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Skønt at se, når klubbens medlemmer klarer
sig godt!....og det gør de lige for tiden! :-)
hilsen
Redaktøren
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DTC-sæsonen er i fuld gang!

Dit spørgsmål kan stoppe en
spritbilist!
Rådet for Større Færdselssikkerhed og DASU i
fælles kampagnefremstød.
Motorsporten er en sport, som tager ansvar og aktivt arbejder med de udfordringer, som
samfundet står over for. Ved aktivt at være med får vi mere opbakning og accept fra de, som
bestemmer hvor meget plads, der skal være til motorsporten. DASU har tidligere brugt denne
strategi omkring køretræning af unge mennesker, der kører vild kørsel.
Nu er DASU blevet medlem af Rådet for Større Færdselssikkerhed, og hermed har vi fået en vigtig
platform for os til at vise, at sporten tager ansvar og aktivt vil virke for større trafiksikkerhed.
Derfor har DASU besluttet at deltage i Rådets store kampagne rettet mod spritkørsel. Kampagnen
kører i sommer under mottoet: „Dit spørgsmål kan stoppe en spritbilist.“
Alle DASU aktive på vej og bane vil i kampagneperioden i konkurrence køre med en streamer med
kampagnebudskabet samt logo for Rådet og DASU. Endvidere skal alle løbsprogrammer,
tillægsregler o. lign. være påtrykt dette kampagnebudskab, det gælder også hjemmesider.
Ved at deltage viser vi, at motorsporten bakker op om, at sprit og bilkørsel ikke hører sammen:
„Når DASU går ind og støtter denne kampagne så stærkt, er det fordi alkohol er med i mere end
hver fjerde dødsulykke. Og her er der en ægte mulighed for at gøre en stor forskel. Det er DASU
parat til at bidrage til,“ siger bestyrelsesmedlem Hans Bruun fra DASU.

DASU og Team Go Racing forsætter samarbejdet
Dansk Automobil Sports Union (DASU) og Team Go Racing (TGR) har forlænget aftalen om
talentudvikling i DTC.
Samarbejdet begyndte i 2007 med Robert Schlünssen og blev en meget stor succes. Derfor har
parterne valgt at fortsætte på uændrede vilkår i 2008, med den forskel at DASU i år ønsker at give
chancen på skift til flere unge talenter. Disse udtages af DASU’s eliteudvalg, i samarbejde med
TGR.
- Sidste år var virkelig en succeshistorie, og på den baggrund var det en let beslutning at fortsætte
samarbejdet, udtaler DASU’s generalsekretær og sportschef Bo B. Nielsen.
- Et ungt talent uden den store pengepung reddede karrieren, og TGR fik glæde af en af feltets
bedste kørere og den opmærksomhed, samarbejdet medførte. DASU glæder sig til at fortsætte
samarbejdet med TGR.
Også TGR glæder sig over det fortsatte samarbejde.
- Der er ingen tvivl om, at vi i TGR havde stor glæde af aftalen med unionen i 2007 og ser frem til
det nye år. Jeg er sikker på, at vi i TGR nu har den fornødne erfaring til at tilbyde DASU’s talenter
bedst mulig råd og ekspertise. I første omgang stiller TGR en Peugeot 307 til rådighed, men
måske bliver der senere på året lejlighed til at indsætte en ny Peugeot 407, siger teamchef Gert
Koustrup.
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FOLKERACE-TRÆNING
Der er planlagt Folkeracetræning torsdag d. 29. maj og
torsdag d. 5. juni, såfremt vejret tillader.
Det vil være muligt at tage baneprøve torsdag d. 29.
maj.
Du kan læse mere på hjemmesiden www.imk.dk, hvis
der sker ændringer.

Forespørgsel.....
Halløj.
Jeg står og skal bruge 5 folkeræsbiler til nogle stunt-optagelser... Det er vel ikke så heldigt at I
kender nogle der vil sælge?
Venlig hilsen
Lasse Spang Olsen
lasse@spang-olsen.dk

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

Resultatlister fra Folkerace-Cup på Nørlundbanen
18. maj 2008

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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Klubrally -Vil du prøve?
Sådan lød spørgsmålet, men ikke så mange havde lyst eller måske turde de ikke.
Trods god presseomtale i de lokale aviser samt på www.rallyinfo havde kun 4 unge
mænd fra Vejle-området taget mod tilbuddet.
Søndag formiddag den 18. maj var der først kaffe og rundstykker hos STS Biler i
Herning og derefter en lille times teori om hvordan hovedreglerne er for klubrally.
Bagefter fik deltagerne en rutebog og fandt hurtigt frem til Prøve 1 som var området
omkring Dieselhuset.

Klar til start!

Vending om kegle!

PP RÅDGIVNING A/S
Thrigesvej 23 - 7430 Ikast
Tlf. 96 60 10 10 - Fax 96 60 10 11
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IMKs trofaste materialemand Kenneth Rønholm havde sammen med Verner Boiskov
opstillet prøven og sørget for afspærringen, så nu skulle der køres klubrally. Startnr. 1:
Christian og Nicolai i Toyota Carina E lagde stærkt ud, men kort tid efter måtte bilen
give op – gearstangen knækkede midt over. „Kammeraterne“ var hurtige med nogle
kommentarer om TOYOTA 112 % i orden.
Startnr. 2: Anders og Per havde lånt en Mitsubishi Lancer, da deres egen bil havde
brændt stemplerne af dagen i forvejen. Måske fordi det ikke var deres egen bil, var de
flinke til at give de „Udgåede“ lov til at benytte Mitsubishien også og så blev der ellers
kørt race. Der blev gået til stålet og de 3 prøver blev kørt med både fart, fejlbaner og
håndbremsevendinger - tæt på både afspærring, fortovskanter og hushjørner.
Resultatlisten viste en meget tæt konkurrence og deltagerne tog nogle ekstra ture lige
for at sætte de andre på plads. Lysten til at prøve mere var til stede og vi håber at se
mere til de unge mennesker – gerne i IMK.
Toyota 112% i orden - næsten!

Resultatliste:
Startnr.

Navn

Prøve 1

Prøve 2

Prøve 3

Ialt

1

Christian Pausgaard Nicolai Hjortsballe
Resultat

2.00
2.00

1.07
1.07

2.04
2.04

5.11

Per Koldste Anders Pausgaard
Resultat

2.00
2.00

1.13
1.13

2.00
2.00

5.13

Nicolai Hjortsballe Christian Pausgaard
Resultat

1.59
1.59

1.08
1.08

2.10 + FB
2.30

5.37

Anders Pausgaard Per Koldste
Resultat

1.52 + FB
2.29

1.05
1.05

1.58 + FB
2.30

6.04

4
2
3

Forkortelser:

FB: Fejl bane
Max.tid er: Hurtigste tid + 30 sek.

v/ Helle Sørensen
Søbjergvej 10, Tulstrup
7430 Ikast
Tlf. 97250505 - Fax 97252150
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- blev en hård og tæt konkurrence
Nogle af landets allerbedste klubrallykørere kæmpede søndag den 4. maj hårdt om sekunderne i
„Ikast Bremse og Koblingsservice Rally“ – så hårdt at 12 mandskaber ikke nåede i mål. Ingen af
deltagerne led dog nogen overlast af den grund, men ikke alle biler slap lige så heldigt fra det.
Sommerlige temperaturer og knap 30 km. hastighedsprøver, hvor der køres med speederen i
bund hvis det er muligt, stiller store krav til biler og kørere. En blanding af tekniske defekter på
bilerne, samt nogle tilfælde hvor kørerne satsede lidt for hårdt og påkørte kantsten og lignende,
betød at løbet for dem sluttede tidligere end planlagt.

Startnr. 16: VW Golf Karsten Skovsgaard og
Kim Drejer Christensen
i fuld fart på prøven på Gartnervej.

Lidt senere: Startnr. 16 bremser for sent og
rammer kantstenen sidelæns – det var slut
for idag!

IMK var, med Løbsleder Sabine Rosenlund Nielsen i spidsen for en gruppe på ca. 50 frivillige
hjælpere, arrangør af den 2. afdeling af det Jydsk- Fynske Mesterskab i klubrally. Løbet bestod af
en rute på ca. 160 km, hvor der var indlagt 14 hastighedsprøver. Løbet startede ved
Nørlundbanen syd for Ikast og gik over Bording, Ikast og Herning inden deltagerne igen
returnerede til Nørlundbanen, hvor den afsluttende hastighedsprøve skulle køres. I klubrally er
det sjældent at hastighedsprøverne køres på „løst underlag“ som Nørlundbanen består af – oftest
benyttes der mindre asfaltveje i industriområder kombineret med store P-pladser. Men da det
netop var et mesterskabsløb, hvor kun landets bedste kørere deltager, havde løbsledelsen valgt

J.A. HVOLGAARD ApS
Hammerum - Tlf. 97116808

Jordarbejde - Kloakarbejde - Murerarbejde
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at tage Nørlundbanen med som den afsluttende prøve. Dette faldt også i deltagernes smag for
banelegemet var helt plant og hårdt med en løs overflade, som stillede store krav til kørernes
evner.

Peter Pedersen og Claus Drachmann fra
IMK i Peugeot 106 Rallye

IMK´s medlemmer var hovedsageligt beskæftiget med afviklingen af løbet. Deltagerlisten
indeholdt dog et IMK-mandskab: Peter Pedersen, Brande og Claus Drachmann, Herning.
Mandskabet kører i en lille kvik Peugeot 106 Rallye og deltager i klassen for utunede biler.
Makkerparret har i år planlagt at køre hele JFM-serien på 8 løb. I den første afdeling af JFM udgik
mandskabet med en knækket trækaksel, efter at de havde kørt på tider der matchede de bedste i
deres klasse. Peter og Claus var derfor vældig opsat på revanche og kørte efter klassesejren i
Ikast Bremse og Koblings Rally – nu skulle der point på kontoen. På den første hastighedsprøve
var de kun 4 sekunder fra den senere vinder i klassen Sebastian og Jens Aagaard, Hammel og de
gode takter fortsatte indtil prøve 7 – Genbrugspladsen i Herning, hvor mandskabet lavede en fejl
og kørte forkert vej rundt. Det straffes i klubrally med det der kaldes en „Max-tid“, hvilket er et
antal strafsekunder som tillægges det samlede resultat – i dette tilfælde var det næsten et halvt
minut. En sådan fejl bevirker oftest at man rykker nogen pladser nedad i resultatlisten og det var
netop hvad IMK mandskabet gjorde. For at understrege hvor svær prøven var at finde rundt på,
lavede

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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mandskabet også en fejl bane anden gang prøven kørtes – måske overvejer Claus og Peter at det
fremover er denne genbrugsplads de vil benytte, så de er lidt mere lokalkendte en anden gang
prøven benyttes. På trods af fejlene endte Peter og Claus alligevel på 6. pladsen og fik nogle
værdifulde points med til det Jydsk – Fynske Mesterskab i klubrally.

Løbets vindere: Michael Kirkeby og Lars Alverjung i bred kørestil på Nørlundbanen!

De generelle vindere i Ikast Bremse og Koblingsservice Rally blev (endnu en gang) det
rutinerede Ringkøbing mandskab Michael Kirkeby og Lars Alverjung som kører i en Opel Manta
i200. Mandskabet deltager i klassen for tunede biler med motorer indtil 2000 ccm. Forspringet til
nummer 2 i klassen, Tom Nielsen og Jan Larsen fra Hjørring Automobil Klub der kører i VW Golf,
var dog kun på 4 sekunder, så der var hård kamp lige til målstregen. Retfærdigvis skal det
bemærkes at Michael og Lars indtil de tre sidste prøver havde opbygget et solidt forspring, men
de fik problemer med at motoren i Manta-en blev for varm og brugte vand. I dagens løb brugte
den 20 liter vand og selv for en Opel skulle det være for meget.
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Fra Troels’ arkiv.......
Nedenstående køretøj har jeg set i Sydtyskland, og jeg ved ikke hvad det er for et mærke og
årgang.
Den sidste jeg spurgte på har jeg fået løst, idet Niels Christian og Lars Hoffmann kunne fortælle,
at det var en Renault Alpine A310.
Lad os se, og jeg kan få svar på denne også!

DEADLINE
Deadline til næste nummer af Kilometerstenen er

25. juli
Næste nummer udkommer i uge 32-33

Statsautoriseret Revisionsfirma

www.kpmg.dk

Ikast Afdeling

Tlf. 97 15 10 55
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Til alle Folkerace klubber.....
Vi har lavet et website ved navn www.FolkeraceInfo.dk, som I måske allerede har hørt om.
Her kan folk, der evt. kunne tænke sig at køre folkerace, se hvordan de lettest kommer igang.
Desuden kan garvede kørere udveksle erfaringer med hinanden.
Da vi selv startede med at køre folkerace, syntes vi, der manglede et sted med noget brugbar
information omkring sporten. Der var masser links til de generelle regler, men alle de uskrevne
regler samt hvordan folkerace i det hele taget fungerer, kunne man ikke finde noget sted.
På FolkeraceInfo.dk kan der derfor findes fyldestgørende information om alt vedr. folkerace. Vi har
en masse artikler, kalender, billedgalleri, guides, forum, køb & salg, webshop med alt, hvad der
behøves, links og meget mere.
Websitet er udarbejdet med henblik på at gavne folkerace og klubberne i Danmark og har allerede omkring 100-150 daglige besøgende. Vi har fået mange positive henvendelser og kommentarer, hvilket blot understreger manglen på et sådant website.
Vi har allerede lagt links og bannere til jeres klub, hvorfor vi selvfølgelig også gerne så, at I
linkede til os fra jeres eget website.
Vi kan naturligvis også være behjælpelige med at reklamere for jeres eventuelle arrangementer.
Hvis I blot sender noget information, en folder, plakat el.lign. på mail til info@folkeraceinfo.dk, så
annoncerer vi det på www.FolkeraceInfo.dk, så flest muligt får glæde af det.
Derudover må I meget gerne gøre jeres nye såvel som gamle medlemmer opmærksomme på
FolkeraceInfo.dk, så vi alle har et fælles sted at finde informationer, vejledning og udstyr samt
udveksle erfaringer med hinanden.
Vi ser frem til at høre fra jer.
Venlig hilsen
FolkeraceInfo.dk
v/Stefan og Kenneth Olin
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Jørgen Pilgaard vandt Tegee-Dan Rally 2008
Jørgen Pilgaard, Ryomgård, er en af dansk rallysports store profiler. Han har været på det
juniorlandshold, der kørte medaljer hjem til Danmark. Han har flere gange vundet DM-rallyer og har
også tidligere kunnet skrive Danmarksmester i rally på sit visitkort. Men efter lørdagens Tegee-Dan
Rally 2008, der blev kørt i området mellem Horsens, Vejle og Juelsminde, kan han nu også bryste
sig af en ny ting. For første gang i sin karriere vandt djurslændingen nemlig et rally bag rattet af en
firhjulstrukket rallybil.
„Jeg niver da også mig selv lidt i armen over det,“ siger Jørgen Pilgaard, der først for en måned
siden havde sin første start i den firhjulstrukne Subaru Impreza WRX, han kører.
„Jeg havde godt nok regnet med, at der skulle gå længere tid, inden jeg ville vinde, men bilen er til at
gå til. Ved første DM-løb fandt jeg og Freddy en god rytme, og det måtte vi så bare prøve at følge til
dørs, og det har vi simpelthen gjort i dag. Der er selvfølgelig aldrig noget, som kommer let, men når
der er noget, som virker, er det bare et spørgsmål om at finde rytmen. Men det har været en omstilling
at skulle køre firhjulstræk, men heldigvis er det bare gået hurtigt.“
Sammen med sin co-driver Freddy Pedersen, Bjerringbro, lignede Jørgen Pilgaard dog ikke nogen
klar vinder fra start. Efter den første hastighedsprøve ved Tegee-Dan Rally 2008 befandt de sig helt
nede på ellevtepladsen, men når sandheden skal frem, så var lørdagens anden afdeling af DM også
en tæt affære. De seksten første mandskaber lå efter den første hastighedsprøve indenfor bare 20
sekunder.
„Heldigvis fandt vi så rytmen på hastighedsprøve 2, og så har det bare kørt derud ad, og vi har som
altid forsøgt at køre uden fejl, og det er lykkes,“ forklarer Jørgen Pilgaard, der med dagens sejr har
bragt sig på andenpladsen i kampen om Danmarksmesterskabet for de firhjulstrukne biler efter Max
Christensen/Michael Kanstrup, Svenstrup/Aalborg SV. „Jeg har ikke helt styr på, hvor mange DMrallyer, jeg har vundet, men det er en del. Men det er altid en dejlig fornemmelse, og det er noget,
som glæder mit gamle hjerte og mit gamle sind – men så gammel er jeg heller ikke, selv om jeg har
været med i 25 år. Der er bare tale om lidt gammel vin på nye flasker i dag…“
Lørdagens Tegee-Dan Rally 2008 var arrangeret af Horsens Automobil- og Motor Klub. Løbet havde
176,5 kilometer hastighedsprøver, og de skulle vise sig at være en hård cocktail for mange deltagere.
Af de 64 mandskaber, som kørte ud til den første hastighedsprøve, var der blot 29 hold, som kunne
køre i mål i Hedensted efter den 15. og sidste hastighedsprøve. Tre af mandskaberne var fra den
arrangerende klub.
Ib Kragh/Karsten Isaksen, Juelsminde/Egtved, sluttede således løbet på en generel fjerdeplads –
mindre end et halvt minut efter det vindende mandskab. Men Ib Kragh/Karsten Isaksen var samtidig
det bedste mandskab i klassen for tunede, tohjulstrukne biler, og det betyder, at de nu fører kampen
om Danmarksmesterskabet i denne klasse. Jesper Vandel Bisted/Peter Porse Wett, Horsens/Horsens,
sikrede sig en generel 18. plads og en tredjeplads i deres første DM-rally på hjemmebane, mens
Kurt Mejer/Bent Aagesen, Horsens/Skærbæk, i den historiske klasse måtte se sig overgået af Kim
Madsen/Kasper Sørensen, Sorø/Sorø.
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Ib Kragh og Karsten Isaksen
blev nr. 4!

„Jeg har som formand for klubben fået meget ros,“ siger Preben Jepsen. „Jeg har ikke kunnet få
armene ned, hvis ikke var fordi, at jeg har skyndt mig at give roserne videre til vores mange medlemmer.
De har ydet en fantastisk indsats. Uden deres indsats havde vi ikke kunnet arrangere dette løb.“
Foreløbig resultat af Tegee-Dan Rally 2008 – Anden afdeling af Danmarksmesterskabet i rally:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jørgen Pilgaard/Freddy Pedersen
Max Christensen/Mikael Kanstrup
Karl Åge Jensen/Hans Marx
Ib Kragh/ Karsten Isaksen
Michael Pedersen/Claus Amstrup
Martin Johansen/Finn Thomsen

Ryomgård/Bjerringbro
Svenstrup/Aalborg SV
Rødkørsbro/Luxembourg
Juelsminde/Egtved
Vejle/Egtved
Vejen/Oksbøl

Subaru Impreza WRX
Subaru Impreza WRX
Subaru Impreza WRX
Renault Clio S1600
Mitusishi Lancer Evo9
Suzuki Swift S1600

1.32.56,8
1.33.20,0
1.33.21,2
1.33.24,7
1.33.32,4
1.33.52,7

Foreløbig stilling i Danmarksmesterskabet i rally – firhjulstrukne biler:
1. Max Christensen/Mikael Kanstrup
2. Jørgen Pilgaard/Freddy Pedersen
3. Karl Åge Jensen/Hans Marx

Svenstrup/Aalborg SV
Ryomgård/Bjerringbro
Rødkørsbro/Luxembourg

Subaru Impreza WRX
Subaru Impreza WRX
Subaru Impreza WRX

35 p.
32 p.
27 p.

Foreløbig stilling i Danmarksmesterskabet i rally – tohjulstrukne, tunede biler:
1. Ib Kragh/ Karsten Isaksen
2. Martin Johansen/Finn Thomsen
3. Tim Svanholt/Ole R. Frederiksen

Juelsminde/Egtved
Vejen/Oksbøl
Roskilde/Skibby

Renault Clio Super 1600
Suzuki Swift Super 1600
VW Golf GTI

35 p.
27 p.
20 p.

Foreløbig stilling i Danmarksmesterskabet i rally – tohjulstrukne, utunede biler:
1. Anders Rysgaard/Jeanette Kvick
Peter Kiik/Peter Rølling
3. Kenneth Madsen/Anja Kristensen

Korsør/Maribo
Århus/Århus
Dianalund/Thorsø

Honda Civic Type-R
Citroën Saxo
Suzuki Swift Sport

20 p.
20 p.
15 p.

Opel Kadett GSE
BMW M3
Ford Sierra Cosworth
Toyota Corolla

32 p.
20 p.
15 p.
15 p.

Foreløbig stilling i Danmarksmesterskabet i rally – gruppe H:
1. Michael Springer/Per Danielsen
2. Preben Andersen/Jesper Borgen
3. Henning Søgaard/Iben Louring
Gert Marboe Jensen/Johnny S. Larsen
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Tølløse/Kr. Hyllinge
Rønne/Rønne
København/København

VIRTUEL RACING BLIVER DEL AF
MOTORSPORTEN!
Et nyt samarbejde mellem Dansk Automobil
Sports Union (DASU), Den Blå Avis og Danish
Race League bringer nu computerrace ind i
rækken af anerkendte sportsgrene under DASU.
Entusiaster har de senere år i stærkt stigende
antal brugt tusindvis af timer foran computerskærmen, hvor der afvikles højst realistiske
konkurrencer mellem kørere, der styrer deres
bil via pc’en og deltager i løb over internettet
efter regler, der ikke lader de „rigtige“ motorløb
noget efter.
Sporten er allerede anerkendt af blandt andre
det svenske bilsportsforbund SBF, og nu gør
det danske modstykke, DASU, sammen med
Den Blå Avis og Danish Race League det
samme.

„Det er oplagt for DASU at kaste et seriøst blik
på computer (virtuelt) race“, udtaler DASU’s
generalsekretær Bo B. Nielsen.
„Man kan efter DASU’s mening ikke tillade sig
at afvise den nye verden, teknikken åbner, med
Jesper Davidsen (forrest) er tidligere mester i både
Citroën Saxo Cup og i Renault Clio Cup, men i dag
den begrundelse at det ikke er „rigtig“ sport.
nøjes han med de elektroniske racerløb. Martin
I forvejen ved vi jo, at sporten udøves af mange
Jensen (bagerst) kører DTC for Team Den Blå Avis
af vore aktive, og gennem vor kontakt til Danish
Valvoline, mens får også tid til at at køre race på
Race League har vi konstateret, at løbene
computeren.
afvikles på et konkurrencemæssigt meget højt
niveau. Faktisk anvender man allerede i dag de
samme regler i virtuel racing, som racerløb i den virkelige verden afvikles efter“.

Anders Molin fra Danish Race League forklarer:
„Vi har i to sæsoner kørt efter den internationale WTCC serie, både med baner og bilerne. I
denne sæson har der været over 130 kørere med, og de sidste løb har der konstant været over 80
tilmeldinger pr. løb. Alle kørere sidder derhjemme og er koblet op til vores løbsservere over
internettet gennem spillet RACE 07. Men al tilmelding og efterfølgende diskussioner kører over
vores hjemmeside, drl.dk. Det er også her man kan melde sig til vores sommerserie DBA S2000
Cup som bliver vores første DASU serie, der starter den 23. juli med løb hver anden uge.
Det er et stort spring for e-sporten i Danmark, da DRL nu får en officielt anerkendt serie under
DASU, og vores medlemmer er sportsudøvere på lige linje med andre motorsportsfolk. Det er en
kæmpe anerkendelse for de mange frivillige, der gennem et par år har fået stablet DRL på benene
komplet med træning, mesterskaber, regelsæt og sportslig afvikling som i virkelighedens
racerløb.“
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Samarbejdet indledes med en sommerturnering, men til efteråret går det løs med den første
rigtige mesterskabsserie udskrevet af DASU i samarbejde med Den Blå Avis. Serien køres over et
antal afdelinger arrangeret af Danish Race League.
„Den Blå Avis har jo en lang historie indenfor motorsporten, og da vi med Danmarks største
handelsportal dba.dk selv er meget aktive på internettet, er det kun naturligt at vi også involverer
os i e-sport. Vi er meget glade for at medvirke til samarbejdet mellem Danish Race League og
DASU og til motorsporten dermed udbredes mest muligt“, udtaler direktør Frank Ludvigsen.
Virtuel racing i DASU-regi afvikles via internetsiden www.drl.dk, hvor reglerne er fremlagt. På
DASU’s egen hjemmeside www.dasu.dk og på Den Blå Avis’ hjemmeside www.dba.dk vil man
også løbende kunne følge med i projektet.
Fredag d. 23. maj kl. 11 viser TV/MIDT-VEST et halvt time langt indslag om virtuelt race. Læs
mere herom på www.tvmidtvest.dk.

DTC-køreren Martin Jensen kører også race i den virtuelle verden.
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Michael Outzen vandt sin første finale i DTC
Henrik Lundgaard og Martin Jensen ødelagde deres chancer i sammenstød
Michael Outzen, Ringe, hedder den nye mand i front af Danish Touringcar Championship, efter at
han søndag eftermiddag vandt sin første sejr i en DTC-finale, da han strøg over målstregen mere
end syv sekunder foran nærmeste forfølger.
Fynboen lagde grunden for sin sejr gennem en kombination af hurtig og sikker kørsel, hvor
han i de to indledende kvalifikationsheat på intet tidspunkt var i nærkontakt med rivalerne. I første
kvalifikationsheat blev han nummer to, og da han fik en femteplads med sig hjem i det andet
kvalifikationsheat, havde han pole position til finalen. Her kørte han kort og godt fra konkurrenterne,
så han nu fører mesterskabet med to points forspring til Tom Pedersen, Christiansfeld.
Henrik Lundgaard, Hedensted, havde ellers vundet første kvalifikationsheat, men i andet
kvalifikationsheat kom han i nærkontakt med Martin Jensen, Albertslund, så begge røg af banen,
hvilket ødelagde deres chancer for at være med fremme i finalen. Andet kvalifikationsheat gik til
Jens Edman, Sverige, som i finalen besatte andenpladsen, da hans nærmeste konkurrent, Robert
Schlünssen, Tyskland, blev idømt en stop & go-straf for at have modtaget fremmed hjælp. Dette
betød, at Michel Nykjær, Tappernøje, fik tredjepladsen og dermed sin første podieplads i denne
sæson.

Michael Outzen tog føringen fra start i finalen på Ring Djursland foran Jason Watt, Jens Edman, Michael Nykjær og
Robert Schlünssen (fotograf: Birger Vilén).
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Den foreløbige stilling i Danish Touringcar Championship er som følger:
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
17.
18.
19.
20.
21.
23.

Michael Outzen
Tom Pedersen
Henrik Lundgaard
Michel Nykjær
Jens Edman
Jan Magnussen
Robert Schlünssen
Kasper Jensen
Jason Watt
Kristian Poulsen
James Thompson
Martin Jensen
Emmet O’Brien
Gunnar Kristensen
Carsten Leveau
Jens Møller
Michael Carlsen
Peter Ager
Kim Lund
Petter Granlund
Jakob Ludvigsen
Jesper Sylvest
Ronnie Bremer

Ringe
Christiansfeld
Hedensted
Tappernøje
Sverige
England
Tyskland
Aalborg
Herlev
Padborg
England
Albertslund
Irland
Klampenborg
København
Ikast
Vissenbjerg
Esbjerg
Silkeborg
Norge
Århus
Jægerspris
USA

Chevrolet Lacetti
BMW 320si E90
Chevrolet Lacetti
BMW 320si E90
Peugeot 407
BMW 320si E90
Peugeot 407
BMW 320si E90
Seat Leon
BMW 320si E90
Honda Accord Euro-R
BMW 320si E90
BMW 320si E90
Seat Leon
Seat Leon
Honda Accord Euro-R
Peugeot 407
BMW 320si E90
Seat Leon
Peugeot 407
BMW 320si E90
BMW 320si E90
Mercedes C200

75
73
67
67
66
57
50
46
45
44
38
37
26
21
15
15
12
10
9
6
3
3
1

VIL DU HJÆLPE
KLUBBEN..........????
Kunne du tænke dig fremover at få klubbladet fremsendt elektronisk på din e-mail
som PDF-fil istedet for i papirform, så kan du hjælpe klubben med at spare mange
penge i portoudgifter.
Du vil modtage bladet som PDF-fil, som kræver Adobe Acrobat Reader-program,
men dette kan downloades gratis fra Adobe’s hjemmeside, hvis ikke du allerede har
programmet, idet det ofte følger med nyere computere.
Har du lyst, så send din mailadresse til Niels Kr. Højriis på hojriis@mail.tele.dk
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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.

NYE MEDLEMMER
IMK byder velkommen til følgende nye medlemmer;

Paw Ottesen
KP Racing A/S
Andreas Johannsen
Lasse Thomsen
Dennis Jessen
Mads Haubjerg
Kasper Olesen
Mikkel Pedersen
Michael Rasmussen
Jimmi Christensen
Ib Christensen
Simon Krath
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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.

Juni
Fredag d. 6.
Lørdag d. 7.
Søndag d. 8.
Lørdag d. 14.
Mandag d.16.
Søndag d 22.
Lørdag d.28.
Juli
Lørdag d. 5.
Mandag d. 7.
Torsdag d. 24.
August
Lørdag d. 2.
Fredag d. 8.

Orientering DM/JFM, Århus
Folkerace, Kolding
Klubrallykursus, Nordjylland
Rallysprint, IMK
Orientering, Århus
Folkerace, Nysumbanen
Klubrally, Kjellerup
Folkerace, IMK
Orientering, Bjerringbro
Folkerace, Frederikshavn
Rally, Bramming
Rally, Kjellerup

Se også andre datoer på www.dasu.dk

