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Det var den sommer! Efteråret er igang og det 
bliver mere og mere mørkt. Men der er masser af 
underholdning, at læse her i Kilometerstenen! 
 
For et par numre siden, bad jeg om jeres hjælp til 
at vurdere hvad I synes om Kilometerstenen. 24 
har svaret – Tak for det! Længere inde i bladet 
kan du læse mere om besvarelserne. 
 
God læselyst 
Redaktør, Kim Højriis 
klubblad@imk.dk 
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Besøg hos PS.Speicher 
Af Team Old Time On Tour – Inge og Troels 
 
Vi skriver onsdag 14. september, og 
Inge og jeg er på vej til byen Einbeck, 
i delstaten Niedersachen. Her skal vi 
besøge ”oplevelsesmuseet” – 
PS.Speicher. Den største Oldtimer 
samling i Europa. Det hele består at 
et stort oplevelsesmuseum, hvor 
menneskets mobiltid på hjul, 
beskrives op til i dag. Dertil 4 
museumsdepoter med henholdsvis – 
Motorcykler, - Minibiler, - Biler, - 
Busser/Lastbiler. I alt 25.000 m2 og 
mindst 2.500 køretøjer. Der er også 
en ”Full Motion-racersimulator” i en Porsche 911 Carrera. Der er adgang til det hele. Museet 
er grundlagt i 2009, af handelsmand Karl-Heinz Rehkopf. Der er ca. 130 ansatte og frivillige.  
Museumet ligger i et 120 år gammelt kornlager. Efter at havde indløst billet, skal vi med en 
noget speciel elevator op til 6. etage. Elevatoren er meget stor og indeholder bl.a. to lænestole 
med bord, og en glasmontre med en gammel motorcykel. Her oppe fra, arbejder vi os så op 
gennem tiden, mens vi går nedad. Der er utroligt meget at se og prøve undervejs.  Herfra tager 
vi så om til ”Depot Minibiler” og til ”Depot Biler”. Det er en imponerende samling, der bør 
opleves. Vi har haft en interessant og spændende dag her i Einbeck. 
Jeg har lavet to ”billedmapper” fra vores tur. Så der kan i få et lille indtryk at museet, hvis I har 
tid og lyst. Dem finder i på www.teamoldtime.dk 
Med sportslig hilsen – ”Team Old Time on Tour” - Inge & Troels 
Ps. I kan finde oplysninger her på denne side. www.ps-speicher.de 
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Hestekræfter i Horsens for sidste 
gang 
Det er med lidt vemod, at vi lørdag d. 27. august stiller til start i 
den 15 og sidste udgave af Veteranløbet, ”Hestekræfter i 
Horsens”. Hans Geschwendtner er løbsleder på arrangementet, 
godt hjulpet af fru Alis. Der er tilmeldt hele 47 køretøjer. 
Tidsmæssigt strækker feltet sig over 71 år og rigtig mange 
forskellige bilmærker. Det ældste køretøj er en Ford T fra 1925 
ført af Ilse Hansen og Palle Jensen. De gamle biler kommer fra 
det meste af landet.   
 

 
Sidste års førsteplads (Volvo) og andenplads (Kadett) flankerer indgangspartiet.  
 
Løbet har naturligvis start på Hotel Opus i Horsens. Dagen starter med et flot morgenbord. 
Hans har nogle få tillægsoplysninger til os, inden vi begiver ud i den flotte østjyske natur, her 
kl. 9. Vi er delt op i 2 grupper. Løbet er opdelt i to etaper. En på 38 km. og en på 33 km. Begge 
med 9 opgaver. Heraf en praktisk opgave. Den ene gruppe starter på etape 1 og den anden så 
på etape 2. En fin løsning.  
Den praktiske opgave er på p-pladsen. Her skal vi vælge en afstand til et punkt (over 5 m) Den 
valgte afstand opmåles og nu skal vi så baglæns ramme den samme afstand på den modsatte 
side. Herefter køres en hel forlæns runde og igen ramme samme afstand. Det giver mange 
forskellige afstande og smil. Tro ikke det er nemt. Men der er nogle der kan, og bedste resultat 
er en fejlmargen på samlet under 10 cm for de to målinger.  Flot kørsel. 
Kl. 12 er der så frokost. Rigtig lækker og alsidigt. Nu er det så tid til at ”bytte” etaper. Vejret er 
rigtig fin dansk sommer. Fin blå himmel med store vat totter jævnt fordelt over himmelen. Flot 
køre vejr.  Ved 15 tiden er alle tilbage, og det er blevet tid til eftermiddagskaffen. Vi føler os 
næsten hensat til det sønderjyske. Der er mange forskellige lækker kage. Desværre er vi jo 
næsten ikke sultne.  
Ved 16 tiden, er det tid til at sige mange TAK for en rigtig fin dag. Og igen har vi haft en dejlig 
oplevelse med vores gamle bil. Vi har hygget os sammen med dejlige mennesker i fine gamle 
biler. Tak for det. 
 
Med sportslig hilsen Team Old Time. – Inge & Troels.    www.teamoldtime.dk  
Ps. Håber vi ses til foråret til vores ”Veteran-løb 2”, sidst i april.  

http://www.teamoldtime.dk/
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Søhøjlandet Classic 
 
 
 
 
 
 

Dele af teksten er Sakset fra Dasu Infobrev – Foto.: Rallypics og Team Old Time 
Niels P. Rolighed 

 
36 klassiske biler nød lørdag den 20. august naturen og det gode sommervejr i 
Søhøjlandet, da Kjellerup og Omegns Motor Klub afviklede Søhøjlandet Classic, som var 4.afdeling 

i SONAX DASU Classic-turneringen for klassiske biler registreret før 31. december1990. 
 

 
Karin og jeg har ikke fået kørt ret 
meget i Tyskland i år, og da det er 

meget længe siden Karin har kørt i 
Danmark, tog vi så lige en trænings-

tur i Struer, så vi kunne teste 
udstyret. – Alt fungerede, men Karin 
synes nok at der stadig er en del 

stress i løbene – pga. tidspresset og 
de mange og tætte sekundetaper – ” 

jeg har mest set Speed-Pilot-
Skærmen undervejs” siger hun. Vi 
havde nu alligevel en fornøjelig tur. 

Især sidste halvdel af løbet var 
tidspresset lettet noget. Det var også 

dejligt at den hastigheden  på P-Etaperne var holdt på 40 km/t. Generelt bar hele arrangementet 
præg af at løbsledelsen havde styr på detaljerne. 
 

Allerede fra kl. 8:00 summede startstedet hos CC-Cars i Ans af aktivitet. Her var der 
tekniskkontrol af bilerne, ligesom både bilernes registreringsattester, samt kørernes kørekort og 

licenser blev kontrolleret inden starten, som foregik med 1 minuts mellemrum fra kl. 10:00. 
Silkeborgs borgmester, Helle Gade, sendte sammen med Hans-Jørn Søgaard Andersen fra 
løbsledelsen bilerne ud på den smukke tur i 

Silkeborgs omegn. 
 

Kjellerup og Omegns Motorklub havde, med løbsleder Anders Fisker i spidsen, lavet en godt 190 
km. lang rute, som bragte de klassiske biler fra Ans over Lemming, Svostrup, Gjern, Sorring, 
Voel, Silkeborg, Them, Bryrup, Funder og Kjellerup, inden de sent lørdag eftermiddag sluttede 

løbet af med præmiemiddag og pokaloverrækkelse i Ans Idræts og Kultur Center i Ans. 
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Fra IMK var Poul og Hanne godt 
kørende i Expert-klassen. Og med 

den 3 sejr i 4. afd. ( af 5 tællende ) 
har de lagt sig pænt i spidsen til at 
vinde Danmarksmesterskabet i 

deres klasse.  
MEN – Kun 1,8 sek. var der mellem 

nr. 1 og 4 – i dette løb - Så alt kan 
stadig ske. 
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Blandede Bolsjer 
Ja nu er det jo ferie højsæson. Vi skriver den 20 juli. Men selv om alle har ferie, er det stadig 
muligt at komme ud og deltage i oldtimerløb. Så derfor har Inge og jeg kobler vores 
campingvogn efter vores Audi. Vi har sat kursen mod Mölln, i ”Hertugdømmet Lauenburg”. Og 
skulle der mod forventning, sidde en enkelt, der ikke lige kan huske sin geografi fra skolen, så 
ligger byen Mölln, ca. 35 km syd for Lübeck. Her vil vi have ”base” de næste 4 uger tid.  
Den første weekend skal vi sydpå til landsbyen Gieboldehausen. Her har vi et værelse fredag 
og lørdag, i den gamle ”Retsbygning”, der er lavet til Hotel. Flot sted.  
 
ADAC VFFG Historic 
Her lørdag morgen skal vi deltage i ”ADAC VFFG Historic”. Start 
/ pause / mål, er her på ”Event & Tagungscentrum. Fint sted 
med godt plads, både til biler og deltagere. Der er tilmeldt 58 
biler, heraf de 10 i vores klasse. Der startes med diverse 
kontroller af bil og papirer. Så er der morgenkaffe og føremøde.  

 
Løbet er på 196 km. Lige i overkanten synes vi. Nå men vi kommer jo så vidt omkring.  På 
formiddagsdelen er vi en tur vestpå. Og vi når over på den vestlige side af A-7, inden kursen 
igen går østpå til pausen i Gieboldehausen. Vi er tæt ved at miste det sidste skilt, men når lige 
at fange finten her også. Vi er på den første del straffri på skilte. 
Efter noget dejlig middagsmad, er det blevet tid til de sidste 91 km. Turen går nordpå op til 
syd kanten af Harzen. Denne del af turen er noget ”langtrukket” (uden de store udfordringer), 
og derfor sløver vi da også hen, desværre. Vi overser derved en rutekontrol. Øv. Vi når frem til 
mål igen kl. 17:33, efter en for lang dag, især for Inge.  
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Nu er der en lækker grill buffet, med alt hvad hjertet begærer. Og jeg bliver desværre mæt 
længe før øjnene gør. Nå men vi skal vel også have nogle resultater. 
Vi bliver nr. 3 i klassen og 6. generelt. Det er vi godt tilfredse med. Vi har haft en god dag. 
Ruten har været i flot natur med rigtig mange sving og bakker. Bare 50-75 km for lang synes 
vi. 
Så efter en god nats søvn drager vi søndag formiddag nordpå op igennem Harzen og videre 
helt op til vores ”Base”. Nu har vi ferie nogle dage.  
 
Heide Classic 2022 
Vi er nået til fredag d. 29. juli. Vi er på vej til Soltau, hvor vi har et 
værelse. I morgen skal vi igen deltage i et Oldtimer løb. Men først 
skal vi hygge os som turister. Karsten Svensson, oprindelig fra 
Ringsted og nu bosiddende i Sverige, er blevet lokket herned. 
Karsten skal kører med tyskeren Dieter Hollemann, som andenkører. 
Karsten har også taget ”farmand” med. Rigtig hyggeligt. 
 
Lørdag morgen kl. 8:00, træffes vi ved ”Der Alte Reithalle” midt i byen. Der er tilmeldt 84 biler. 
Heraf 25 i vores klasse. Først morgenkaffen, så føremødet og kl. 9:30 er første start. Vi har 
start nr. 59 kl. 10:29. Vi får rutebogen 15 min. før. Dagens rute er på 143 km. 

 
Vi starter med en kort transport om i gågaden. Her er Starten og den første ”lille” sekundetape. 
20 m på 12,0 sekund. En fin opvisningsopgave. Og her er pænt med mennesker. Nu må vi 
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stramme os an. Sidste år opdagede vi aldrig denne sekundetape. 
Vi ankommer til målet kl. 17:59. Turen har været fin. I flot Hedenatur, af små snoede veje, og 
med gode opgaver. Nu er det så tid til en lille is i gågaden, inden vi skal om i Ridehallen. Her er 
der lækker aftensmad, masser af snak og ivrige diskussioner om dagens oplevelser. 
Vi har alle rutekontroller rigtige. Men desværre viser det sig, at vi har haft en 2 sekunders fejl 
på vores ur. Så vores tider har alle et plus på  2,-. ØV –ØV. Vi veksler lige en 4 plads med en 17 
plads i klassen og ender som nr. 24 generelt. Karsten er super glad, da de er blevet nr. 14 og 
dermed har ”tævet” os. Go til dem. De redder sig en Pokal (kop) for længste tilkørsel. 
Men HUSK nu  ! ! Det vigtigste er at vi har det sjovt. Og vi har haft en god og sjov dag. Inge og 
jeg har hygget os og nydt udfordringerne og turen. Heldigvis gør strafpoint jo ikke ondt. 
Efter god mad, megen hyggesnak og drillerier, præmieuddeling ikke at forglemme, er vi nu her 
kl. 21, klart til at kører hjemad. Dejlig dag sammen med hyggelige mennesker. Stor TAK til alle 
de frivillige og løbslederne for indsatsen. 

 
 
 
8. Int. ADAC Oldtimer und Youngtimerausfahrt 
Det er søndag middag den 7. aug. og vi 
sætter kursen nordpå mod Bornhöved. 
Her har løbsleder Andreas Stave igen 
kreeret et hyggeligt eftermiddags løb. 
For en lille uge siden blev vi kontakten 
af Andreas, om vi ikke ville ”rykke” op 
og starte i kl. 1. - Ori klassen. Vi havde 
ellers tilmeldt os i Turistklassen. Den er noget nemmere. Vi er med på ideen og noget nyt, og 
husk, strafpoint gør jo ikke ondt.   
Mødetiden er 13.30 på torvet. Der er tilmeldt 3 motorcykler og 22 biler. Der er en livlig snak 
og ruten bliver ivrigt diskuteret. Ja vi får rutebogen straks ved tilmeldingen.  Da vi skal deltage 
i kl. 1. skal vi også køre skitser. Der er 4 styk, som vi nu skal have tegnet af på et stykke 
overførselspapir. Det skal gøres meget nøjagtig, da det senere skal bruges til at lægge ind på 
vores 1:75.000 løbskort (oversigtskort). Ellers indeholder rutebogen 3 opgaver på kort. Heraf 
2 på 1:50.000 og 1 på 1:25.000. Normalt må vi kun køre på dobbelt stregede veje, med i dag 
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må vi også køre enkelt stregede. Modkørsel og krydsning er forbudt. Endelig er der en 
specialopgave, der kun kommer i brug ved pointlighed. Alle opgavedele skal forbindes af 
korteste vej på oversigtskortet. 
Kl. 14.30 er vi klar. Turen er på godt 80 km. Opgaven er enkel. – Bornhöved (byskilt ud og ind 
igen af korteste vej). Jow hvor svært mon det så kan være. Derefter til specialopgaven. ”Gæt 
diameteren på den forreste tromle på vejtromlen”. Så opgave 1- Skitse A – Korttekst 
”Haferhagen” – opg. 2. - sk. B. – sk. C. – opg. 3. - Sk. D. – sk. E. – Ziel. Enkelt ikke. 
Jow, men træerne vokser jo som bekendt ikke ind i himlen. Turen er spændende og også svær. 
Den er henlagt på flotte snoede veje og i flot natur. Vi slipper igennem med fem fejl, hvoraf 
specielt den ene er træls. En rigtig bommert. På opgave 3 skal vi køre fra Pil A (start) igennem 
stregerne til E (slut) Det er såre simpelt. Kortet indeholder ”kun” 2 streger og så lige en pil, 
udover A og E. Det får vi nemt kørt. MEN Buh. Pilen er jo ikke nævnt i opgaveteksten og skal 
derfor selvfølgelig ikke køres. 
Vi når frem til mål til aftensmads tid. Det er på Ihlsee Restauranten, i den nordlige kant af Bad 
Segeberg. Her venter der os en lækker Buffet. Der er igen livlig snak, mens der bliver regnet 
på resultaterne. Vi bliver nr. 3 af 5 i vores klasse. Det er vi rigtig godt tilfredse med. Præmierne 
her hos Andreas er altid Proviant af en slags. Vi får en hjemmelavet spegepølse fra den lokale 
slagter og et glas marmelade. 
Hen på aftenen sætter vi kursen hjemad, (Mölln) efter en rigtig hyggelig dag og en god 
oplevelse. 
 

 
 
Se nu var det egentligt strikket sådan sammen, at vi her søndag den 14. aug. skulle have kørt 
med i det ” 12 Int. ADAC Klingberg Classic”. Desværre har klubben måtte aflyse deres løb. Så 
vi må ”møjes” med at fortsætte med at holde ferie. Så det gør vi så nogle dag, inden vi her 
midt i august igen sætter kursen mod nord igen. 
Vi har haft nogle rigtig dejlige uger med sommer og sol, godt blandet med Oldtimer løb. 
 
Med sportslig hilsen. Team Old Time on Tour. Inge & Troels. 
 
Der er flere billeder og læsestof på vores Hjemmeside. www.teamoldtime.dk  
Fotograf.: DGS-photo. - PS-sportphoto.  - Privatfoto. 
  

http://www.teamoldtime.dk/
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Sonax Dasu Classic Lemvig 

 
 
Det er lørdag morgen d. 1 okt. og den lille røde Polo Fox, er på vej mod Lemvig. Vi skal deltage 
i 6. afd. af ”Sonax DASU Classic”. Løbet er samtidig 1. afd. af ”Tysk-Dansk Efterårsmesterskab”. 
Her er Niels Peder og jeg regerende mestre fra 2021. Så vi vil da forsøge at forsvare denne 
titel. Så vi tænker lidt taktisk. Af den grund stiller vi også op i Poloen. Den er årgang 1991 og 
dermed, efter DASU reglementet, for ny til at deltage i de normale klasse. Altså må vi starte i 
den åbne klasse. Hvad vi her fra morgenen af, får en del kommentarer på.  
Efter teknisk kontrol i Rom, er der morgenkaffe på Lemtorp skole. Der er tilmeldt 30 
mandskaber, heraf en fra Tyskland. Det kunne godt havde været bedre. Vejret er ”Vestjysk” – 
lidt regn, en del sol og frisk vind. Det er Jan Kuipers & Herluf Bjerg, der står for løjerne, men 
som sædvanlig på disse kanter, er det meste af klubben med.  
Efter et udsøgt morgenbord, er det tid til at begynde på de 195 km. rute. Hertil kommer så lige 
35 km. transport. Vi har start nr. 8. kl. 10.07. Formiddagsdelen er på ca. 90 km. og vi er på 
vestkysten. Ferring, Bovbjerg, Fjaltring og Ramme. Specielt en tidskontrol vagte begejstring. 
Høfde Q. Et flot sted lige i vandkanten. Der var godt gang i den ude på vandet. Første del er 
godkendt.  
 

 
 
Til Jer, der desværre ikke var med. Se I gik glip af årets suverænt bedste forplejning. Frokosten 
var til mange stjerne. Hjemmelavet at de gæve Lemvig folk. Så vi er godt mætte (læs trætte), 
nu da vi skal ud på de sidste ca. 100 km. Nu har vi retning øst og nord over. Turen går over 
Paris, Humlum, Oddesund, Thyholm, syd Thy og tilbage. En helt igennem fin tur. Nok lige stram 
nok, i betragtning af de små smalle, snoede veje. Men ellers OK. Niels Peder og jeg har hygget 
os, og har en god mavefornemmelse. Vi tror det er gået OK.  
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Tilbage på skolen, er der nu igen lækker mad, inden resultaterne kommer. Vi vinder vores 
klasse. Men hvad meget bedre er – vi vinder hele Mororløwet. Sådan. En lille motorsvag bil, 
kan sagtens være med, hvor musikken spiller. Det er hermed bevist.  Og der er nogle, der 
bestemt er glade for at vi deltager i den åbne klasse. Så vi ikke fratager dem Point.  
 
Resultaterne i klasserne bliver: 
Åben klasse: 
Niels P. Rolighed, Sunds / Troels Rolighed Nielsen, Vildbjerg, VW Polo Fox, 17,20 point 
Expert klassen: 
Poul Juhl-Godballe, Ry / Hanne Juhl-Godballe, Ry, VW Golf GT, 18,80 point  
Sport klassen: 
Bent Mikkelsen, Vejle Øst / Kurt Rasmussen, Hammel, Honda Civic VTECH, 20,50 point 
Touring klassen: 
Arne Fasberg, Karlslunde / Bent Fasberg, Tune, Hillmann Avenger, 13,90 point (til gen.+2.- 
27.80) 
Elite klassen: 
Lars Palle, Varde / Poul Bo Madsen, Struer, Subaru Justy 2,3 4WD, 40,80 point 
 
Vi sætter kursen hjemad efter en fin dag. Stor TAK til LOMS-folket, for en dejlig oplevelse, ikke 
mindst kulinarisk. Vores næste opgave bliver 2. afd. det ”Tysk-Dansk Efterårsmesterskab”, - 
”Nacht der langen Messer”, med start i Rothenburg (Wümme) Det er ca. 40 km øst for Bremen.  
 
Med sportslig hilsen.  – Team Old Time. – Troels.  
Fotograf.: rallypics.dk-Viggo Johansen. 
Der kommer hurtigst muligt fotos i mappen Billeder.  
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Team Old Time on Tour Again 
Fredag morgen d. 7. okt. og Karin, Inge, Niels Peder og undertegnede, har sat kursen mod 
Rothenburg –Wümme. Byen ligger 40 km øst for Bremen.  Vi skal i morgen deltage i det ”7. 
Int. Nacht der langen Messer”. Det er samtidig 2. afd. af ”Tysk-Dansk Efterårsmesterskab 22”. 
Efter lidt ekstra trafik problemer omkring Hamburg, når vi frem ved 15 tiden. Det er nu 5. gang 
vi er her på Hotel ”Am Pferdemarkt”. Og de har stadig vores Hold-mærke – ”Team Danish 
Wikings” siddende på døren. Super. Så vi har et ”Team Old Time” klistermærke med til dem 
denne gang.  
Nu er det tid til en go øl, - ”Birra Moretti” -  henne hos Italieneren. Vejret er vi jo super heldige 
med, igen. Vi har bestilt bord hos Hotellets nabo, ”Restaurant Harmonie”, til 13 personer. Det 
er til ”Varde klanen”, familien Simonsen / Dammark, løbsledelsen og os selv. Vi hygger os med 
lidt god mad og en enkelt god øl.  
 
7. Int. Nacht der langen Messer. 
Her lørdag formiddag er der tid til et besøg på markedet og i gågaden, inden Niels Peder og 
jeg skal afsted. Start og mål på løbet er på ”Gasthof Waidmann`s Ruh”, beliggende 7 km øst 
for Rothenburg. Der er tilmeldt 23 mandskaber, heraf 4 fra Danmark. Første mødetid er kl. 12 
og første start kl. 15. Vi har start nr. 2. Lars & Poul Bo ankommer som sædvanligt lørdag, fra 
Danmark af. Men i år er de løbet ind i store tidsproblemer. Oppe ved Hamburg holder de i kø 
i timevis, og når ikke deres starttid. Da der kommer gang i trafikken, går det over stok og sten. 
De har den sidste start og kommer afsted med godt 10 min forsinkelse. Noget træls.    

 
Turen er på 145 km. Vi 
starter mod sydvest, og 
laver så en stor bue mod øst 
og nord. Vi kommer af de 
nærmeste omveje / små 
veje, gennem området nord 
for Walsrode, Soltau og 
Schneverdingen og retur til 
Wensebrock. Undervejs har 
vi 13 sekund etaper og 
nogle rigtig fine, sjove 
pålideligheds etaper. Det 
bliver også mørkt. Jow der 
er nok at se til. Rigtig fint 
løb, og godt tilrettelagt. 

Måske lige rigeligt tid, men det er jo altid et problem, hvis der skal være god tid til at køre 
pænt og med hensyntagen til de lokale. Så bestemt bedre med go tid.  
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Vi er fremme ved mål kl. 20.39. Vi 
har en god mave fornemmelse, 
lige indtil vi opdager, at vi har 
glemt at føre det sidste skilt over. 
Uf, Uf. Nu er det tid til at nyde den 
lækre buffet. Vi er godt sultne 
efter turen. De forskellige 
resultater begynder at komme, og 
det ser ud til, at vi holder skindet 
på næsen på trods af fejlen. Mere 
ærgerligt er det for Karsten & 
Teddy. De mangler et skilt og 
havde opdaget det, men tog sig 

desværre ikke tid til at rette det. Øv, Øv. Det kostede dem generel sejren desværre.  
 
Resultaterne for os danskere ser sådan ud.  
 
Klasse K2. 
Karsten & Teddy   nr. 3 i kl.   nr. 3 gen. 
Lars & Poul Bo  nr. 5 i kl.  nr. 7 gen 
 
Klasse K5. 
Troels & Niels Peder nr. 1 i kl.  nr. 5 gen. 
Benny & Lars.  Nr. 3 i kl.  nr. 11 gen. 
 

 
 
Vel alt i alt et godkendt resultat. Holdpokalen, har vi i år overladt til tyskerne, da der ikke blev 
tilmeldt et dansk hold. Vi har haft en god dag og hygget os. I morgen triller vi roligt nordpå 
igen.  
 
Med sportslig hilsen Team Old Time on Tour.  -  Troels.  
Fotograf.: - ps-sportphoto - Peter l. Stech  
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HOLD-DM i Bilorientering  

 

Hold-DM I Bilorientering er noget af det som 
kan lokke Vejsports-folket ud i bilerne. Det er 
min fornemmelse at der rundt omkring i selv 
klubber der ”ligger i dvale” bliver udvist stor 
kreativitet for at få nogle hold med her. Hold-DM er et officielt DIF Danmarksmesterskab – 
hvilket gør det attraktivt – især hvis man nu kunne være dygtig og heldig at vinde guld.  
 
41 Mandskaber på 11 hold var tilmeldt årets Hold-DM med start i Thisted og med Ole Skov – 
Bjarne Agesen og Ole Bach i løbsledelsen. De havde lavet et rigtigt fint løb og fik ros af DASU´s 
formand Henrik Møller Nielsen for det gode og fint afviklede arrangement. Han og sønnen 
havde prøvet løbet ”på egen krop” idet de deltog i M-klassen på Team AAS holdet. 
 
IMK stillede med 4 mandskaber på Familie-Holdet med undertitlen ”De forsvarende” som 
hentyder til at IMK Familieholdet sidste år vandt guld. OG med den meget kompetente hold-
sammensætning, havde vi naturligvis sat næsen op efter endnu en DIF Guldmedalje. Men 
konkurrenterne ville det anderledes. Især BOAS ( Bjerringbro og Omegns Motor Sport ) var 
godt kørende i C-Klassen og vandt guldet med et helt point ned til Holdet Sjælland på Tværs 
som med samme point-tal som IMK – Familieholdet, lige akkurat kunne ”snige sig” ind i midten 
fordi de havde en førsteplads (A-klassen) med som tællende. 
Det er sjovt at det altid er så tæt i toppen og under middagen på Øst Vildsund Gl. Færgekro, 
som diskede op med Dansk bøf med bløde løg og æblekage til dessert, var stemningen i top 
og interessen for at udregne et muligt resultat ( inden det officielle ) stor.  
 
ALT i ALT en hyggelig dag hvor de fleste kommer for at få oplevelsen og stemningen med – og 
hvis og hvis – så kunne det jo være at der kom en lille medalje om halsen. 
Hvis du som ”gammel” O-løbs kører/Observatør efter denne artikel – skulle få lyst at prøve O-
Løb i en 2022 – udgave – så er der mulighed for et lignende hyggeligt arrangement til Nytårs-
løbet i Randers 3. Juledag d. 28.12.22 – Her er der også mulighed for at prøve O-løb som det 
blev kørt i ”gamle dage”  - hvis du nu skulle sidde og tænke at den nye O-løbsform er for let.  
 
Med Sportslig hilsen 
Niels Peder 
 
Resultatliste på næste side. 
 
Individuelle placeringer: 
M Klassen:   Harald og Jan Søndergaard – Nr 2 
   Jesper og Svend Erik Hedevang – Nr 3 
A Klassen:  Børge Holm og Bjarne Nielsen – Nr 5 
B Klassen:   Bente og Brian Nielsen – Nr 5 
C Klassen:   Troels Rolighed Nielsen og Niels P. Rolighed – Nr 2 
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DM Finale i Bil-orientering 
 

Lørdag den 24. september. Der er finale i DM i 
Bil-O med start i Hedensted. Jeg har lavet en 
aftale med Karsten Svensson om, at vi kører 
turen sammen og mødes ved start. Så langt når 
jeg nu ikke i første omgang, da Toyota’en opgiver 
ævred bare 7 km før Hedensted. Min redning 
bliver Jesper & Svend Erik, der kommer forbi kort 
efter og velvilligt tager mig på slæb frem til 
startstedet.  
 
Fremme ved CarPeople er gode råd nu dyre. Karsten har fået et lift fra Ringsted, så han har 
ingen bil. Heldigvis Er min broder villig til at smide, hvad han har i hænderne og kommer ned 
med en anden bil. Det bliver deres lille Polo. Samtidig er han indforstået med at vente og så 
køre med Falck tilbage sammen med Toyota’en. Rigtig flot.  
 
CarPeople-løbet står Bernd Thrysøe & Bjarne Andersen fra AAS for, så det er i gode hænder. 
Det er DM finale og næstsidste afd. af JFM. Der er tilmeldt 34 mandskaber. Vi har start 406 
(sidst i C. kl.) og 6 sidst af alle. Vi får lov til at starte sidst, hvis dette bliver nødvendigt. I 
ventetiden er vi blevet døbt ”halv svenskeren & halv tyskeren”. Det forstår vi naturligvis ikke. 
12 min. før vores starttid, triller Niels Peder ind på pladsen i Polo’en. Flot klaret. 
 

Efter nogle hurtige udvekslede 
informationer og nøgler, er vi klar 
til at starte ud på vores normaltid.  
Bernd har fabrikeret en super C 
klasse tur. Vi er en tur rundt i 
Hatting & Bjerre Herred. I vore 
dage omtales området 
hovedsageligt som 
"Juelsmindehalvøen", af de 
lokale. En rigtig fin tur. Her er lige 
nøjagtig den sværhedsgrad, som 
der skal være i denne klasse. Det 
kunne være dejligt, hvis flere 

løbslæggere ville følge denne linje. Karsten og jeg får hurtigt en god forståelse inde i bilen. Og 
vi hygger os på turen. Vi er enige om, at det har været sjovt, og en god tur, da vi triller mod 
mål af transport etapen. Vi er tilbage 16.15.  
 
Nu er det så bare at vente til kl. 17, hvor der venter os lækker mad her fra ”Ørum Daugaard 
Multicenter”. Vi har 4 fejl og et tidsforbrug på bare 7 min. for sent, og desværre også 3 for 
tidligt. Vi ender på en 4 pl. med 113 stfp.  Det græder vi ikke over denne gang.  
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Men se lige ovre i kl. M. den store klasse. Der har mine klubkammerater, Harald & Jan, Jesper 
& Svend Erik, helt deres egen konkurrence kørende. Her kommer så også dagens overraskelse. 
Jesper & Svend Erik slår alt og alle. Flot, Flot. Jans kommentar – ”De slår os sørme med 3”.   
 
Nu er det tid til opbrud. Karsten skal hjem til Sverige, dog med pitstop i Ringsted og jeg til 
Skibbild. Og stor TAK til Niels Peder for bil og hjælpen.  
 
Med sportslig hilsen – Team Old Time. – Troels.  
Fotograf.: Bjarne Andersen, også til billederne i mappen ”Billeder” på vores hjemmeside 
www.teamoldtime.dk 
 
Karsten kan i finde her. www.kmsvensson.com 
 

 
Dagens Glade vindere, Jesper & Svend Erik Hedevang. IMK.  
 
  

http://www.kmsvensson.com/
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Spørgeskema besvarelser 
Tusind tak for jeres besvarelser  
 
De sidste par numre af Kilometerstenen, har jeg bedt om jeres besvarelser omkring 
klubbladet. 24 har svaret i alt – Tak for det! 
 
Størstedelen læser klubbladet hver gang eller næsten hver gang. Ligeledes er størstedelen 
tilfreds eller meget tilfreds med indholdet. I kommentarerne er der et par ting der går igen 
flere gange: Troels, Niels P. og Co fra Team Old Time gør det godt med masser af spændende 
indlæg – bliv ved med det! Men der efterspørges også et mere varieret indhold – fx mere fra 
Rally afdelingen efterspørges. En enkelt kommentar opfølges med et forslag om, at opfordre 
alle kører til at sende deres indlæg til Klubbladet. Den opfordring er hermed givet videre! 
Indlæggene behøver ikke være 2 sider lange og indholder 7 billeder. Skriver du et Facebook 
opslag efter et løb (Se næste indlæg ), sender du en hilsen til dine sponsorer med en 
opdatering på sæsonen eller skriver du bare en besked hjem til Lillemor med dagens resultat 
– så kopier lige teksten og send den til klubblad@imk.dk.  
 
Mange tak, 
Redaktøren 
 

Fra Facebook væggen 
Casper Olesen 
Så er sidste afdeling kørt i dm sammenhæng og vi er landet hjemme efter at have ryddet op 
på korskro banen efter et brag af en finale og fest med kåring af de danske mestre inden for 
Rallycross og Crosskart !  
Der har ikke været en opdatering på det sidste løb vi kørte ! For vi kørte ikke ! Ganske kort 
fortalt faldte han helt fra hinanden ! Den nemmeste måde at forklare det er nok prestations 
angst ! ? Vi ved det ikke? Og Cilas har hele tiden givet udtryk for at han vil blive ved med at 
køre! men kan ikke styre det nervøsitet vi tror på vi kommer stærkere tilbage til næste år !  
Så til finale løbet i weekenden  
Vi starter med træning og 1 heat fredag det går forholdsvis smertefrit men han er der ikke 
rigtig! vi roder stadig med det nervøsitet han ender som 5er og det er vi helt tilfreds med ! Vi 
fik ham i karten og det var det vigtigste !!  
Lørdag starter vi med warm Up der var ikke så meget at mærke på ham !  
2 heat begynder det at kommer noget mere nervøsitet men trods det for han lavet en Konge 
start og køre en 3 plads hjem ! Vi tror stadig på at vildskaben er på vej tilbage ! men. 
Til 3 heat falder han helt fra hinanden igen og kan slet ikke styre det ! Og nede på startpladen 
spørger jeg om vi skal trække os væk og gå op og kikke istedet for men det vil han heller ikke 
! Så vi får tørret øjene og får brillerne på og får heatet kørt og får kørt en 3 hjem  
Vi tænker lidt ”fuck” nu kom det tilbage igen og finalen var lige om hjørnet han var kvalificeret 
som4 til finalen 1 vælger på anden start række ! Han spørger om vi ikke bare kan køre ned og 
vente på starten , så det gør vi ! Der er noget nervøsitet der men det er nogenlunde 

mailto:klubblad@imk.dk
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kontrolleret ! Det sker noget uheld på banen og jeg tænker hvordan skal jeg fopsøge at holde 
det nede på et plan hvor han kan styre det !! Det tager ca 40 min inden vi skulle starte ! Men 
han går lidt rundt og snakket med de andre og lidt inden vi skal igang spørger jeg ham om han 
er klar ? Og han svare “ ja far nu skal vi sku ha kørt den finale jeg skal nok klare det “ kold som 
is sætter han sig i karten og jeg får lidt at det tabte lys i øjene og vildskab at se igen og han 
køre en 3 plads hjem i finalen det var det Aller vigtigste resultat vi har fået iår da han fik 
samlet sig selv helt nede fra !   
Cilas modtog også fair fighter pokalen i år !  en vandre pokal som ud deles hvertfald til finale 
løbet og hvor det er alle aktive køre i køreforeningen der stemmer  
Og vi ender på en samlet 4 plads i dm 2022 en stor tak til sponser, famile og venner der har 
hjulpet os på vores helt sindssyge rejse inden for Crosskart verdenen ! Uden jer havde det ikke 
kunne lade sig gøre !! TAK 
Jeg er pave stolt af Hva han og vi har kunne opnå i løbet af 2022 på trods of op og ned ture ! 
og en ting er sikkert ! Vi er klar til at tage kampen op igen i 2023 
Tillykke til alle pokal tagere  
Der er mange hen over sådan en racer sæson hvor man lige skal ha sagt tak for den hjælpende 
hånd! Støtte osv. 1000 tak for det og alle de gode timer !  men Cilas har sine mentor og igen 
skal en kæmpe tak lyde til Nicklas Daugberg og Tim Daugberg i kan noget med den dreng som 
jeg ikke kan ! Tak  det var en stor ting for Cilas at modtage Tims mesterskabs pokal da i var 
forhindret i at deltage !!  
Cilas Casper og Nadia 
 

Team MTM Brædstrup 
Sæsonen er slut  
Puha, man må sige at dette års sæson har bragt både tåre og smil frem!  
Det er gået op og ned hele tiden, og heldet ledte vi længe efter, men vi holdt humøret højt, 
og det gav lidt pote til sidst  
Rallycross sluttede lige på og hårdt for Mathias, det lå til at han kunne være kommet i toppen 
af DM, men men men nemt skal det ikke være, motoren sprang lige midt i en ellers skide god 
semifinale   
Folkerace gik også okay godt for alle tre kørere  
Mathias sluttede på en 7 plads i DM, super flot  og det har været med hård kamp at ligge 
der, da alle løbene ikke er gået Mathias’ vej   
Oliver sluttede på en flot 9 plads, efter hans Aller fØrsted sæson bag rettet  super flot kørt 
hele sæsonen  
Alberte lå og kæmpede helt i toppen af DM i Ladies, og det kørte op og ned da alle kørerne lå 
med så få point fra hinanden  hun var klar til at kæmpe til DM finalen, men hun blev 
indlagt mandagen op til løbet, og håbede egentlig på at kunne være klar til at kæmpe om 
lørdagen, men niks!!  så hun sluttede på en 6 plads i DM   
Tusinde tak for alt støtten gennem hele sæsonen   
Tak til vores sponsorer UDEN JER VAR DET HER IKKE MULIGT   
Vi ses til en vildere sæson næste år, og vi er maks klar til at kæmpe om de største pokaler

 
  

https://www.facebook.com/daugberg?__cft__%5b0%5d=AZVhpj8lymKBpIo9n0Kzj53FnvoxX2whnJVtNkF0aSoZaYgALRIl3sgoZ8gjlUTLX7Arjf48ahU-V1cI7bZRcZUFKkxtSv0y3hRB8mG9Q40pwg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/tim.daugberg?__cft__%5b0%5d=AZVhpj8lymKBpIo9n0Kzj53FnvoxX2whnJVtNkF0aSoZaYgALRIl3sgoZ8gjlUTLX7Arjf48ahU-V1cI7bZRcZUFKkxtSv0y3hRB8mG9Q40pwg&__tn__=-%5dK-R


 

22   

Fornyet spænding om DM-
slutresultatet i Sonax Dasu Classic 

 

I år er der 7 afdelinger af Dasu Classic, hvoraf de 5 bedste placeringer 
tæller til DM. Og med mulighed for at nå 248 point efter 5. Afd. Ville 
IMK-Parret Poul og Hanne Juul Godballe være 99% sikre på at vinde 
DM-Titlen i Expert-klassen (Sidste år vandt de Sport-klassen) Det 
krævede dog en sejr i weekendens løb. 

Men foruden at misse et skilt på Etape 3 og derudover ikke være helt så skarpe på sekunderne 
som de plejer, måtte Poul og Hanne se sig henvist til en 4. plads. At det så lige var den samlede 
stillings nr. 3 der kørte en sikker sejr hjem, var lige det der skulle til for at bevare spændingen 
i toppen af Expert-klassen. 
Henning og Else Friborg fra KOM (Kjellerup og Omegns Motorklub)  Efter 5. afd. er der kun 3 
point. Der skiller nr. 1 og 2 - dog i Poul og Hanne´s favør. 
 
4. Metal Classic med SMKG ( Sport Motor Klubben Gladsaxe ) som arrangør, havde lavet en 
flot og lidt længere tur i et område mellem Roskilde Fjord og Storkøbenhavn. 213 km med P-
Etaper hvor orienteringsdelen var strammet en del ifht. Tidligere løb i år. Der var i hvert fald 
noget at se til, også for observatørerne, som flere steder måtte have lup og lineal frem for at 
fastlægge ruten. 
 
Karin og undertegnede deltog i Sport-klassen i ”Den Røde Golf” Vi havde valgt at gøre en tur 
ud af det og startede allerede hjemmefra Fredag formiddag og kørte først vestpå igen Søndag 
formiddag. 
Vi kører ikke for et resultat i slutstillingen, men udelukkende for oplevelsen og under løbet, 
havde vi et godt ”flow” i bilen og nåede frem til selvstart på alle sekundetaper, selvom det var 
noget snært ind imellem, med meget kort mellem S-Etaperne. Vi fik alle skilte og kørte også 
gode tider på S-etaperne – Desværre kunne vi under middagen på Metalskolen i Jørlunde 
konstatere at vores transponder ikke var blevet registreret ved seks HTKér – lig med 60 
strafpoint. Alt Alt for mange, når nu Sport-klassen blev vundet med 17,80 strafp.  
Der kunne ikke findes nogen fornuftig forklaring på de manglende målinger, og efterfølgende 
har jeg kontrolleret spændingsforsyningen til transponderen i bilen, og ikke fundet nogen fejl 
her. – Altså bare ”Bad Luck” – Men selvfølgelig møj-irriterende, når vi nu selv er bevidste om 
at vi ikke har en eneste max-tid på hele løbet. Konklusionen er at oplevelsen var god, men en 
præmieplacering er selvfølgelig aldrig at fornægte. 
 
Næste løb bliver i Lemvig, hvor Troels og jeg vil prøve at gøre ”god figur” i Tysk-Dansk Efterårs 
turnering.  
To løb i Danmark og to i Tyskland- alle 4 tæller og vi er forsvarende mestre fra sidste år. 
 
 

  

4. Metal Classic 
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Resultater i ”IMK-Klasser” i Sonax Dasu Classic 5 
 
Expert 
Henning / Else Friborg                                          15,50 Strafp. 
Poul / Hanne Godballe                                          32,70 Strafp. 
 
Sport 
Bent Mikkelsen / Kurt Rasmussen                         17,80 Strafp. 
8.    Karin / Niels Peder Nielsen                                 84,90 Strafp. 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Seniordag  
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Hinge Auto Løbet 2022 
 

Mandag aften er vi, Niels Peder og jeg, lige ude 
og køre et lille O-løb. Bare lige så vi ikke kommer 
ud af træning.  Det er 7. afd. af Midtjysk 
Turnering. Der er start og mål hos Tom - Hinge 
Autoværksted. Løbsledelsen består af Kurt & 
Alexander Rasmussen, Frank & Kenneth 
Kjeldsen. Hele 19 mandskaber er møde op sådan en helt almindelig mandag aften. Flot.  
Det er en rigtig fin tur, men da det jo er mørkt, så er det et løb i den vanskelige ende. Vi kører 
blandt andet en tur i Franks have. Målestok 1:1.000. Vi er omkring traktor, træer, vogn, 
Autocamper, ja selv flagstangen. Sjovt, men der er meget trafik her i haven. Desværre lykkedes 
det os at lave 2 fejl her, på de sidste 500 m. ØV. De to eneste fejl vi har på turen. Men vi er 
heldige og bliver etter, med bare 6 strafpoint ned til nummer to.  
Ved mål er der en god stemning, også selv om mange har haft nok at se til på turen. Efter kaffe 
og de obligatoriske to stykker franskbrød, sætter vi kursen sydvest på. Niels Peder skal jo på 
arbejde i morgen. Det er pænt over midnat, inden der er ro. En fin aften er slut.  
 
Med sportslig hilsen fra Team Old Time. – Troels.  
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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.: Mandag d. 9. januar 2023  
 
MRC-AFD: Torsdag d. 5. januar 2023 
 
BANE-AFD.: Tirsdag d. 6. december 2022 
 
Fælles for alle møder  
Mødetid : Kl. 19,00  
Sted: Klubhuset/Nørlundbanen  
 
Dagsorden:  
1. Valg af dirigent  
2. Året der gik  
3. Økonomi  
4. År 2023  
5. Valg af udvalgsmedlemmer  
6. Valg af bestyrelsesrepræsentant  
7. Evt.  

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

Mail: info@birkkjaer-catering.dk 
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Vi Møblér dit hjem. 

Sunds Møbler 
Navervej 18, 7451 Sunds, 97141700 

Din lokale møbel specialist siden 1970. 
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Nye IMK medlemmer 
Jannick Bo Sørensen 
Marcel Sørensen 
Jannick Heibel 
Per Ebdrup 
Casper Kempka Meeng 
Nichlas Holmgaard Tommerup 
Thais Elkrog Gregersen 
Brian Elkrog Gregersen 
Rene Furbo 
Chris Olesen 
 

IMK byder velkommen! 
 
 

BANKO/BINGOKALENDER 2022 
Banko Bingo     

Torsdag 17 November  Mandag  24 Oktober 
    Fredag  9 December 

 

      
 

 
 

      
 

 
 

 
 
 
 

MÆRKEDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fødselsdage 
 

18 år: 
Mathias Laulund     15. november 
 

20 år: 
Simon Ditlev Pedersen    1. december 
 

30 år: 
Jesper Hedevang      6. november 
 

60 år: 
Poul Juhl-Godballe    24. november 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

IMK ønsker hjerteligt Tillykke 
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Med forbehold for ændringer! 
 
KALENDER 

Oktober 
Mandag d. 24  Bingo 
 
 

November 
Torsdag d. 3  Seniordag i klubhuset 
Torsdag d. 17  Banko 
 

December 
Fredag d. 9  Bingo 

 

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

http://www.imk.dk/

