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Først og fremmest rigtigt Godt Nytår til jer alle!
Håber at alle er kommet vel ind i det nye år og
i fuld gang med at forbere jer til den kommende
motorsportssæson.
Men inden det går løs på banerne, så glem ikke
at få tid til også at møde op til klubbens Generalforsamling tirsdag d. 22. januar kl. 19 i klubhuset.
Det ville være rigtigt dejligt at se så mange af jer
som muligt ved denne lejlighed.
En anden lejlighed som man heller ikke bør gå
glip af er klubbens Årsfest, som denne gang
afholdes d. 2. februar.....se indbydelsen på
modstående side og tilmeld jer straks til en af
arrangørerne.
På gensyn i 2008!
Redaktøren
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„Biler for Alle“
Messecenter Herning 2007
Foto: Jan Juul

Alt i el-installationer udføres - Tlf. 97 14 10 44 - SUNDS EL
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Lørdag d. 2. februar 2008
Kl. 18.00 - 02.00
IMK har efterhånden 61 år på bagen. Derfor holdes
ÅRSFESTEN 2008 med dette i fokus.
Festen er selvfølgelig for alle medlemmer, ægtefæller,
hjælpere, sponsorer, kort sagt alle IMKèr og venner.
Kom og vær med til at gøre festen til en hyggelig aften
for alle på tværs af de forskellige sportsgrene.
Prisen for aftenen vil være følgende.:
For- og hovedret 61,00 kr. (ja du læste rigtig).
Natmad
61,00 kr.
Bus
61,00 kr.
Drikkevarer er som sædvanlig til rimelige priser.
Menuen vil være så alle får det de kan spise.
Natmad.: ????????????

Tilmelding til denne festaften samt bus, kan ske til
følgende.:
Sabine Rosenlundtlf.
Rene Jørgensen tlf.
Niels Kr. Højriis tlf.

51210402
Mail.: Hvad-tror-du-selv-so@ofir.dk
25388528
Mail.: rj-auto@c.dk
97155203/40145203 Mail.: Hojriis@mail.tele.dk

Sidste frist for tilmelding er fredag d. 25 januar.
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Nytårsløbet 2007
Fredag d. 28 dec. var der med lidt god vilje hele 3 hold fra IMK, der var mødt op ud af de 17, der var
til start. For at denne sensation kunne blive til, var der også gået meget forud.
Først var der med brevdue gået bud helt ud til Thailand efter et medlem, som eller troede hans
flugtforsøg ikke var blevet opdaget. Men det var det, og hr. Hedevang blev bedt om omgående at
komme hjem og deltage i årets løb sammen med hr. Harald.
Fra de østlige provinser i Jylland måtte Sabina finde en tog – nej lokomotivfører, og få ham støvet af,
så han var til at sætte ind på passagersædet. ....og undertegnede måtte langt sydpå til Kolding
Automobil Club, for at finde min fætter Lars frem af mølposen. Men så var IMK også tilstede i en
meget stærk opstilling, ......jow jow øhh måske.
Vi mødtes i Randers Auto Sport´s klubhus på Gl. Hobrovej 40. Herfra var der en transport ud til
startstedet lige syd for Randers. De første 2 etaper var Historisk P-løbs. Den første var på 48 km
med 48 km/t – køretid 60 min.
Efter ganske få øjeblikke virkede kommunikationen i bilen, som om at vi altid havde kørt sammen.
Men det skal siges, at det havde vi aldrig prøvet før. Turen gik øst ud, bl.a. gennem Mygind Skov,
Lime, Skørring til OTK (opgivet tids kontrol) i området ved Bendstrup. Her var vi til den rigtige tid. Vi
syntes det gik fint på denne tur. Vi var ca. 100 m for sent ved en HTK (hemmelig tids kontrol) og ca.
800 m for sent ved en anden. Det kostede ca. 8 straf sek. Pr. 100m for sent eller tidlig. Så det var vi
ikke utilfreds med. Vi havde det jo sjovt ikk.
Anden etape var på 45 km og også med 48 km/t – køretid 56 min. Så kørte vi tilbage mod vest over
Skørring, Hallendrup, Hinge til OTK lige syd for Randers. Også på denne tur var vi godt tilfreds. Vi
kom lige lidt for sent til et par HTKér, og vi måtte lige inkassere 10 straf point for ikke at nå OTK til
tiden. Vi måtte indrømme, at vi kom 1 min for sent, også selv om at vi da selvfølgelig forsøgte at
slippe.
Den sidste etape var på 40 km, med 40 km/t og det var et „Gammeldaws O-løb“. Ja så gammel at
kun løbslederen var gammel nok til at kende reglerne. Der var nogle sjove ting. Skitser og kortudklip
med vendte verdenshjørner. Lange pileskitser der ved hjælp af løbskortet bagved, når det så blev
holdt foran lyset var nemme at køre. Til kortudklip hvor vi var uden for udklippet og skulle finde ind på
det efter løbskort. Turen gik over Hinge og Vissing tilbage til OTKén syd for Randers. Vi måtte
indrømme, at vi kom 21 min for sent på denne del. Men det var OK.
Så var der transport tilbage til klubhuset, hvor vi ankom som næstsidste bil.
Da vi havde fået kaffe og et stykke frandsbrød eller flere, kunne vi konstatere at vi havde kørt hele
ruten rigtig. Til gengæld havde vi rigtig mange straf point på tiden. Det kunne ikke passe. Det viste
sig at man havde beregnet vores tid med 40 km/t i stedet for 48. Så det hjalp meget, men nu ikke nok,
da man stadig havde os til at ankomme fortidligt til de hemmelige. Vi kom faktisk for sent, men ikke
med de sek. de havde os registreret fortidligt. Nå pyt med det vi havde haft en hyggelig og sjov tur.
Imk´s ære reddede Svend Erik & Harald, samt deres hjælper Jesper, trods mine ihærdige forsøg på
at bestikke Jesper til at skrive forkert over, men intet hjalp.

A.P. Auto- og Maskinværksted ApS
Sundsvej 26
7430 Ikast
Tlf.:
Fax:
Mobil:
E-mail:
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97 15 17 75
96 60 01 03
40 25 17 75
per@apauto.dk

De tre herrer løb med en anden plads i både P-løb & O-løb. Rigtig flot.
Om resultaterne for os andre, ja men skal vi ikke bare sige det var en dejlig dag. Rygtet vil dog vide
at køresygen bredte sig i passagersædet på en grøn Mazda, med en kvindelig chauffør. Om det var
frisk kørsel eller hvad siger rygtet intet om.
Selv om løbet var på 130 km, ja så tog det ikke meget over tre timer. Der er meget let orientering for
den Historiske P-løbs del. For den „gamle“ O-løbs del går det mest ud på at kikke godt efter, og løbet
er bestemt også i den lette ende.
Alt i alt var det et RIGTIG GODT LØB. Så hvis der sidder nogen, som havde overvejet, men også
KUN overvejet at deltage, ja så er I helt bestemt gået glip af noget. Vi havde en rigtig hyggelig dag.

Godt Nytår til jer alle.
Med sportslig hilsen
Troels.
Ps. Forhåbentlig ses vi og gerne et par stykker mere til Nytårsløbet 2008. Det er ikke svært og vi har
det sjovt, synes jeg.

VIGTIG INFORMATION
På grund af „Fluesmækkeren`s“ dødsdom vil det
ikke være muligt at betale med Dankort i klubhuset
mere.
Så HUSK at have KONTANTER med når I vil
betale kontingent m.m.
Venlig hilsen
Kassereren.
Alt i blomster og brugskunst

Ællingen

Torvet 3 - 7430 Ikast - tlf. 97151598

Sunds Møbler
Navervej 18
7451 Sunds
Tlf. 19 14 17 00
Side 5

SÆ

!
S
LGE

Klubben råder over nogle hjelme, som sælges til den
fantastiske pris af;

Kr. 250,00

Hjelmene har en nyværdi mellem Kr. 500-1000,00 og har kun
været brugt nogle få gange.
Salget foregår selvfølgelig efter „først til mølle“- princippet.
Henvendelse til
Niels Kr. Højriis
Tlf.: 97155203 eller 40145203.

Salg og service af hvidevarer - Tlf. 97 14 10 44 - SUNDS EL

PP RÅDGIVNING A/S
Thrigesvej 23 - 7430 Ikast
Tlf. 96 60 10 10 - Fax 96 60 10 11
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Ford Junior Cup åbner for udlændinge!
Sammen med Ford Motor Company A/S præsenterer Dansk Automobil Sports Union igen i 2008
Ford Junior Cup.
Ford Junior Cup 2007 blev først afgjort på årets sidste løbsdag med en overhaling i sidste sving.
Med mindst mulig margin løb den kun 17-årige debutant Johan Jokinen med titlen og sædet i
Formel Ford Festivalen foran Christian Markussen på andenpladsen og Marco Sørensen på
tredjepladsen. De to første endte sæsonen med samme antal point, men Johan Jokinen vandt
med flest førstepladser.
De tidligere gokartkørere viste sig som værdige konkurrenter til klassens mere etablerede navne,
og til stor glæde for både publikum og tv-seere var løbene i Formel Ford lig med tæt og seværdig
race, hvor intet var afgjort inden allersidste sving.
I 2008 bliver kampen om Ford Junior Cup endnu hårdere og endnu mere underholdende, når
talentmesterskabet åbnes for alle kørere, der ikke er fyldt 23 år 1. januar 2008. Ved at åbne serien

Kampen om Ford Junior Cup var benhård i 2007. I 2008 bliver turneringen endnu mere
underholdende, når talentmesterskabet åbnes for udenlandske kørere. (Foto: DTC / Birger Vilén)

v/ Helle Sørensen
Søbjergvej 10, Tulstrup
7430 Ikast
Tlf. 97250505 - Fax 97252150

Husk

www.imk.dk
for de seneste nyheder!
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for udenlandsk deltagelse, vil det blive attraktivt for kørere fra først og fremmest Norge, Sverige
og Finland at deltage. Dansk Automobil Sports Union og Ford håber derved at kunne tiltrække de
bedste nordiske kørere, men også i Benelux-landene er der unge talenter at tiltrække. Hensigten
er at skærpe konkurrencen i klassen, så de unge danske kørere får endnu bedre muligheder for at
udvikle talentet.
Ford Junior Cup afvikles i 2008 sideløbende med DIF Danmarksmesterskabet og sammen med
DTC-løbene, med undtagelse af DM finalen den 12. oktober. I Ford Junior Cup gives point som i
Formel 1, og der køres med de nye Formel Ford 1600 Duratec biler. Også Formel Ford 1800 (de
biler der kørte i 2007) kan deltage.
Dansk Automobil Sports Union og Ford Motor Company A/S arbejder også på at arrangere en
dansk Formel Ford festival efter det engelske, verdensberømte forbillede allerede i 2008. Der
kommer selvfølgelig mere om denne festival, når detaljerne falder på plads.
Der er en samlet førstepræmie på kr. 30.000 til vinderen af Formel Ford Junior Cup. Samtidig
vinder den bedst placerede dansker et „gavekort“ på kr. 80.000 til deltagelse i Formel Ford
Festival i England i et team udpeget af Dansk Automobil Sports Union.
Dermed får den heldige vinder chancen for at følge i hælene på tidligere danske vindere som
Jason Watt og Jan Magnussen. Sidstnævnte navn vender i øvrigt tilbage til Formel Ford i 2008,
når unge Kevin Magnussen debuterer i den danske Aquila-racer.
Det endelige reglement for Ford Junior Cup 2008 offentliggøres på DASU’s og DTC’s hjemmeside
senest 1. marts.

HUSK

GENRALFORSAMLING
TIRSDAG D. 22. JANUAR 2008
Kl. 19.00
I KLUBHUSET
Dagsorden i henhold til vedtægterne!
J.A. HVOLGAARD ApS
Hammerum - Tlf. 97116808

Jordarbejde - Kloakarbejde - Murerarbejde
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Sælges - Nye Yokohama Dæk.
4 stk. Yokohama R. 352 235 / 50 + 13 „
pris ide 1500.- kr.
Henv. Troels, tlf. 97137351

Sælges - Toyota Corolla 1.6 Motor.
Type. 4A – FE. Med ny renoveret top. (kørt 3200 km)
Renoveret hos Kethner i Holstebro kostpris 32oo kr. + mons.
Motor bruger lidt olie.
Pris ide 1000.- kr.
Henv. Troels, tlf. 97137351

Inge Nielsen bliver 50 år d. 5. marts

Ikast Automobiler A/S
Eli Christensens Vej 31-35 - 7430 Ikast - Tlf. 97152611

IKAST
Sundsvej 23
7430 Ikast
Tlf. 97155111

A/S

HOLSTEBRO
Lundholmvej 45
7500 Holstebro
Tlf. 97421555
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DEADLINE
Deadline til næste nummer af Kilometerstenen er

8. februar
Næste nummer udkommer i uge 8-9

Statsautoriseret Revisionsfirma

www.kpmg.dk

Ikast Afdeling

Tlf. 97 15 10 55
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KONTINGENT 2008
Skal du have det samme kontingenttype som sidst,
skal du betale følgende.
Kontingent IMK
Kontingent DASU

____________ Kr.
____________ Kr.

Total

____________ Kr.

Bem.: Licensen skal du selv bestille og betale til DASU på
deres hjemmeside.
(Har du ikke mulighed for at gøre det, så kontakt mig, så kan jeg bestille og overføre
beløbet til DASU.)

Ovenstående beløb kan indbetales på Bankkonto
3406 3406918882 eller 7641 1017916.
Skal du have ændret på kontingenttypen så kontakt Niels Kr.
Højriis på tlf. 97155203 eller mail hojriis@mail.tele.dk.
IMK kontingentet for 2008:
Aktive over 18 år. 275,00 kr.
Aktive under 18 år 175,00 kr.
Støttemedlemmer l50,00 kr.
Bem.: Ovenstående er bestyrelsens forslag som dog kan ændres, hvis generalforsamlingen
vedtager anden kontingentsats.
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Ikast afdeling - Vestergade 2 - 7430 Ikast
Tlf. 97151766

PP RÅDGIVNING A/S
BYGNINGSINGENIØRER & KONSULENTER
Thrigesvej 23 - 7430 Ikast - Tlf. 96 60 10 10 - Fax 96 60 10 11

Ret til ændringer forbeholdes.
Der køres Folkerace-træning på Nørlundbanen
hver torsdag, hvor der ikke køres løb i
week-enden.

Januar
Tirsdag d. 22.
Lørdag d. 26.

IMK Generalforsamling
Rally - NEZ Lithauen

Februar
Lørdag d. 2.
Mandag d. 4.
Søndag d. 10.

IMK Årsfest
Orientering, Bjerringbro
MRC, Brøndby

Marts
Lørdag d. 1.
Mandag d. 3.
Lørdag d. 15.
Fredag d. 21.
Søndag d. 23.
Søndag d. 30.
Søndag d. 30.

Rallykursus, Grindsted
Orientering, Bjerringbro
Rallykursus, Grindsted
Design Rally GP, Randers
MRC, Brøndby
MRC, Århus
Økonomiløb, Centrum

Se også andre datoer på www.dasu.dk

