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pressemeddelelse

NYANSÆTTELSE PÅ DASU SEKRETARIAT
Direktør i Danmarks Motor Union (DMU) Jan Rodtwitt tiltræder med virkning fra 1. marts en nyoprettet
stilling som administrativ chef i Dansk Automobil Sports Union (DASU).
Det sker som en konsekvens af DASU’s ønske om at styrke såvel den administrative som den sportslige
ledelse af unionen.
Som administrativ chef får Jan Rodtwitt særligt ansvar for regnskab, budget, kontraktlige forhold, kontakt til
offentlige myndigheder, organisationer, forsikringer, o.l.
Jan Rodtwitt er 57 år gammel og har bestridt posten som direktør i Danmarks Motor Union siden
1. februar 1995. Jan Rodtwitt har tidligere været ansat i shipping branchen.
Posten som DASU’s generalsekretær bestrides uændret af Bo Baltzer Nielsen, der har haft det administrative
ansvar for unionen siden februar 2000.
Ovenstående betyder en opprioritering af generalsekretærens fortsatte funktion som sportschef i DASU. Her
skal ske et øget samarbejde med Team Danmark og øvrige samarbejdspartnere, ligesom der skal etableres en
„DASU Erhvervsklub“.
Ansvaret for den administrative gennemførelse af unionens Forberedelsesprojekt vil ligeledes være
generalsekretærens i tæt samarbejde med den administrative chef.
DASU byder Jan Rodtwitt velkommen og ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde
Brøndby, 22. januar 2008
Bo B. Nielsen
Generalsekretær
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FLAGKURSUS
Torsdag d. 24 april kl. 18,30 afholdes flagkursus for nye
interesserede samt genopfriskning for „gamle“ flagposter i
Klubhuset på Brandevej 19 B.
Prøven skal aflægges samme aften.
Kender du nogen som kunne tænke sig at komme ud for at hjælpe på
løbsdage til Folkerace, så tilmeld ham/hende til Niels Kr. Højriis på tlf.
97155203/40145203 eller mail hojriis@mail.tele.dk senest d. 17 april.

LICENSKURSUS I FOLKERACE
Torsdag d. 27 marts kl. 18,30 afholdes licenskursus i
Klubhuset på Brandevej 19 B.
Prøven skal aflægges samme aften.
Kender du nogen som kunne tænke sig at komme ud at køre Folkerace,
så tilmeld ham/hende til Niels Kr. Højriis på tlf. 97155203/40145203 eller
mail hojriis@mail.tele.dk senest d. 20 marts.

A.P. Auto- og Maskinværksted ApS
Sundsvej 26
7430 Ikast
Tlf.:
Fax:
Mobil:
E-mail:
Side 4

97 15 17 75
96 60 01 03
40 25 17 75
per@apauto.dk

FOLKERACE-TRÆNING
Folkeracetræningen starter igen torsdag d. 10 april.
(Hvis vejret tillader)
Mere herom i næste klubblad.

ARBEJDSDAG
LØRDAG d. 5 april er der arbejdsdag på NØRLUNDBANEN.
Mød op så vi kan få banen og omgivelserne gjort klar til
klubmesterskabet i FR.
Vi starter kl. 9,00 med et rundstykke.

NYT I FOLKERACE
Det er nu besluttet at der køres en CUP-turnering i FR for U16 og der vil blive oprettet en Ladies-cup som ligeledes vil
blive kørt som CUP-turnering.
Der vil blive 5 løb som alle vil være tællende og det vil være
de 5 samme løb som skal køres til U-16 og Ladies-cuppen.
2008 vil være et år hvor det skal køres som forsøg.
Nedenstående er løbsdagene Junior- og Ladies cup
12. maj
Nisseringen, NMKA
5. juli
Nørlundbanen, IMK
24-25. august Ørnedalsbanen, FSAS
30. august
Søholm, KAC
28. september Nysumbanen, MNJ
Alt i blomster og brugskunst

Ællingen

Torvet 3 - 7430 Ikast - tlf. 97151598

Sunds Møbler
Navervej 18
7451 Sunds
Tlf. 19 14 17 00
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2007 var det første år med undertegnede som formand for IMK, hvilket jeg ikke lige
havde regnet med. Jeg håber at jeg har klaret hvervet på tilfredsstillende vis, men det
kunne under alle omstændigheder ikke have været gjort uden de øvrige bestyrelsesmedlemmer,
som har gjort et fantastisk stykke arbejde....stor tak til dem!
Som tidligere år har klubben haft en del aktiviteter i årets løb, på Nørlundbanen
med Folkerace Cup samt klubløb. Vi har lavet Klubrally og Rallysprint i forbindelse med
„Kør med de kendte“ i Herning, hvor klubben igen var repræsenteret med en stand på
messen „Biler for Alle“
Desværre kunne man læse lidt negativ omtale af vort klubrally-arrangement i april i Ikast Avis
(uforskyldt), men løbleder Bjarne Nielsen fik strikket et rigtigt godt og flot modsvar sammen til
avisen, så jeg tror vi stadig har æren i behold.
Ud over vore egne arrangementer har vore medlemmer naturligvis også deltaget i diverse andre
arrangementer rundt om landet. Det er måske ikke blevet til de bedste
placeringer i klubbens historie......men alle har sikkert haft det ganske fornøjeligt, og det er vel det
vigtigste?
Nogle af disse medlemmer er Inge og Troels, hvis aktiviteter vi som oftest har kunnet følge i
klubbladet......dejligt at nogle gider skrive om deres oplevelser, til glæde for klubkammeraterne.
Økonomisk ser det vel med sædvanlig jysk underdrivelse godt nok ud!
Vi har penge på kistebunden......heldigvis, for klubhus og dommertårn på Nørlundbanen trænger
efterhånden til en ordentlig renovering, og betyrelsen har netop bevilget penge til dette projekt.
Et andet projekt der vil blive bevilget penge til er projekt „Rally-Cross“, som skal gøre
Nørlundbanen egnet til at afholde denne slags arrangementer. Baneudvalget har fået stillet opgaven med at fremkomme med en plan for hvordan og om det i det hele taget
kan lade sig gøre miljø- og pladsmæssigt.

PP RÅDGIVNING A/S
Thrigesvej 23 - 7430 Ikast
Tlf. 96 60 10 10 - Fax 96 60 10 11
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DASU har igangsat sit Forberedelsesprojekt, som skal udvikle unionens klubber frem mod større
ekspertise og mod at skabe nogle kraftcentre for sporten rundt i landet.
1. fase er udviklingen af „modelklubber“ som skal være spydspidser i udviklingen.
Bestyrelsen har i første omgang valgt ikke at ansøge om at blive „modelklub“. Dette skyldes at vi
ikke føler klubben p.t. har de fornødne menneskelige resourcer, der kræves fra DASU for at kunne
blive udvalgt. Men vi følger naturligvis udviklingen, og har altid mulighed for at komme med senere. Mere om projektet kan læses på unionens hjemmeside.
Men, men, men.....alt er naturligvis ikke rosenrødt. Mod slutningen af året fik bestyrelsen et brev
fra klubbens Bankoudvalg, hvor de kraftig gjorde opmærksom på udvalgets
mangel på medhjælpere. Dette brev er fremsendt med klubbladet til samlige medlemmer. Hvis
ikke der findes de fornødne hjælpere blandt klubbens medlemmer eller pårørende, kan det betyde
at klubben går glip af så vigtige indtægter, at klubben ikke længere vil have mulighed for
nyinvesteringer og vedligeholdelse af bane og udstyr, i det omfang, som er nødvendigt.
Som det ser ud nu, og har gjort det de seneste år, er det overskudet fra Bankoudvalget der redder
klubben fra underskud og giver penge på bankbogen.......det skulle det gerne blive ved med......så
tilbyd DIN støtte til Bankoudvalget NU!
Til slut vil bestyrelsen blot ønske alle et rigtigt godt 2008 med masser af sportslig succes.
Jan Juul
Formand

MEDLEMSINFORMATION
Kære IMK medlem. Dette er den sidste klubblad du
vil modtage, hvis du ikke har betalt kontingent
inden næste udgivelse.
Andet sted i bladet kan du se hvad du skal betale hvis du skal have den samme licens som
sidste år.

KONTINGENT
Se annonce andet steds i klubbladet.
Har du allerede betalt, er siden ikke udfyldt.
Husk

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

www.imk.dk
for de seneste nyheder!

Salg og service af hvidevarer - Tlf. 97 14 10 44 - SUNDS EL
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Der blev fejret Kobberbryllup
hos Mogens & Monica
d. 5. februar for nære og kære.
Fra IMK lyder hermed et stort
TILLYKKE!
50 ÅR
Bjarne Nielsen kan fejre 50 års
fødselsdag d. 3. marts TILLYKKE!

NYE MEDLEMMER
IMK byder velkommen til følgende nye medlemmer;

Niels Haubjerg
Kenneth Madsen
Hans Aage Hansen
Jørgen Laursen
J.A. HVOLGAARD ApS
Hammerum - Tlf. 97116808

Jordarbejde - Kloakarbejde - Murerarbejde
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Planlagte spil i 2008 :
BANKO
Tirsdag den 29. januar
Søndag den 18. maj
Søndag den 6. juli
Tirsdag den 16. september
Torsdag den 16. oktober
Tirsdag den 23. december
Eftermiddagsspil – søndage :
Den 2. marts
Den 13. juli

HOLLANDSK BINGO
Onsdag den 6. februar
Mandag den 3. marts
Fredag den 25. april
Onsdag den 11. juni
Mandag den 25. august
Fredag den 7. november

Den 23. november

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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BESTYRELSEN

Referat fra bestyrelsesmøde 07/07
Onsdag d. 16.01 – 08 kl. 19.00 hos Niels Kr. Højriis, Per Kirkebys Vej 30, 7430 Ikast
Deltagere: Jan Juul, René Jørgensen, Niels Kr. Højriis, Sabine Rosenlund, Michael Nielsen og
Ulrik Simonsen
Ikke tilstede: Allan Westphal

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra forrige møde.
Refreratet godkendt uden bemærkninger.
2. Økonomi.
Endeligt budget for 2008 foreligger. Revision foretages søndag d. 20.01.08 kl. 13.00
3. Løbende sager
a. Bestyrelsen
- Indstilling af kandidater til Peter Brøchners Mindepokal og Jens Hansens
Ærespokal diskuteres og vurderes.
Det vedtages at PBM tilfalder Kenneth Rønholm for det enorme arbejde i OR
uden beklagelse og altid med et smil.
JHÆ tildeles Sabine Rosenlund for hendes store arbejde i OR-udvalget.
b. B- udvalget
På nyligt afholdte årsmøde blev følgende valgt til Baneudvalget;
Michael Nielsen (formand)
Ulrik Simonsen
Bent Kristensen
René Jensen
Niels Kr. Højriis
Suppleanter blev Mogens Harrits og Steen Jensen.
c. OR-udvalget
På OR-udvalgets årsmøde blev følgende valgt;
Sabine Rosenlund (formand)
Anders Clausen
Kenneth Rønholm
Troels Nielsen
Bjarne Nielsen
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4. Øvrige udvalg
a. Sponsorudvalg
Kontakt til sponsorer for ny sæson skal påbegyndes nu.
b. Bygningsudvalg
Udvalget er i tætte forhandlinger med diverse håndværkere.
c. Bankoudvalg
Bestyrelsen beslutter at udsende det tidligere modtagne brev fra Bankoudvalget
til alle medlemmer sammen med næste nummer af klubbladet, således alle kan
få en fornemmelse af den alvorlige situation for klubben.
d. Klubbladsudvalg
Materiale fra medlemmerne til klubbladet modtages gerne.
e. Aktivitetsudvalg
Årsfesten kører på skinner og tilmeldinger går strygende.
f. Cafeteriaudvalg
Ingen bemærkninger.
5. Nye mødedatoer.
Foreløbig kalender:
12. marts hos Michael Nielsen, Granallé 9, 7442 Engesvang
23. april hos Jan Juul, Kildevej 9, 7430 Ikast

6. Eventuelt.
Intet under dette punkt.

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.

DEADLINE
Deadline til næste nummer af Kilometerstenen er

17. marts
Næste nummer udkommer i uge 13-14
Side 12

Fra Troels’ Fotoalbum......
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Danish Touringcar Championships 2008-kalender klar
Otte afdelinger er planlagt på fire forskellige baner i den kommende sæson
Den kommende udgave af Danish Touringcar Championship kommer til at bestå af otte afdelinger,
der er planlagt til at finde sted på fire forskellige baner, hvor der i forhold til tidligere er sket en række
ændringer i kalenderen.
Efter et års pause vender kørerne og teamene i bilsportens kongeklasse således tilbage til den mest
krævende bane i dansk bilsport, Ring Djursland. Tidligere har der været tradition for, at den kuperede
bane ved Tirstrup markerede åbningen af anden halvdel af sæsonen med et løb i midten af august,
men til næste år kommer Ring Djursland allerede til at lægge asfalt til årets anden DTC-afdeling.
FDM Jyllandsringen starter og slutter traditionen tro sæsonen, ligesom Danmarks mest besøgte
racerbane også er vært for Juniløbet og GP Danmark. Sidstnævnte arrangement holder i øvrigt
flyttedag fra den ellers så traditionelle første eller anden weekend af september til den tredje weekend
af august.
Padborg Park afvikler i 2008 to afdelinger af Danish Touringcar Championship – Padborg Open lige
før sommerferien, og Padborg Super Prix i midten af september. Endvidere er der for fjerde gang et
besøg på Sturup Raceway, denne gang i den første weekend af september.
Løbskalenderen for Danish Touringcar Championship 2008 ser således ud:
4. maj
18. maj
8. juni
29. juni
17. august
7. september
21. september
12. oktober

FDM Jyllandsringen
Ring Djursland
FDM Jyllandsringen
Padborg Park
FDM Jyllandsringen
Sturup Raceway
Padborg Park
FDM Jyllandsringen

Silkeborg
Tirstrup
Silkeborg
Padborg
Silkeborg
Malmö/Sturup
Padborg
Silkeborg

DTC-afdeling
DTC-afdeling
DTC-afdeling
DTC-afdeling
DTC-afdeling
DTC-afdeling
DTC-afdeling
DTC-afdeling

1
2
3
4
5
6
7
8

En uge inden første afdeling af årets løbsserie vil der blive arrangeret en kombineret præsentationsog testweekend for Danish Touringcar Championship på FDM Jyllandsringen den 26.-27. april. Denne
weekend vil samtidig også markere starten på sæsonen i Ferrari Scandinavia Challenge, hvor kørslen
på banen vil blive kombineret med aktiviteter i og omkrings banens paddock, hvilket vil gøre det til
en af landets største Ferrari-begivenheder gennem tiderne.
Ligesom tidligere vil en række supportklasser også følge Danish Touringcar Championship.
Advan Cuppen, Den Blå Avis MC600, Casinoportalen Clio Cup og Danmarksmesterskabet for Formel
Ford vil således blive afviklet i forbindelse med samtlige otte afdelinger Danish Touringcar
Championship. Volkswagen Polo Cuppen vil være med på programmet ved de seks arrangementer
på henholdsvis FDM Jyllandsringen og Padborg Park, mens den nye 207 Spider Cup er med på
programmet ved sæsonens seks første DTC-afdelinger.
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Referat af OR møde. D. 21/2-08, kl. 19.00,
v. Bjarne Nielsen
Tilstede: Bjarne Nielsen, Kenneth Rønholm, Anders Clausen, Troels Nielsen og Sabine
Rosenlund.
Referent: Sabine Rosenlund.
1. udvalget i 2008:
Sabine Rosenlund - Formand
Bjarne Nielsen – Regnskabsfører
Anders Clausen – Bestyrelses repræsentant
Kenneth Rønholm - Sekretær
Troels Nielsen – Medlem

2. Status over aktiviteter i 2008:
Klubrally, JFM, 4/5-08
Løbsledelse er fastsat. Ansøgninger er ved at blive søgt.
Wild West Rally, 14/6-08
Der er styr på tingene. (klubben har ingen økonomi i dette løb)
Klubrally, Speed Nord, 23/8-08
Ikke startet.

3. Klubmesterskab:
I år vil klubmesterskabet bestå af to åbne, og forudbestemte løb, samt to „Lada“ løb.
Troels og Bjarne arbejder videre med udarbejdelsen af endelige regler. Samt
Bestemmelse af løb.

4. klubaftener og sociale arrangementer:
d. 13/3-08 holdes der en fælles klubaften m. baneudvalget, hvor der bliver mulighed
for at prøve og bestille nyt klubtøj. Sabine og Michael (bane) arrangere dette.
d. 16/4-08 holdes der klubaften. Kenneth tager kontakt til Harald S. om at låne
computer udstyr, spil mm. Så vi kan afholde rally spil aften. Sabine sender invitationer
ud.

5. Materiel:
Der skal laves 3 mål skilte, - Bjarne taler med Århus Autosport om evt. fælles tryk, og
Kenneth med S.E.H
Der skal købes 50 ruller minebånd ind. Bjarne taler med de andre klubber, om evt.
fælles indkøb.
6. hjemmeside:
Vi opfordrer stærkt til at alle der i forvejen skriver indlæg til diverse aviser, info-sider
mm. Også sender dette indlæg til hjemmesiden samt klubbladet.

7. evt.:
Der overvejes muligheden for at lave et klubrally kursus, i forbindelse med JFM løbet i
maj måned
8. Emner til næste møde:
1 - Indkøb af klub bil
9. kommende møder:
26/3-08 v. Troels Nielsen

KLUB AFTEN!
På vegne af Bane- og OR-udvalgene, vil vi gerne
invitere alle IMK’s medlemmer, samt andre
interesserede, til klubaften

d. 13. marts, kl. 19.00 - i klubhuset.
På netop denne aften bliver der mulighed for at
prøve trøjer, T-shirts, jakker mm. da vi i år vil have
trykt nyt klubtøj.
Klubben vil være vært med kaffe og kage.
Vi ses til en hyggelig aften!

På vegne af Bane-udvalget og OR-udvalget
Michael Nielsen og Sabine Rosenlund

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.

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.

Marts
Mandag d. 3.
Mandag d. 3.
Torsdag d. 13.
Lørdag d. 15.
Fredag d. 21.
Søndag d. 23.
Torsdag d. 27.
Søndag d. 30.
Søndag d. 30.
April
Lørdag d. 5.
Torsdag d. 10.
Torsdag d. 24.
Fredag d. 25.

Orientering, Bjerringbro
Hollandsk BINGO
KLUBAFTEN i klubhuset
Rallykursus, Grindsted
Design Rally GP, Randers
MRC, Brøndby
Licenskursus i klubhuset
MRC, Århus
Økonomiløb, Centrum
Arbejdsdag på Nørlundbanen
Folkerace-træning starter på Nørlundbanen
Flagkursus i klubhuset
Hollandsk BINGO

Se også andre datoer på www.dasu.dk

