

 

Tilmelding senest fredag den 21. januar 2022 

 

Som Corona situationen er pt. må vi gerne samles, dog skal der vises corona-pas. 

Vi vil dog opfordre til at man har taget en frisk test ugen op til festen. 

Vi følger udviklingen. Og melder ud hvis der sker nyt som ændrer noget ved 

festen. 
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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.: 5. Januar 2022  
 
MRC-AFD: Afholdt – Referat findes i dette blad  
 
BANE-AFD.: Afholdt – Referat findes i dette blad 
 
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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Der indkaldes hermed til 
 

GENERALFORSAMLING 
T0RSDAG D. 3. FEBRUAR 2022 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; 
Inger Marie Pedersen 
Asger Iversen 

 
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  
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HUSK INDSTILLING TIL 
HÆDERSBEVISNINGER! 
Husk indstilling af personer til klubbens hædersbevisninger! 
 

Peder Brøchner‘s mindepokal 
Pokalen tildeles en person i og omkring klubben, som ved sit arbejde og sin indsats gør 
noget særligt for at fremme og styrke klubånden i Ikast og omegns Motor Klub. 

 

Jens Hansen‘s Ærespokal 
Pokalen har til formål at ære IMK´s formand gennem 30 år (1967 - 1997 ), Jens Hansen, 
som tak for det store arbejde han har udført for klubben. 
Pokalen uddeles en gang om året, og gives til en person, et hold eller en gruppe af 
personer der på det sportslige eller organisatoriske område har ydet en speciel indsats. 
Ved tildelingen lægges vægt på at den præmieredes indsats er udført i Jens Hansen‘s 
ånd. 
Bestyrelsen afgør, efter indstilling fra medlemmer, hvem der skal modtage pokalen. 
Ethvert medlem af IMK kan skriftlig indstille person eller personer til pokalen. 

 
Indstillinger skal være bestyrelsen i hænde senest d. 17. januar 2022 (Telefonnumre/Email 
adresser findes på side 2). 
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Årsmøde Bane afdelingen 
9/11-2021 
 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent  -  Emil Hammer 

 

2. Året der gik – 1. rallycross løb kørt i klubben. Crosskart løb afholdt, samt 

afslutningsløbet i folkerace, 

 

3. Økonomi – Sat til at komme ud med et overeskud på 8000.- efter sidste løb er vi 

kommet ud med et overskud på ca. 30.000.- Se Regnskabs bilag. Budget godkendt. 

 

4. År 2022  - Vi forventer at kører 3 folkerace, hvor det ene er afslutningsløbet, derudover 

bliver der et rallycross løb og et crosskart løb. 

 

5. Valg af udvalgsmedlemmer – Malene Andersen valgt ind som 1. supplant. Jonas Nielsen 

valgt ind som 2. supplant. 

 

6. Valg af udvalgsmedlem til bestyrelsen – Emil Hammer genvalgt . 

 

7. Evt. – Vandrepokal i klubmesterskab forslåes at den genindføres i folkerace. 

Klubmesterskab afholdes på 1 dag. 
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 Årsmøde i MRC-afdelingen  
Torsdag d. 11. november 2021 klokken 19:00 i Klubhuset på 
Nørlundbanen  
 
1. Valg af dirigent  
Carsten Thinggaard blev valgt.  
 
2. Året der gik, 2021  
I 4 WD klassen vandt Palle Hornum en 1. plads i DM. I 2 WD klassen vandt Thorfin Jensen en 
2. plads og Kim Nygaard en 1. plads i DM. Der var planlagt to DM løb i sæsongen, det var DM 
1 og 4. Pga arrangøren af DM 6 ikke kunne afholde DM, så blev IMK tilbudt dette og vi takkede 
ja. IMK har derfor afholdt 3 ud af 6 DM løb i 2021. Der har gennem hele året været et pænt 
konstant fremmøde på vores klubaften om torsdagen. I løbet af året har vi afholdt nogle 
produktive arbejdsdage, hvor der også har været tid til hygge.  
2021 var også året hvor MRC afdelingen er vokset til 43 medlemmer hovedsagligt pga en stor 
flok Basher der kører med el-biler i størrelse fra 1:10 til 1:6. De har på rekord tid lavet et 
område med store hop og ramper. Der har været afholdt flere små arrangementer, men et 
større arrangement blev desværre aflyst pga. virkelig dårlig vejr. Dette tages op igen til foråret.  
 
3. Økonomi  
Kim gennemgik regnskabet. Der er forsat en positiv økonomi i MRC-afdelingen og et bedre 
resultat end budgetteret.  
 
4. Næste år, 2022  
Large scale bane:  
- Afholdelse af to DASU løb i Rc Funcup løbsserien, en afdeling før sommerferien og en afdeling 
efter sommerferien. Datoerne er endnu ukendte.  
- Afholdelse af et FUNCUP løb under DASU til Allingåbro Motor Festival d. 21/5 2022, måske i 
samarbejde med andre klubber.  
- Hvis muligt deltage i Åbent hus arrangement, sammen med Baneafdelingen.  
- Afholdelse af arbejdsdage.  
- Løsning på låsene til bommene og toiletbygningen, måske en F-nøgle.  
- Mere lys på banen og rundt om containerne.  
 
Basher bane:  
- Afholdelse af arrangementer små som større.  
- Weekendlejr kan ligges i IMK med overnatning i klubhuset.  
- Afholdelse af arbejdsdage.  
- Lys på banen  
 
Crawler bane:  
- Måske bliver 2022 også året hvor der kommer en Crawler bane til 1:10 elbiler.  
- Opbygning af bane, måske lave et spor rundt på MRC området.  
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- Afholdelse af arbejdsdage.  
 
5. Valg af udvalgsmedlemmer:  
- Christian Williams blev valgt.  
- Kim Nygaard blev valgt.  
- Palle Hornum blev valgt.  
- Tommy Mæhlisen blev valgt.  
- Indir Denic blev valgt.  
Valg af suppleanter:  
- Heino Poulsen blev valgt. 1. Suppleant.  
- Søren Nielsen blev valgt. 2. Suppleant.  
Suppleanterne inviteres med til udvalgsmøderne.  
 
6. Valg af udvalgsmedlem til bestyrelsen:  
Kim Nygaard blev valgt.  
 
7. Evt.  
Bedre tilkørselsvej. En bunke stabilgrus til at vedlige holde grusvejen fra asfalt vejen og ind til 
MRC banen.  
Under eventuelt blev det første udvalgsmøde afholdt.  
Kim Nygaard blev valgt som MRC udvalgets formand.  
Christian Williams blev valgt som kasserer.  
Tommy Mæhlisen blev valgt som sekretær.  
Palle Hornum laver løbskalenderen for 2022 
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Næste Senior dag i IMK 
 

Er.: 3. februar 2022 
ALLE der har tid og lyst er velkommen, også IKKE seniorer. 

Hvert møde skal starte kl. 9:30 med rundstykker og slutte med en 
let frokost. 

Tilmelding til Jan Søndergaard senest dagen før (af hensyn til 
rundstykkerne) på SMS, 20 97 95 51 eller på mail: jan@mjtj.dk 
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Hvem ka? – IMK’ka 
Af Troels Nielsen 
På trods af den evigt nærværende Corona, ja så er det dog lykkedes at få afviklet en lidt 
amputeret sæson. Og set med IMK øjne, har det vel været et fint år i O & R afdelingen, også 
hvad medaljer angår. Her kommer lige et indblik i medaljehøste 2021. Jeg håber, at jeg har 
fået alle med. Ellers kontakt mig lige ikk!!  Hilsen Troels og tillykke til jer alle.  

 

Rallysporten 
 
Resultat Speednord 2021 
Klasse 1 3. pl. Jørgen Jelling og Mads Simonsen/ Julie Riis Sørensen 
Klasse 5 3. pl. Preben Larsen og Orathai Larsen 
Klasse 7  1. pl. Asger Iversen og Anders Clausen 
  2. pl. Harald Søndergaard og Morten Iversen 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
Resultat DASU JFM 2021 
Klasse 1 2. pl. Thim Wulff og Anja Pagborg   
Klasse 5 2. pl.  Preben Larsen og Orathai Larsen 
Klasse 7 1. pl. Asger Iversen og Anders Clausen  
2. pl. Harald Søndergård og Morten Iversen 
3. pl. Patrick Brill Clausen og Christina Flensborg 
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Resultat Danmarks mesterskab 2021 
Klasse 1 3. pl. Jørgen Jelling og Mads Simonsen 
Klasse 5 1. pl.  Preben Larsen og Orathai Larsen 
Klasse 7 1. pl. Patrick Brill Clausen og Christina Flensborg 
  2. pl. Harald Søndergård og Morten Iversen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Yokohamafinale  
Klasse YM-8    2. pl. Ove Thomsen & Trine Meijer 

 
 
 

 
 
 
 
 
Rally DM Danmarksmesterskab Rally  
Klasse National 4    2. pl. Alex Siersbæk og Rikke Pejbjerg 
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Klubrally Hold – Sølv til IMK 
Jørgen Jelling og Julie Riis Sørensen 
Per Michael Mikkelsen og Malene Ørberg Nielsen 
Patrick Brill Clausen og Christina Flensborg 
Asger Iversen og Anders Clausen 
Harald Søndergaard og Morten Iversen 

 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bilorientering 
 
NEZ  -   North European Auto Navigation Championship 
2. pl. Harald & Jan Søndergaard.  
 
DM.      
Klasse – M       2. pl. Harald & Jan Søndergaard.  
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DM for Hold  -  GULD til IMK. 
Jesper & Svend Erik Hedevang 
Emil & Troels Rolighed Nielsen 
Niels Peder Rolighed & Ditte Rolighed Hansen 
Per Mikkelsen & Jan Søndergaard 

 
 

 
 
 
JFM – Jysk Fynsk Mesterskab. 
Klasse – M    2. pl. Harald & Jan Søndergaard. 
Klasse – C    2. pl. Niels P. Rolighed &  

Ditte Rolighed Hansen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 

Historisk Pålidelighedsløb. 
CC-Cars DASU Classic 2021 
Klasse – Sport     1. pl.   Poul & Hanne  

Juhl-Godballe 
 
DHMC Classic Tour 2021 
1. pl.  Poul & Hanne Juhl-Godballe 

 
 

 
 
Tysk – Dansk Efterårsmesterskab 2021 
1. pl. Troels Rolighed Nielsen &  

Niels Peder Rolighed. 
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Vejsportskalender 2022  

Vi Møblér dit hjem. 

Sunds Møbler 
Navervej 18, 7451 Sunds, 97141700 

Din lokale møbel specialist siden 1970. 
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Mesterskabsoversigt 2021  
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Mogens Buurs Mindeløb 
Af Team Old Time - Troels 

 
 
Lørdag d. 6. nov. er Emil og jeg på vej til Horsens for at 
deltage i ”Mogens Buurs Mindeløb”. Værtsklubben er AAS - 
Aarhus Automobil Sport, og løbsledelsen består af disse to 
meget erfarne folk. Bernd Thrysøe & Bjarne Andersen. Både 
start og mål er på Bygholm Kursuscenter (landbrugsskole) i 
Hatting. Som titlen siger, er løbet til minde om Mogens Buur. 
 
Der er tilmeldt 42 mandskaber, men desværre kommer der 
3 afbud. Men vel flot alligevel syntes jeg. I vores klassen Kl. 
C. er turen på 55 km. og med en transport ud & hjem på i alt 
25 km. Se Niels Peder & Ditte er også tilmeldt, men har 
desværre måttet melde fra pga. sygdom. De har ellers alle 3 
slags metal at kæmpe for. Men sådan kan det jo gå. Niels 
Peder kommer ned og spiser i aften. 
Vi har en af de sidste starttider og skal afsted kl. 14.14. Ruten 
er fint strikket sammen og for det meste af passende 
sværhedsgrad. Ingen kommer hjem med alle skilte. Desværre når alle heller ikke hjem, inden 
mørket falder på.  
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Der er mange sjove passager på vores tur og de første etaper er ret svære, så her er vi for sent 
på den. Så pludselig løsner det op og vi er ikke nok opmærksom herpå. Resultat 4 min for 
tidligt til den næste hemmelige. Uf Uf. Men sjovt det er det. Vi hygger os på hele turen. Vi når 
”hjem” igen kl. 17.32.  
Nu er det spisetid. Vi har samlet 206 stp sammen, men det rækker til en 4 pl. i klassen. Da vi 
ikke har kørt nok løb (kørt 3 og beregnet bliver 4) må vi ”nøjes” med en samlet 6 plads i JFM. 
Men det synes vi nu er fint.  
MEN Niels Peder & Ditte får en FLOT Bronzemedalje, på trods af fraværet her i sidste afdeling. 
Og hvis . . . de havde deltaget og blevet nummer 3 eller bedre skulle det ikke havde været 
bronze, næe så skulle det have været Guld eller Sølv. Ja ja. Næste år måske.  
Emil og jeg har igen haft en sjov og hyggelig dag, med fine udfordringer. Så jeg håber Emil har 
mod på en tur eller to i 2022.  
 
Med sportslig hilsen Team Old Time. – Troels.  
Fotografer.: Bjarne & Preben. 
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Kadetten statist i Biograffilm 
Af Team Old Time - Troels 
For et efterhånden pænt stykke tid siden, blev jeg opmærksom på en lille artikel, hvori der 
blev søgt efter biler fra midt 70’erne, til en spillefilm. Den reflekterede vi på og blev så 
kontaktet for yderlige oplysninger.  Det endte ud i, at vores gamle Kadett skal være med i en 
spillefilm, af indtil nu ukendt slags. Spændende.  
Først i oktober kommer der så flere oplysninger fra vores kontaktperson, Ulla Malmos. Nu er 
optagelserne startet.  Vi skal med den 25. okt. Filmer er om Flemming ”Bamse” Jørgensen og 
det er Nimbus Film, der laver den.  
Så mandag eftermiddag d. 25 triller Kadetten og jeg til Hasselager Hallen, sydvest for Århus. 
Mødetid kl. 16:30. Her er der gang i opstillingen at lys, både på jorden og højt over P-pladsen. 
Vi er 6 gamle biler, der er indbudt til dette filmklip. Ved 17 tiden ankommer den gamle ”Bamse 
Bus”, og det sidste bliver stillet op og bilerne fordeles. 
Der ankommer nu en del varebiler med alt mulig udrustning, og en 
Mega bus, med toilet-trailer m.m. Også alle statisterne og 
skuespillerne dukker op. Så er der ”varm mad” til alle. Fint lavet med 
en ”madspand” til hver. Maden er til UG. Der er hele aftenen adgang 
til varme og kolde drikke, og diverse snack. Jow forplejningen er OK. 
Ved godt 17:30 går optagelsen i gang. Scener er godt og vel i 
omegnen af et minut og tredive lang. Den bliver optaget fra 

forskellige vinkler og med bilerne 
forskelligt placeret. Scenen optages 
om og om igen, i en uendelighed. En 
gammel boble triller lidt rundt, så 
længe den kan starte. Sådan en 6 V maskine, holder desværre 
ikke en hel aften, når der skal startes om og om igen.  
Det er en spændende oplevelse, at få lov til at opholde sig inde 
i inderkredsen og opleve en film optagelse på så tæt hold. De 
deltagende kommer ikke sovende til deres løn. Der er godt nok 

mange ting at holde styr på. Så længe optagelserne foregår, er der heller ikke mange pauser. 
Lidt over kl. 21 er det så slut og denne scene er optaget med tilfredshed.  
Endnu en oplevelse rigere triller Kadetten og jeg hjem til Skibbild igen. Filmen kommer i 
Biograferne først i 2023. 
Med Sportslig hilsen Team Old Time.  -  Troels. 

 
Ps. På grund af forskellige 
regler, om blandt andet 
rettigheder, kan jeg kun vise 
dette lille udklip af 
vores   bil, og ikke bruge 
billeder fra dagen. 
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Travl Weekend 
Af Troels Nielsen 

Ja weekenden den 26 til 28 november er travl for Team Old Time. Det 
starter fredag eftermiddag med at undertegnede starter sydpå for at 
ankomme til Mikkelborg Kro, beliggende ved Rute 403, cirka 10 km. 
syd for Vejen. Her overnatter de fleste af vores tyske deltagere i 
morgendagens P-løb. Vi skal nu spise sammen og hygge os med lidt 
snak. Vores tyske gæster bliver præsenteret for den Danske 
Nationalret. ” Stegt flæsk med persillesovs”. Det bliver rigtig godt 
modtaget, og Kroen har gjort sig stor umage med kvaliteten.  Det kan 
godt anbefales at slå vejen forbi og spise her. Du kan se, hvad ”Dagens 
ret” er på deres hjemmeside. Så bliver der naturligvis spurgte meget 

ind til løbet i morgen og meget gennemgået. Hen på aftenen går turen hjem til Skibbild igen, 
efter en rigtig hyggelig aften.  
 

I dag lørdag, skal Niels Peder og jeg så deltage i dette års udgave af 
det ”17 Int. Midnight Run”. Til dette løb er vi kørende i den lille røde 
Polo Fox. Der har været lidt nerver på i denne uge, da der har været 
problemer et sted mellem hjulsensoren og Speedpiloten inde i bilen. 
Heldigvis så fandt Nøvling Autoværksted hurtigt frem til fejlen, så nu 
har vi styr på det.  

 

Der er start fra Hostede Biler, som også er værter ved grillen. Så der er grillpølser til alle. 
Samtidig går snakken livligt her ved start. Der bliver fortalt mange godt historier. Løbet er 

sidste afd. af ”DHMC Classic Tour 21” og også sidste afd. i ”Tysk-
Dansk-Efterårsmesterskab”. Jow så der er noget at køre om. Løbet er 
på 172 km. Den første mødetid er her kl. 13:30 og med første start 
kl. 15:00. Der er desværre ”kun” tilmeldt 22 mandskaber. Heraf 1 fra 
Norge og 4 fra Tyskland. Det er Dansk Historisk Motor Club (DHMC) 

der med Lars Palle & Poul Bo Madsen som løbsledere, er værter ved ”fornøjelighederne”.   
 

Vi har start nr. 4 med starttid 
15:03. Og det er lige på og hårdt 
med det samme. Lars er jo en 
mester i at trylle med kort. Så vi er 
meget opmærksom på de små 
detaljer, og hurtig enige om, at 
dem der kommer gennem turen 
uden at miste kontroller, vinder i 
dag. Og bare 1,5 km fra start 
kommer der første bevis på 
Lars’es tryllerier. Landevejen er blevet til grusvej og parallel grusvejen pludselig asfalteret. God 
lavet.  
Ruten bringer os Syd vest på ned til Store Darum og Gredstedbro, ja så sydlig som Haslund 
Krat, inden vi igen bevæger os nordover. Ruten er over Tobøl, Føvling og op til Holsted 
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Stationsby. Her 3 km nord øst for byen, ligger firmaet KomTek Miljø. Et pænt stort område 
med rigtig mange muligheder for at køre og ikke mindst at køre forkert. 
 

Her skal vi nu køre en P-
etape på bare 4.625 km. med 
17 km/t. Køretid 19 min. Uf 
og det er kulsort nat der ude 
og vi har ingen ekstra lygter. 
Nå, men vi husker lige vores 
tanke med at være 
omhyggelige.  Der er godt 
nok svært at finde rundt i 

mørket, og smattet er det også. Men vi får os arbejdet gennem opgaven og når også ud til 
tidskontrollen igen og det til tiden. Sjov opgave, men måske den skulle have være uden for 
konkurrencen og frivillig. Der er op til flere der ”farer vild” herinde og må opgive og returnere 
til tidskontrollen.  
 

Vi når frem til mål i ”Den Gamle Vejen Hal” kl. 20.30. som det første hold. Alle Team kommer 
hjem (ingen udgår). Nu er det så tid til et velfortjent måltidmad. God dansk mad og kaffe til en 
fornuftig pris. Hr Jan Søndergaard står igen for beregningen og vi får vores udregning faktisk 
inden vi selv har nået at regne den ud. Super godt Jan. Nu bliver det så småt tid til resultater. 

Vi har som det eneste 
Team af alle, alle 
rutekontrollerne med 
hjem. Fedt. Og det viser 
sig, at vi vinder vores 
klasse og også Generelt. 
Dertil kommer at vi også 
smutter op på 
førstepladsen i 
turneringen ”Tysk-Dansk 
Efterårsmesterskab 21. 
(Herom kan i læse anden 
steds)  
 

Andreas Kinder har Oldtimer Kalender med til alle klassevindere. Flot 
 
Det er jo sådan i ”Midnight Run” at der også siden 2005, køres om en fin vandrepokal. Her er 
det kun den sammenlagte tid på sekundetaperne der tæller. Og for første gang i Pokalens 
historie forlader den Danmark det næste år. Den bliver nemlig vundet af Gerd-Uwe & Richard 
fra Tyskland efter fantastisk flot kørsel på sekundetaperne. På de 25 hemmelige har de kun 
fået sammenlagt 13,4 sekund. Eller 0.515 sekund i gennemsnit. Det er godkendt.  
 

En hyggelig og mørk dag er ved at være til ende og vi har det super godt. Vi kan næsten svæve 
hjem i den lille Polo. Nå spøg til side. Vi har haft en dejlig dag / oplevelse sammen med 
hyggelige mennesker. Tak for det. Lidt over midnat når vi Skibbild.  
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Til JER der ikke var med – Der gik i glip af en god 
oplevelse.  
 

I kan se resultaterne og Rutebogen her på 
dette link -  
http://www.osport.dk/MNR2021/results.htm 
 
Foto her og i billedmappen er taget af: Skarpe 
Fotos, Steen Kristensen 
 

 
 

 
Ja så skriver vi søndag morgen tidligt. Jeg sætter kursen mod nordvest. 
I dag skal jeg hjælpe ved det årlige ”Nisseløb”, som bliver arrangeret af 
”Lemvig og Omegns Motor Sport”. Ved dette arrangement har vi, Inge 
& jeg, hjulpet med stor glæde i en del år. Det er simpelt hen en 
fornøjelse med alle de glade familier der kommer. Men desværre må 
Inge igen blive hjemme. Det er noget ØV.  
Jeg skal være i Lemvig kl. 8.45. Her er ”Rednings-Ringen” vært med kaffe og rundstykker til alle 
hjælpere. Det er hyggeligt. Det er meget spændende hvor mange deltagere der kommer i dag. 
Den ”fæle fætter Corona”, afholder bestemt nogle fra at deltage.  
Ved 9.30 tiden bevæger vi os ud til vores opgaver ude i oplandet. Jeg skal være ude hos Kirsten 
& Bo i Rom. Vi har en børne- og en voksen opgave, her ude i Bo’s fine værksted.  
Ruten går en tur rund i Lemvigs omegn og undervejs dukker der 24 rutekontroller op, hver 

med et spørgsmål. Der er også 6 bemandede poster med 
praktiske opgaver. Det er sådan en Bo & jeg har. Her får 
børnene også en lille seddel med en opgave de skal løse inden 
næste Post. Hos os skal børnene spille ”snor golf” og de 
voksne gå ”på klodser”. Og alle hygger sig og får mangt et godt 
grin. 
Det er en fin dag. Der kommer 43 hold, så det er OK efter 
omstændighederne.  Ved 15 tiden har vi fået ryddet op igen. 
Der er aftensmad til alle hjælpere ved 18 tiden, men jeg 
vælger i år at køre hjem. Det har være en super, men lang 
weekend.  
Skulle nogle af jer have lyst til at lave noget sjovt med børn – 
børnebørn – venner eller naboer, ja så vil jeg meget gerne 
anbefale dette ”Nisseløb” til Jer. Det køres bestemt igen til 
næste år. 

 
Med sportslig hilsen og med et stort smil. – Troels.  
 

 
 

 

http://www.osport.dk/MNR2021/results.htm
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28. Int. MSC Stormarnfahrt 
Af Team Old Time – Troels 

 
Artiklen er en fortsættelse af artiklen fra i går, om vores ”10 års komsammen” i vores hyggelige 
Team.  
Her søndag morgen, viser det sig desværre, at Karin er blevet syg i løbet af natten. Mistanken 
er en madforgiftning fra en ”Pull Pork Burger”. (viser sig senere at holde stik) De må så 
desværre liste hjem mod Danmark igen. Her er Karin senere en tur omkring sygehuset. Øv.  Nu 
mangler vi så et mandskab til det ene hold, men det klarer Hans-Ulrich, og inviterer et nyt 
mandskab med. Så er vi klar. 

Løbet er et ”Hyggeløb”, sådan lidt i 
stil med et nisseløb. Alt sammen kun 
sjov og ballade. Det er klubben ” 
Motor Sport Club Bad Oldesloe e. V. 
im ADAC” der er værter, og 
løbsledelsen består af formand Uwe 
Meins & Thomas Dahm, løbsleder. 
Der er tilmeldt 35 biler og der er 
”kun” en klasse. Turen er på 85 km i 
den flotte natur her i de to amter, 
Stormarn & Herzogtum Lauenburg. 
På turen skal vi bl.a. finde 6 
nummererede fotos og skrive 

nummeret ind i kontrolkortet, efterhånden som vi finder dem.  
Vi har også spørgsmål i vores rutebog, som vi besvarer efterhånden, som vi når frem til dem. 
Eksempel. - Hvad hænger der på husgavlen på adressen Schulstrasse 1.? Svaret - en halv bil. 
Eller. - Hvad er der særlig ved Bus Linje 658.? (stoppested ”Am Eichenhain) Svaret – En natbus.  
 

Endelig har vi også 6 praktiske 
opgaver. 1. Gæt navnene på disse 6 
blade (træer) 2. Støvlekast. 3. Byer i 
Stormarn. 4. Parker højre forhjul i 
firkanten (50+50) på vejen. 5. Saml 
en advarselstrekant så hurtig som 
muligt og under 30 sekunder. 
Endelig opgave 6. Parallel kørsel på 
tid. 100 m på nøjagtig 14 sekunder 
(vores tid). Vores ”makker” i den 
anden vognbane har fået en anden 

tid. Tiden er enten 12 eller 14 sekunder. Rigtig sjov opgave. 
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Og endelig er der under 
kaffen præmieuddeling. 
Der er præmier til alle, i 
form af diverse 
slagtervarer, som røget 
skinke og røgede kødpølser. 
Fine ting.  I vores egen 
interne Mannschaft 
konkurrence, vinder ”Dansk 
Tysk Historic Time I”. 
knebent over ”Dansk Tysk 
Historic Time II”. Sidst på eftermiddagen har vi fået snakket færdig og sætter kursen hjemad. 
Jeg overnatter igen i Bad Schwartau og triller hjem mandag formiddag. Og igen en ny oplevelse 
rigere.  
 
Med Sportslig hilsen Team Old Time. – Troels. 
Fotografen er.: Daniel Ständer.  
Dansk Tysk Historic Team I.  21,39 Stp. 
Start-Nr. Name:  
 7 Hans-Jörn Stein – Hans-Jürgen Bauer 
11 Jens Schlüter - Heinz Liske 
14 Troels Nielsen – Barbara Blankenburg. 
     
Dansk Tysk Historic Team II.  24,91 Stp. 
Start-Nr. Name:  
15 Hans-Ulrich Blankenburg – Hans-Peter Scharti. 
16 Ferdi Olk - Werner Lafin 
18 Hans-Peter & Maren Menke. 
 
Flere foto i mappen- Billeder, på hjemmesiden. 
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Nye IMK medlemmer 
 

Morten Lykke Andersen  Morten Bruhn 
Robert Bak Thygesen  Martin Kaas Hansen 
Thor Porup Rasmussen  Maja Søndergaard 
Anders Vitten   Lars Guldal Rasmussen 
Casper Bank   Kenneth Adelsten 
Heino Poulsen   Jens Hjortshøj Nielsen 
Henrik Bank   Henrik Vestberg Bertelsen 
 

IMK byder velkommen! 
 

BANKO/BINGOKALENDER 2021 
Banko Bingo     

Søndag 13 Februar  Fredag  7 Januar 
Søndag 17 April  Mandag  7 Marts 
Søndag 3 Juli  Fredag  6 Maj 
Søndag 10 September  Mandag  20 Juni 
Torsdag 17 November  Fredag  19 August 
   Mandag  24 Oktober 
   Fredag  9 December 

 

      

 

        

 
 

 
 
 
 

MÆRKEDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fødselsdage 
 

50 år: 
Michael Thomsen    5. Januar 
Jacob Nielsen     26. Januar 
 
60 år:  
Palle Hornum     22. december 
 
70 år:  
Vagn Aage Jensen    26. januar 
Børge Johansen     27. januar 
 

 
 
 
 

 
 

IMK ønsker hjerteligt Tillykke 
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Med forbehold for ændringer! 
 
KALENDER 

December 
Fredag d. 24  Juleaften (Hvis du skulle have misset det ) 
Fredag d. 31  Nytår! 
 

Januar 
Onsdag d.5  Årsmøde OR-afdelingen (se indkaldelse i bladet) 
Mandag d. 17  Deadline – Hædersbevisninger – se mere i bladet 
Lørdag d. 29  Årsfest 
 

Februar 
Torsdag d. 3  Seniordag (Se mere inde i bladet og på www.imk.dk) 
Torsdag d. 3  Generalforsamling 

 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.imk.dk/
http://www.imk.dk/

