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”Det´ sommer, det´ sol...” – Eller det håber vi da 
det snart bliver. Skulle sommeren byde på 
ustadigt vejr, er her lidt læsestof der kan være 
undskyldningen for at ligge på sofaen og slappe 
af.  
Mens du ligger der og slapper af, så gør mig lige 
den tjeneste, at besvarer spørgeskemaet 
omkring Kilometerstenen, som der linkes til inde 
i bladet – på forhånd mange tak!  
 
God læselyst 
Redaktør, Kim Højriis 
klubblad@imk.dk 
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Maj-Løbet MJT3 
Der var start fra et lille Oldtimer-værksted i den sydlige del af Bjerringbro. 
Her kunne man udover kaffe, chokolade og hjemmebag, også nyde synes 
af to meget fint istandsatte Bentley førkrigsbiler, uden dog at jeg lige 
kende deres præcise årgang. Der var både en Cabriolet og en sedan. Em 
Morris Mascot i ”projekt-stand” residerede også i garagen, sammen med 
masser af fine gamle skilte, olikander, værktøj etc. Et interessant sted for 
os der udover O-Løb også kører klassiske pålidelighedsløb. 

Nå, men i dag var det O-løb det gjaldt. Ole Pedersen og Tage Mogensen fra BOAS havde skruet 
en kort - 25 km - og forholdsvis nem rute sammen. Ikke at men ikke kunne smide skilte, men 
resultatlisten viste, at alle klassevindere, havde alle skilte med hjem, og tiden blev derfor 
afgørende. Til gengæld kunne vi så hurtigt komme frem til kaffe og velsmurte franskbrøds-
madder i mål på Hjermind Gl. Skole. 
I M-Klassen fik Harald og Jan en delt førsteplads og Troels og jeg fik i C-Klassen en 2. plads – 
kun 1 strfp. Efter Hans-Jørn og Fritz – Det gjorde ikke så meget i MJT-Sammenhæng, men da 
IMK´s klubmesterskab også 
bliver afviklet i disse løb, må vi 
desværre se Harald og Jan 
”krybe” forbi os, som indtil nu 
havde ligget på første-
pladsen. Nå, der er mange løb 
endnu, så ingen kan være 
sikker på at ende som 
klubmester allerede. Det 
tredje IMK-Hold, Jesper og 
Svend-Erik måtte se sig 
henvist til sidstepladsen i M-Klassen. 
 
Med Venlig hilsen 
Team Old Time Niels Peder 
 
 
 

  

CATERING – Søbjergvej 10, 7430 Ikast 
Tlf: (+45) 91 55 70 20 

Mail: info@birkkjaer-catering.dk 
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IMK med ”TO I EN” 
I løbet af vinteren, er der blevet arbejdet med at fremstille to helt forskellige køreture for 
gamle biler. Jan Søndergaard har strikket en spændende rute sammen, for deltagerne i ”Sonax 
DASU Classic” Mesterskabet. Dette er 1 afd. af DM 2022.  Men dette løb kan I jo nok læse om 
andet steds i vores klubblad.  
Derudover har Ditte, Niels Peder og undertegnede, alle med Rolighed, som fælles nævner, 
strikket en flot hyggetur sammen til de deltagere, der ikke har lyst til at konkurrere på tiderne. 
Vi har brugt meget tid på at finde en afvekslende rute. Deltagerne kommer gennem både fladt 
landbrugsland, Hede, Skov, Brunkulstipper og Bakkelandskab. Turen blev på 83 km. Så her lidt 
om denne tur. 

REMA 1000 - VETERANLØBET 
Først vil vi starte med at sige en stor TAK til alle vores frivillige hjælpere. Uden Jeres indsats 
kunne vi IMK slet ikke afvikle disse to arrangementer. Det var igen en fornøjelse at have Jeres 
hjælp, som er prof udført. TAK.  
Vi i vores del, havde 20 deltagere i gamle biler. Den ældste bil er en Morris fra 1936, og 
”nyeste” bil er en WV Golf II fra 1990. Så der er et bredt spænd. Vi starter med morgenkaffe 
og rundstykker inden det bliver givet afgang. Turen starter med en praktisk opgave på P-
pladsen bag motorbanen. Hvad er omkredsen på dette Rat. Svaret er 114 cm. Løjerne 
fortsætter så i Søby Brunkulslejr, hvor der er nogle turist spørgsmål. Så køres der af de små 
veje til Harild Hede og herfra til Palsgård Skovmuseum. Her er der en praktisk opgave og en 
lille forfriskning. Næste stop er på ”Torvet” i Vrads, inden der køres i retning af Christianshede.  
Ved 13 tiden er de første tilbage i klubhuset. Og ved 15 tiden har vi resultatet af dagens 
anstrengelser. Det set sådan ud.  
1. Jacob Nørgaard Andersen & Karin G. Attermann. - VW Golf. 1986.    9 stp. 
2. Ole & Signe Nørgaard Andersen. - Austin Healey 3000 Mk3. 1966.   16 stp. 
3. Rasmus & Michael Larsen. - Adler Trumpf Junior. 1937.                   34 stp. 
Deltagerne udtrykte stor tilfredshed med vores arrangement og kom med positive ideer til 
små ændringer. Alt i alt en god dag. Vi er også godt tilfredse, på nær lige på deltagerantallet. 
Det er ikke til at få økonomi i løbet, med ”bare” 20 deltagere.  Men mon ikke der er flere 
deltagere, hvis vi skulle finde på at lave en to’er. En lang dag er til ende.  
 
Med sportslig hilsen fra hele holdet. - Troels. 
 
Fotograf.: Steen Kristensen. ”Skarpe Fotos” har sammen med Niels Peder, taget billeder også 
dem i billedmappen på vores hjemmeside.  
På næste side, følger billeder af nogle af vores hjælpere på dagen.  
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10 Int Arnsberger Cabrio-Ausfahrt 
På tur i Sauerland og omkring Sorpesee 
 
Det er Automobil- und Motorradclub Arnsberg e.V. im 
ADAC, der her søndag den 22. maj, er arrangør af det ”10. 
Int. Arnsberger Cabrioausfahrt 22”. Vi er i god tid, trillet 
de 40 km fra vores campingplads og mod nordvest til 
Arnsberg. Der er tilmeldt 13 mandskaber til denne 
søndagseftermiddag tur. Den er på 78 km. og vi har 3 
timer til det + 30 min respittid. Vel overkommeligt, tænker 
vi.  
Nå. Vi undrer os lidt over, at der intet er at se på P-pladsen ved Spånpladefabrikken, hvorfra 
starten skal være ifølge tillægsreglerne. Nå, men der er jo god tid endnu, til klokken er 14. Men 
det bliver det jo ikke ved med at være. Da der 10 min. før klokken falder i slag, stadig ikke er 
sket noget, må vi i gang. Først prøver vi at ringe til det mobil nummer, der er opgivet. Det 
virker ikke. Vi finder efter nogen søgen på nettet, ud af at der er fejl i telefonnummeret.  OK 
vi ringer igen. Mange gange, men den bliver ikke taget. Hmm. Hvad nu. Så går vi i gang med at 
lede i den gamle mail korrespondance. Og se her er tilkommet en ny mail, efter at vi forlod 
Danmark. Her i kan man et sted læse, at starten er flyttet 3 km. mod vest til klubbens 
tilholdssted i restaurant - Dorfschänke Körner.  

 
Nu har vi travlt. Vi er tildelt start nr. 5. Heldigvis er det jo bare for hyggen skyld. Vi er fremme 
kl. 14:05. og savnet. Efter en meget hurtig omgang ”sigen goddag” og lidt instruktion, er der 
afgang kl. 14:10. UF UF lidt stresset. Reglerne er noget anderledes en dem vi er vant til. Vi skal 
skrive de to første bogstaver i byskilt i kontrolkortet. Så er det tulipaner med og uden mål. 
Heldigvis er der IKKE ”ensrettet” på kortudklippene. Herudover er der forskellige opgaver, der 
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skal løses undervejs.  
Vi starter med en stribe tulipaner, med og uden meterangivelse. Sjovt, men bestemt svært. Vi 
er heldige og finder ”finten”. Kortudklip og praktisk opgave. Venstre sidespejl skal være 
nøjagtig 40 cm fra en pæl. Vi rammer 41 cm. Nok til en toppladsering i denne opgave. Turen 
fortsætter mod sydvest, og vi opdager, at der er flere ting at holde styr på, på en gang. Rigtig 
fint sammensat og vi må virkelig samarbejde for at få det hele med. Vi er da også retur, et par 
gange, for at få det hele med. En Omkørsel løber vi også ind i. Så skal vi følge den og hurtigst 
muligt finde ind på ruten igen. UF det var svært.  
Men det er rigtig sjovt det her, og vi finder ud af, at de 3 timer måske ikke er helt så 
overkommeligt, som vi troede fra starten af. Vi har lige to opgaver, hvor vi ikke helt forstår 
meningen. Ved den ene tyr vi til hjælp fra nogle lokale, men lige lidt hjælper det. De forstår 
desværre heller ikke spørgsmålet rigtig.  
Efter en rigtig flot og spændende tur, når vi tilbage kl. 16:54. Der resterer kun 16 min. af vores 
tid. Nu er det så tid til kaffe og kage, tilsat rigtig meget hyggesnak. Der er nok at snakke om, 
da de forskellige opgaver jo har sat os alle på arbejde. Det er hyggeligt. 
Vi har ruten rigtig. Vi har de to opgaver forkert, som er lig med 6 stp. Vi overser en rutekontrol 
= 3 stp (Men har kørt der. Den var lige gemt ind til siden) Så vi veksler lige en førsteplads til en 
5 plads. Men pyt. Det er kun deltagere i en Cabrio, der kan få pokaler i dette løb. Vi ”nøjes” 
med en medalje.  
Vi siger mange tak for en dejlig oplevelse. Det er så det sidste oldtimerløb, vi deltager i på 
denne tur. I morgen må vi sætte kursen nordpå igen. Men sikke mange dejlige oplevelser vi 
har haft på denne 2 ugers tur.  
Med sportslig hilsen. Team Old Time.  Inge & Troels. 
Fotograf.: Privatfoto.  
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Frühling im Märklschen Sauerland 
Oldtimerløb hos Kiersper Rally-Club 
Søndag morgen tidligt d. 15. maj. Efter et solidt morgenmåltid 
sætter vi kursen mod syd. Vi skal ned til byen Kierspe og deltage i 
deres oldtimerløb i dag. Vi har fået tilladelse til at komme senere, 
da vi ikke har mulighed for at nå frem til mødetiden mellem 8 og 9. 
Kl. 9.30 er vi der, lige tidsnok til at nå førermødet.  
Vi har start nummer 20 kl. 10:20. så det når vi. Der er 20 deltagere i vores gruppe. Løbet her 
er i den mere Turistiske kategori. Men skam slet ikke uden vinderinstinkter hos deltagerne. 
Turen er på 109 km med en times middagspause. Første opgave er straks ved starten, hvor 
der er opstillet en fotocelle. Her skal vi nu krydse ”startlinien” på præcis vores starttid. Altså 
på 1/100. (de sidste 10 m må bilen ikke holde stille) Vores tid bliver1 0:20,020 = de første 20 
strafpoint.  
Så triller vi ud i det smukke landskab, her i det vestlige Sauerland. Der er jo et ekstra plus ved 
at deltage i disse mere ”afslappede” oldtimer løb. Man kommer rundt i hjørner, man ikke selv 
har fundet frem til. Opgave to, er på en P-plads. Vi skal tilkøre et ”stakit” og stoppe nøjagtig 
30 cm fra det. Vi rammer 31 cm og det er så lig med 10 stp mere. (vi er bedste hold her) Ved 
opgave 3 skal vi finde navnet på 6 forskellige bil modeller. Vi har 4 rigtige = 2 stp. Endelig er 
opgave 4, at man skal kører på et 250 cm langt og 20 cm bredt bræt, i fuld længde, med begge 
hjul i højre side. Den klarer de fleste.  
Så er der pause ved den gamle ”Knochenmühle” i Mühlhofe. Nu er vi klar til de sidste 
kilometer. Vi får hele ruten kørt rigtig og også den sidste lille finte får vi med, inden vi igen når 
frem til mål hos VW Autohaus Knabe i Kierspe. Det har været en flot tur i det meget bakkede 
landskab. Vi har hygget os og gjort vores bedste. Så må vi se, hvor det bringer os hen. Nu er 
det tid til kaffe og kage.  
Dagens resultater i vores gruppe: 
Vi vinder med 0,32 stp. Nr. 2 har 0,43 stp. og nr.3 har 1,02 stp. Så det var tæt løb. 
Igen har vi haft en rigtig god dag med en god oplevelse sammen med hyggelige mennesker.  
Med Sportslig hilsen fra Team Old Time – On Tour Again. Inge & Troels.  
Fotograf.: Privat Foto 
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Må vi få 1 min? Hjælp redaktionen! 
 
Vi kunne rigtig godt tænke os, et indblik i hvem der læser Kilometerstenen, hvordan du 
modtager bladet osv. 
Derfor vil det være super godt, hvis du vil hjælpe os med at besvarer nedenstående 
spørgeskema. Der er 5 spørgsmål som kan besvares på ca 1 min. 
 
Indtast/kopier linket til din browser eller skan QR koden med din mobiltelefon, for at få adgang 
til spørgeskemaet. 
 
På forhånd mange tak for hjælpen! 

 
Link til spørgeskema: kortlink.dk/2g7tg 

 
Eller skan denne kode:  

http://kortlink.dk/2g7tg


 

10   

Wikin Historic 2022 
Ja så er vi igen ude at trille med Audi og Hymer (vores campingvogn). Denne 
gang trækker vi håndbremsen på Aabenraa City Camping. En fin plads i 
udkanten af byen. Vi snupper lige en lille uge her. Karin & Niels Peder kommer 
herned i Pinsen. Det ”gamle Vandrehjem”, som ligger her på området, er blevet 
til Hotel. Så her har de ”unge” mennesker fået et værelse.  
Og hvorfor nu al den snak herom. Jow ser I. Vi skal jo til Schleswig d. 5. juni og deltage i deres 
jubilæumsløb. 
 
Så søndag morgen sætter vi kursen mod Schleswig, lige som 
118 andre deltager gør. Starten er hos ”Stadtwerke” i østlige 
del af byen. Her er der diverse kontroller og naturligvis 
morgenkaffe. Der er hele 4 mandskaber fra Danmark. Ud over 
os i Team Old Time, er det en ægtepar fra Karlslunde, på en 
fin Nimbus motorcykel årg. 39.og et ægtepar fra Ebeltoft, i en flot Volvo P1800 ES årg. 73. 
Begge mandskaber er gamle kendinge her. Turen er på 116 km, og med middagspause 
midtvejs.  
Det er lykkedes os fra ”Dansk Tysk Historic Team” at stille med 4 mandskaber, 2 tyske og 2 
danske. Så vi betaler lige for at være med i ”Der Mannschaftswertung”. Vi har jo en 
fremragende statistik i dette løb. Vi har de sidste 6 gange, vi har deltaget, vundet 
Holdkonkurrencen. Dog med stor modstand fra flere af motorcykel holdene og fra holdet fra 
Schleswig. Der er tilmeldt 4 hold, så det skal nok blive spændende.  
Godt forsynet med kaffe og et førermøde, er vi klar til turen.  Der lægges hårdt ud. Starten er 
direkte på den første WP (sekundetape) inden vi triller ind på ”havnen” til den officielle 
præsentation. Da vejret jo er strålende, er der mødt pænt med tilskuere op i dag. Førstedel af 
turen bringer os syd øst på og frem til middagspausen, hos ”Reimers Gasthof” i landsbyen 
Geltorf. Her har vi nu 5 kvarters pause. Så der er tid til at nyde maden og få en snak om første 
del, eller fortælle en gammel historie.  
Så er det anden del, det gælder. Efter et ”sving” sydpå går det nord over og frem til Missunde 
og færgen over fjorden Schlei. Der giver naturligvis nogen ventetid, når 118 køretøjer skal 
færges over af en forholdsvis lille kabbelfærge. (8 personbiler af gangen) Godt der kun er 140 
m over til den modsatte bred. Og da det jo er Pinse, er der jo også en del turister. Men ”pyt”, 
vi sparker dæk og fortæller historier. Vi kommer over og slår en nordlig bue mod vest og når 
frem til Havnen i Schleswig hen på eftermiddagen. Og var det pænt med tilskuere i formiddags, 
ja så er der rigtig mange nu. Dejligt.   
Vi når frem til mål og det store kaffebord. Hjemmebagte kager. Mummf. Der er livlig snak og 
efter noget tid komme der resultater. Og lad det være sagt med det samme. TILLYKKE til 
Schleswig holdet. Det er endelig lykkedes dem af få en sejr for første gang siden 2011. (vi har 
ingen resultater fra før den tid). Det er dem vel undt også selv om de har være på indkøb for 
at klare det. Vi tager til takke med 2 pladsen denne gang. Men vil vende tilbage i 23.  
Her er så resultaterne for Mannschaften.:   1. pl. til AC Schleswig I – 7,46 point. 2. pl. til Dansk 
Tysk Historic Team – 9,48 point. 3. pl. til AC Schleswig II – 31,92 point. 
Ellers ser det sådan ud for vores team i de forskellige klasser.  
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Hans-Jörn Stein & Hans-Jürgen Bauer.   3 i kl. 6. Gen. 
Troels Rolighed Nielsen & Inge Mørch Nielsen.  2 i kl. 7. Gen. 
Hans-Ulrich Blankenburg & Barbara Blankenburg. 2. i kl. 8. Gen.  
Karin Nielsen & Niels Peder Nielsen.  7. i kl. 18 Gen. 
 
Sidst på dagen er det tid til opbrud. Vi er lige forbi ”grækeren” i Tarp. Det er jo tid til lidt 
aftensmad. Vi når tilbage til vores base i Aabenraa hen på aftenen. Nu er vi godt brugte 
allesammen. Igen har vi haft en dejlig dag med gode oplevelser sammen med hyggelige folk. 
 
Med sportslig hilsen Team Old Time. – Troels.  
Fotograf.:  Ukendt navn indtil videre. 
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Første afd. af Sonax Dasu Classic 
Indsendt af Niels Peder Rolighed 
 
 
 
 
 
 
 
Sakset fra BOAS - NYT 
Ikast Motor Klub med Jan Søndergaard i spidsen, havde lørdag den 23. april valgt at prøve 
kræfter med årets første afdeling af Sonax Dasu Classic serien. Det er en serie som er tællende 
til Danmarks mesterskabet af pålidelighedsløb. Ikast Motor Klub havde valgt at lave 
arrangementet som et dobbelt arrangement hvor der var lavet en lille rute for nogle veteran 
køretøjer og det var nogle fine gamle køretøjer.  
Jeg havde egentligt bestemt mig for, at i år ville jeg kun koncentrere mig om at køre 

bilorienteringsløb, men man har som bekendt en holdning til at man tager i ny. ☺ Jeg blev 
kontaktet af en vejlegenser ved navnet Bent Mikkelsen, som spurgte om jeg nu var sikker på, 
at det var den rigtige beslutning jeg der havde taget? Og nej, helt sikker må jeg jo nok sige at 
jeg ikke var, så vi blev enige om at prøve at køre et løb sammen og da det første af Sonax Dasu 
Classic serien skulle køres i Ikast kunne det jo ikke være mere centralt for os begge. Vi havde 
stukket hovederne sammen et par gange, for lige at lære hinanden lidt at kende og så er der 
lige noget med en anden slags grej, jeg lige skulle lære at bruge.  
Vi havde aftalt at mødes i god tid på Nørlundbanen denne lørdag morgen for at vi havde god 
tid til at justere tripmålet ind og når det nu var første gang at vi skulle på eventyr sammen, 
skulle det jo nok passe at det ville drille lidt, men nej det sad lige i skabet i første forsøg. Så var 
det bare med at komme tilbage til Nørlundbanen for at få uret justeret til inden at der skulle 
nydes et rundstykke og lidt kaffe.  
Nu var tiden ved at være så fremskreden (45 minutter før start), at det var tid til at få udleveret 
dagens rutebog, som i dag var på 17 sider, så der var nok at gå i gang med. Efter at have streget 
hele ruten op, var det ved at være tid til at komme af sted ud på ruten. Ruten var på 195 km 
der var 15 sekundetaper med 42 digitale tidskontroller på, så der var nok at give sig i kamp 
med. Det gik rigtigt rigtigt godt lige på nær sekundetape 2 hvor jeg glemte at trykke på en 
knap, så den blev lidt mere udfordrerende end hvad godt var og det var også her at vi hentede 
ca. 30% af dagens straffepoint (4,1) og det er rigtigt meget hvis man vil gøre sig forhåbninger 
om at komme med i top kampen sådan en dag. Jan Søndergaard har lavet en hjemmeside hvor 
man kan følge med i sine tider og hvordan ens konkurrenter klarer sig. Bent og jeg havde hele 
dagen en placering i top 3 og jo længere vi kom gennem dagen jo tættere kom vi på 1. pladsen. 
Inden sidste sekundetape var vi fortsat bagud og der manglede 1,3 sekund op til første 
pladsen, så det var med at holde koncentrationen helt til ”mållinjen” og minsandten om ikke 
at det lykkedes os at snige os foran vore sjællandske konkurrenter ( Team Weber-Wellendorf 
), vi kørte sidste sekundetape med en fejlmargin på kun 0,9 sekund fordelt på 3 tidstrackere 
og det rakte akkurat lige til første pladsen i Sport-Klassen med kun 0,7 sekund.  
 

http://team-boas.dk/wp-content/uploads/2022/04/Maj-2022.pdf
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Klassevindere:  
Touring- klassen:  Leif Poulsen / Kent Poulsen 5,45 point  
Sport- klassen:  Bent Mikkelsen / Kurt Rasmussen 13,90 point  
Expert- klassen:  Benny Rasmussen / Uffe Jørgensen 11.80 point  
Elite- Klassen:  Lars Hjort / Simon Hjort 20,40 point.  
 
Herfra skal lyde en stor tak til Ikast Motor Klub for et godt og vel gennemført arrangement 
ligeledes skal der lyde en stor tak til Bent Mikkelsen for en rigtig god dag.  
Med sportslig hilsen Kurt. 
 
Link..: http://kortlink.dk/2g7tk 
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Touristiktag des ADAC Westfalen 
 

Vi skriver lørdag d. 14. maj. Inge og undertegnede er nået frem til et hyggeligt hotel, i den 
sydlige det af byen Münster, i Nordrhein-Westfalen. Vi er blevet inviteret til Præmiefest, af 
ADAC Westfalen. Vi snupper lige en kop kaffe, får tjekket ind og lader så Audi’en stå her.  
Vi snupper en taxi ind til centrum, hvor vi skal møde på ”GOP Varieté – Theater”, her kl. 14. 
Der er godt hundrede inviterede. Heriblandt to fra Danmark. Vi starter med en velkomst drink 
i foyeren. Så bliver der åbnet til salen. Vi finder et godt bord helt fremme ved scenekanten. 
Jow vi er hurtige.  

Nu er det tid til de obligatoriske 
taler. Der er underholdning 
iform af en mini-version af det 
show, der for øjeblikket er sat 
op her på teateret. Det er 
imponerende dygtige artister. 
Nu er det så tid til forretten. 
Aspargessuppe naturligvis. Vi 
er jo i Tyskland / Aspargesland. 
Så skal der deles lidt priser ud.  
 
Nogle vil sikkert tænke – Hvad 
laver i der !!! Men ser I. Under 
coronaen har jeg beskæftiget 
mig med at løse diverse 

”Online” opgaver. Disse er altid lavet af Motorklubberne og i samarbejde med 
turistforeningerne. Man finder tillægsreglen og Herfra til Opgaven. Den kan omhandle næsten 
alt muligt. Seværdigheder, uddannelse, erhvervslivet og historie. Et eksempel kunne være 
Kielerkanalen. Så er der typisk 20 spørgsmål der skal besvares. Det er så efter princippet – Søg 
og du skal finde. Og resultatet sendes ind til klubben. Det koster 5€ i startgebyr. 
Hyggelig og interessant synes jeg. Man optjener så pointer for de rigtige besvarelser. Typisk 5 
pr. rigtig svar. Disse Online-opgaver er 
for hver delstat styret af ADAC. Og jeg 
har her i Westfalen samlet point nok til 
at gøre mig fortjent til en Bronze. Så 
derfor er vi blevet inviteret her til i dag.   
Tid til hovedretten og anden del af det 
fine show. Igen imponerende dygtige 
artister. Så skal der lidt dessert på 
bordet, inden der igen fordeles 
præmier. Hele arrangementet slutter 
ved 19 tiden. Det har været en 
spændende oplevelse for os at deltage. 
Det vil vi huske længe.  
Med Sportslig hilsen fra Team Old Time – On Tour Again. Inge & Troels.  
Fotograf.: © ADAC Westfalen, A. Buck 
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Alt 4 Int Warsteiner Audi Ausfahrt 
Køretur & Party 
Vi skriver nu lørdag den 22. maj. Inge og undertegnede, befinder 
os stadig i det midt-tyske. Nærmere betegnet i ”Hochsauerland“. 
Vi befinder os ca. 40 km nord for Bad Berleburg, som vel er bekendt 
af de fleste. Vi finder det super dejligt, når vi kan tilsætte ferien lidt 
duft at ”Motorløw”, også selv om det ind imellem er fra den lette 
ende. Bare det er sjovt og hyggeligt.  
Og det er hvad vi skal i dag. I Warstein er der en ADAC klub - Motor 
Sport Freunde Warstein e. V. im ADAC – og her er Marcel Schlöffel 
løbslækker til en køretur på 72 km.  inddelt i 3 etaper.   
Mødestedet er ved Westkalk’s hovedkontor i Warstein. Vi mødes her kl. 15.30. Der er i alt 
tilmeldt 11 deltagere til denne tur. Alle er ”Audi ‘er”. Det er frivilligt, om man vil være med på 
”fællesturen” eller køre selv efter rutebogen. Vi vælger rutebogen og får den første start. Vi 
holder et snit på 45 km/t her på etape 1. Den er på 57 km. Efter ca. 30 km. bliver vi dog 
indhenter af ”feltet”. Så vi sætter farten op, og da vi når frem til etapemål ved klubbens 
træningsanlæg, ja da er vores snit blevet til 55 km/t. Det er flot natur her.  

 
Træningsanlægget består af to asfaltbane. Medejer er Motor Sport Club Bergstadt Rüthen e.V. 
im ADAC. Her skal vi nu køre en sekundetape. Længden er 900 m. vi skal ramme 90 sekunder 
og bilen må på intet tidspunkt holde stille. På ruten er der både bakker og skarpe sving. Fint. 
Men vi er ikke helt skarpe i dag. Vi må indkassere hele 1,33 sekund. (for tidligt) Uf, hvor er det 
dårligt kørt, Troels. Vi bliv nr. 6. I toppen er de gode. Nr. 1. har 0,06 sek. nr. 2. 0,09 og nr. 3. 
0,18. Super flot kørsel. 
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Etape 2 er på 10 km. 
og bringer os frem til 
løbslederens private 
bopæl. Her er der 
kaffe i haven, inden vi 
kører de 4 km. på 
etape 3. Vi er nu 
fremme ved mål, som 
er hos Warsteiner 
Camperpark "Zum 
Bayernstadl". En 
kombination af en lille 
Autocamperplads og 

et fint Bayersk Gasthaus.  
Her skal vi så til Party i aften. Marcel har fødselsdag og har inviteret mange gæster. Der er en 
fin bar og masser af diskolys, tilsat god musik. Det er rigtig hyggeligt. Der er dejlig mad, der er 
fint krydret. Jow der bliver hygget igennem. Igen har vi haft en ny og spændende oplevelse på 
grund af de gamle biler. Super.  
Vi Takker Marcel for at vi måtte være med.  
 
Med sportslig hilsen Team Old Time. Inge & Troels.  
Foto.: Privat Foto.  
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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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Team MTM Brædstrup på Sjælland 
Lånt fra Team MTM Brædstrups facebook side. Skrevet af Alberte 
Brink Thomasen 
 
Så er vi hjemme igen efter et døgn på Nisseringen på Sjælland  
Det gik skide godt for Oliver der kørte sig til en fjerde plads, en femte plads og en tredje plads, 
hvilket var nok til B-finalen i junior  han kørte mod nogle hårde konkurrenter i finalen og 
kom ind som 6, skide godt kørt hele dagen  
Mathias gik det også mega godt for, der var dog lidt udfordringer med dækvalg og vejret, men 
han kørte sig til to fjeres pladser og en tredje plads  det var nok til at han kunne komme 
i D-finalen i Super klassen, hvilket var et hårdt heat meen han kæmpede sig op til en tredje 
plads  
Alberte har både haft held og uheld, første heat kom hun ind som femmer da bimens røv skred 
ud og hun ramte autoværnet, andet heat gik skide godt og hun blev to’er men fordi banen var 
så ujævn som den var knækkede hendes udstødning helt over og derfor blev hun udelukket af 
det heat  hun kom op på hesten igen og to en anden plads hjem i det sidste heat, men det 
var et point fra at give en A-finale plads (desværre)  
Men alt i alt har vi både lært noget denne gang og haft det sjovt!  
Og vi er allerede maks klar til at kæmpe videre om DM titlen til næste løb som køres på 
Ørnedalsbanen den 25/6  

  



   

19 

Nye IMK medlemmer 
Martin Buur Egsgaard.  
Martin Kristiansen Overgaard 
Michael Hansen 
Mikkel Borup Mølgård 
Cilja Kjærgaard Olesen 
Patrick Dybdal Pedersen 
 

IMK byder velkommen! 
 
 

BANKO/BINGOKALENDER 2022 
Banko Bingo     

Søndag 3 Juli  Fredag  19 August 
Søndag 10 September  Mandag  24 Oktober 
Torsdag 17 November  Fredag  9 December 

 

      
 

 
 

      
 

 

 
 
 
 
 

MÆRKEDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        

Fødselsdage 
 

18 år: 
Alberte Brink Thomasen    7. Juli 
Morten Bjerg Iversen    6. september 
 

40 år: 
Jesper Teist Jensen    13. Juli 
Thomas Kim Andersen    6. september 
Christian Bistrup     21. september 
 

50 år: 
Henrik Bank     18. September 
 

60 år:  
Harald Søndergaard    23. Juni 
 

70 år: 
Finn Eriksen     15. Juli 
 

 

 
 
 
 

IMK ønsker hjerteligt Tillykke 



 

20   

        
 
     
 
 
    
 
        
 
  

 
 

Med forbehold for ændringer! 
 
KALENDER 

Juni 
Fredag d. 24  MRC Løb Træning 
Lørdag d. 25  MRC Løb Træning 
Søndag d. 26  MRC Løb Kval/Finaler 

 

Juli 
Lørdag d. 2  Folkerace – Åbent hus AFLYST! 
Søndag d. 3  Banko 
 

August 
Fredag d. 19  Bingo 
Søndag d. 21  Klubrally – Ruskær Auto Løbet – JFM & Speed Nord 
Fredag d. 26  MRC Løb Træning 
Lørdag d. 27  MRC Løb Træning 
Søndag d. 28  MRC Løb Kval/Finaler 

 
 
 
 

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

http://www.imk.dk/

