
Medlemsblad for
Nr. 7
september 2008



Side 2

Redaktion:
Jan Juul
juuljan@hotmail.com

INDHOLD
Side 3 Nyt fra O- & R-udvalget
Side 5 DTC
Side 6 Brev fra Morten Alstrup
Side 7 Referat af bestyrelsesmøde
Side 9 Åbent brev til DASU�s bestyrelse
Side 12 Kalender

Forside: John Nielsen i Ralt F3000
på Zanvoort i Holland 1985
(Foto: Jan Juul)

Kære klubkammerater....

Man plejer at sige, at ferietid er lig med
�agurketid�!
At dømme efter stoffet til dette nummer af klub-
bladet må der stadig være en del tilbage af
ferietiden, hvilket kan ses på dette nummers
omfang...eller mangel på samme.

Vi vil se frem til at indlæggene snart vælter
ind igen.

hilsen
Redaktøren

Bestyrelse:
Jan Juul (formand)
Tlf. 97156899 - 28830926
juuljan@hotmail.com
René Jørgensen (næstformand)
Tlf. 25388528
rj-auto@c.dk
Niels Kr. Højriis (kasserer)
Tlf. 97155203
hojriis@mail.tele.dk
Anders Clausen (OR)
Tlf. 40631206
helleoganders@aiac-racing.dk
Michael Nielsen (B)
Tlf. 30272479
michael_mann87@hotmail.com
Sabine Rosenlund
Tlf. 51210402
sro@dah.dk
Ulrik Simonsen
Tlf. 40827069
U.L.K.S.1801@mail.dk
Medlemsregistrering:
Jan Søndergaard
Tlf. 20979551
Kantinebestyrer:
Inge Marie Pedersen
Tlf. 97153534
Træning - Nørlundbanen:
Peter Zylauv
Tlf. 27156040
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Klubrally 2008
LADA-cup 2008
LADA Cup: 2 løb � er begge tællende
Der køres i én klasse uanset licens
Der gives placeringspoints efter gældende DASU skala (20-15-12-10-9 osv.)

Klubmesterskabet i Klubrally.
Består af: 2 åbne løb + 2 LADA Cup løb (se efterfølgende regler)
Alle løb er tællende
I alle løb opnår man placeringspoints efter gældende DASU skala (20-15-12-10-9
osv.)

Særlige regler for klubmesterskab i LADA Cup løbene:

Klasseinddeling:
Klasse 1: LADA, alle licenser
Klasse 2: Egen bil, Nyere klubrallylicens + eendagslicens
Klasse 3: Egen bil, Rallylicens og ældre klubrallylicens

Man kan deltage enten i egen bil, i LADA-en eller i begge biler.
Inden 1. deltager starter vælger man hvilken klasse man vil have skal være tællende
til klubmesterskabet.

Officials kan også være deltagere.

Tællende løb: 1. afd.: 25. maj i Randers, JFM
2. afd.: 5. oktober i Grindsted, JFM
3. afd.: ?
4. afd.: ?



A.P. Auto- og Maskinværksted ApS
Sundsvej 26
7430 Ikast

Tlf.: 97 15 17 75
Fax: 96 60 01 03
Mobil: 40 25 17 75
E-mail: per@apauto.dk
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IMK-Klubmesterskabet i
Klubrally 2008
Resultater:
1. afd.: 25. maj i Randers � Automesterløbet

Der gives point efter: 20-15-12-skalaen i alle klasser (se reglerne for
klubmesterskabet)

Sabine Rosenlund � Dorthe Christiansen: 15 points
Peter Pedersen � Claus Drachmann: 8 points
Bjarne R.Nielsen � Jesper Hedevang: 0 points

Næste afdeling tællende til klubmesterskabet er den 6. oktober i Grindsted Motor
Klub. Løbet er også 8. afd. af JFM.

DEADLINE
Deadline til næste nummer af Kilometerstenen er

26. september
Næste nummer udkommer i uge 41



Alt i blomster og brugskunst

Torvet 3 - 7430 Ikast - tlf. 97151598

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

Ællingen
Side 5

Magnussen tog DTC-føringen med sikker GP-sejr
Henrik Lundgaard og Tom Pedersen tabte terræn efter uheld

Jan Magnussen, England, overtog føringen i kampen om årets Danish Touringcar Championship
efter meget suveræn kørsel søndag på FDM Jyllndsringen ved Bosch GP Danmark. BMW-køreren
sikrede sig sejren i det første kvalifikationsheat, kørte sig fra ottende- til fjerdepladsen i det andet,
hvorefter han var totalt urørlig i den afsluttende finale, hvor han sejrede foran Michael Outzen,
Ringe, og Peter Ager, Esbjerg.

Michael Outzen havde haft en meget skidt start på weekenden, da et teknisk problem
forhindrede ham i at deltage i lørdagens frie træning, men herefter gik det bare fremad for Chevrolet-
køreren. I første kvalifikationsheat kørte han sig fra ellevte- til ottendepladsen. I det andet førte han
suverænt fra start til mål, mens han i finalen leverede en solid indsats, hvor han på sidste omgang
sikrede sig andenpladsen ved at gå forbi Peter Ager.

Vestjyden var dagens absolutte overraskelse, hvor han leverede karrierens bedste præstation
i DTC-sammenhæng, da han med intet mindre end tre top 6-resultater i løbet af søndagen scorede
dobbelt så mange point, som han havde opnået i sæsonens fire foregående DTC-afdelinger til
sammen.

Flere af feltets favoritter blev elimineret i enten dramatiske kollisioner eller af tekniske defekter.
Tom Pedersen, Christiansfeld, mistede chancen for en topplacering allerede på fjerde omgang

af første kvalifikationsheat, da han blev sendt af banen efter en påkørsel af Michel Nykjær, og den
regerende DTC-mester � der havde sin hidtil bedste weekend i år � måtte selv udgå efter en kollision
med Michael Outzen i finalen. På tilsvarende vis blev Martin Jensen, Albertslund, i første løb sat
tilbage efter et sammenstød med Jason Watt, Herlev, der også selv måtte af banen i et sammenstød
med James Thompson, England.

Michael Outzens teamkammerat Henrik Lundgaard, Hedensted, formåede at holde sig ude af
sammenstødene, men i andet kvalifikationsheat måtte han udgå fra en femteplads med et knækket
hjulophæng, hvilket kostede ham den mesterskabsføring, han havde sikret sig efter første
kvalifikationsheat.

Peter Ager blev med sin generelle tredjeplads bedste privatkører foran Jens Edman, Sverige,
og Michael Carlsen, Vissenbjerg.

De tre bedste i søndagens DTC-finale (fra venstre):
Michael Outzen, Jan Magnussen og Peter Ager
(fotograf Birger Vilén).
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Ikast Afdeling
Tlf. 97 15 10 55

Statsautoriseret Revisionsfirma
www.kpmg.dk

Hej der i IMK

Som I sikkert er bekendt med, fylder DASU senere på året 60 år, og i den anledning er jeg blevet
overdraget opgaven med at udforme endnu en jubilæumsbog, der skal have speciel fokus på de
seneste 10 år i DASU�s og klubbernes historie (som en opfølgning på Dansk Bilsport i 50 år).
I den forbindelse vil jeg gerne have lidt bistand fra dig og din klub. Rent konkret drejer det sig om
følgende:
1) Fotos
Jeg søger at gøre jubilæumsbogen så bredt favnende som muligt, og her vil et righoldigt
billedmateriale være en væsentlig styrke. Derfor vil gerne spørge til billedmateriale omkring jeres
klubliv, aktiviteter og løb i klubben � uanset om løbene måtte være store eller små. Det kan måske
endda være, at der er nogle af jeres klubmedlemmer, som ligger inde med noget specielt og sjovt?
2) Kort klubbeskrivelse
Som en integreret del af bogen skal der være en oversigt over de enkelte klubber, der er medlem
af DASU. Oversigten skal indeholde en kort beskrivelse om klubbens stiftelse og optagelse i
DASU, vigtigste begivenheder samt relevante kontaktdata.
3) Klublogo
Mange af DASU�s klubber har spændende og utraditionelle logoer, og jeg vil meget gerne have de
enkelte klubbers logoer med, da de i sig selv fortæller en historie. Men for at kunne gøre det er jeg
nødt til at have et egnet (teknisk set) logo fra jer, der kan anvendes til at blive trykt i en bog. De
fleste logoer fra hjemmesider er sjældent i en tilfredsstillende kvalitet, så derfor jeg vil gerne bede
om at få tilsendt et logo i et af følgende formater (i prioriteret rækkefølge):
a) eps-fil
b) ai-fil
c) højt opløselig pdf-fil
d) højt opløselig gif-fil
e) højt opløselig jpg-fil

Jeg ser frem til at høre fra jer i klubben i løbet af september.
Med venlig hilsen
Morten Alstrup

Vi har modtaget nedenstående brev fra Morten Alstrup.
De som måtte ligge inde med materiale kan aflevere dette til undertegnede, så sørger jeg for en
samlet fremsendelse til Morten.

- Jan Juul
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Referat fra bestyrelsesmøde 04/08

Tirsdag d. 12.08 – 08 kl. 19.00 hos Sabine Rosenlund, Tirstrupvej 18, 2.tv., 8240 Risskov.
Deltagere: Jan Juul, René Jørgensen, Niels Kr. Højriis, Sabine Rosenlund, Anders Clausen,
Michael Nielsen og Ulrik Simonsen.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra forrige møde.
Refreratet godkendt uden bemærkninger.

2. Økonomi.
Meget tilfredsstillende trods diverse investeringer og nyanskaffelser.

3. Løbende sager
a. Bestyrelsen

Der er modtaget en skrivelse fra Kolding om støtte til Bent Mikkelsens kandidatur
til formandsposten i DASU. Bestyrelsen tilslutter sig dette.
Niels Kr. beretter om retssagen i AOU mod Kvalitets- og Koordinerings Udvalget.
Bestyrelsen beslutter at afvente til den endelige skriftlige afgørelse modtages
og derefter træffe beslutning om hvad der videre skal ske.
Jan og Sabine deltager i Opstillingsmøde Vest d. 18. september på Pårup Kro.

b. B- udvalget
Det går godt i holdmesterskabet.
Ansøgning til kommunens miljøudvalg om udvidelsen af Nørlundbanen til
Rallycross skal ske inden 01.09.08.
Desværre har der væres ubudne gæster efter sidste løbsarrangement.

c. OR-udvalget
Der er styr på det hele til det kommende arrangement.

BESTYRELSEN
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PP RÅDGIVNING A/S
Thrigesvej 23 - 7430 Ikast

Tlf. 96 60 10 10 - Fax 96 60 10 11

4. Øvrige udvalg
a. Sponsorudvalg

Intet at bemærke.
b. Bygningsudvalg

Renovering starter efter 1. oktober.
Industriopvaskemaskine til klubhuset ønskes, men en sådan er dyr.
René har måske en god kontakt til brugt.

c. Bankoudvalg
Udvalget gør det rigtig godt, og ellers intet at bemærke.

d. Klubbladsudvalg
Materiale fra medlemmerne til klubbladet modtages gerne.
Ellers intet at bemærke.

e. Aktivitetsudvalg
Årsfesten afvikles den 7. februar 2009.
Der afvikles klubmesterskab i mini-racing i efteråret/vinteren.

5. Nye mødedatoer.
Foreløbig kalender:
18. september Opstillingsmøde Vest i Pårup
8. oktober Bestyrelsesmøde hos Ulrich
22. november DASU REpræsentantskabsmøde på Fyn
3. december Bestyrelsesmøde hos Anders

6. Eventuelt.
Arbejdsdag d. 30. august på MRC-banen.
Der er siden kommet informationer angående MRC-bane i Kølkær, som gør, at et flertal
i bestyrelsen har besluttet at indstille MRC-aktiviteterne p.t.
Ulrich stiller forslag om anvendelse af MRC-banen til mini-crossere.
Der ønskes et møde med webmasteren for at disketere nærmere opbygning af hjemme-
siden. Jan og Sabine deltager. Mødet skal finde sted i en ulige uge.
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v/ Helle Sørensen
Søbjergvej 10, Tulstrup
7430 Ikast
Tlf. 97250505 - Fax 97252150

Dansk Automobil Sports Union
Idrættens Hus
2605 Brøndby

Ikast, d. 01.09.2008

BESTYRELSEN

Formand
Jan Juul
Kildevej 9
7430 Ikast
Tlf. 97156899

Næstformand
René Jørgensen
Søbjergvej 54
7430 Ikast
Tlf. 25388528

Kasserer
Niels Kr. Højriis
Per Kirkebys Vej 30
7430 Ikast
Tlf. 97155203

Ulrik Simonsen
Tanderupvej 66
7400 Herning
Tlf. 40827069

Sabine Rosenlund
Tirstrupvej 18, 2.tv.
8240 Risskov
Tlf. 51210402

Bane-afdeling
Michael Nielsen
Granallé 9
7442 Engesvang
Tlf. 30272479

Orientering- &
Rally-afdeling
Anders Clausen
Himmelbjergvej 4
8600 Silkeborg
Tlf. 40631206

Åbent brev til DASU’s bestyrelse

Med baggrund i IMK’s netop afsluttede sag 09-2008 i Amatør-
& Ordensudvalget (AOU) ønsker klubben at fremføre følgende
kommentarer og spørgsmål.

1)
IMK erkender naturligvis, at Kvalitets- og Koordineringsudvalget
(QKU) har handlet i overensstemmelse med de beføjelser udval-
get har (§ 13.403) med hensyn til at tildele en klub løb på samme
dato som IMK’s rettidigt ansøgte arrangement.
Vi har dog ikke fået noget svar fra QKU, trods direkte adspurgt,
på hvilken måde der i udvalgets afgørelse er tale om et „særligt
tilfælde“, som der iflg. §13.403 skal.
Er det muligt at få et svar på dette spørgsmål?

2)
Man kunne ud fra denne sag, nemt få den formodning at en
„promotor“/løbsarrangør med fuldt overlæg undlader at ansøge
om løbsdatoer, for at få større flexibilitet, og for at slippe for at
betale afgift ved flytning af en løbsdato.
Fremgangsmåden ser i hvert fald ud til at være benyttet mindst
et par gange i løbet af 2008, hvis ellers man har fulgt lidt med på
DASU’s løbskalender på www.dasu.dk
Undergraver dette ikke hele kalender- & løbsansøgningssystemet?
Kan dette være meningen?

3)
Inden mødet (retssagen) med AOU d. 7. august havde IMK for-
gæves forsøgt at fremskaffe QKU’s forretningsorden og proce-
durer for kalenderarbejdet (se § 13.003 i reglement 1).
I den reviderede Bilags- og vidneoversigt fra AOU pålægges
QKU derfor at medbringe denne til mødet. - Dette skete ikke, og
direkte adspurgt udtalte QKU’s formand at man ingen skriftlig
forretningsorden havde. Dette blev ikke påtalt af AOU.

1/2



J.A. HVOLGAARD ApS

Jordarbejde - Kloakarbejde - Murerarbejde
Hammerum - Tlf. 97116808
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BESTYRELSEN

Man må derfor formode at en sådan slet ikke eksisterer, og at hverken QKU eller
bestyrelsen overholder § 13.003.
Dette er efter IMK’s mening ikke acceptabelt, idet QKU, om nogen, bør have orden i
eget hus, hvis udvalget vil gøre sig til dommer over andres mangler.
Kan vi forvente en opstramning på dette, eller vil man køre videre i samme spor?

4)
Vi finder det også betænkeligt at en sag i QKU øjensynligt kun behandles
af 2 personer i udvalget til trods for at udvalget består af 4 personer.
Om dette er almindelig praksis ville naturligvis have fremgået af en eventuel forret-
ningsorden for QKU.
Til sammenligning er betingelserne for at AOU kan træffe en gyldig beslutning beskre-
vet i §11.210, hvor der kræves at udvalget er fuldtalligt.
Ville DASU’s bestyrelse have godkendt en forretningsorden, der gør det muligt for
50% eller mindre af QKU at afgøre en sag?

Ovenstående kommentarer og spørgsmål skal ikke ses som sure opstød eller ønske
om at udhænge enkeltpersoner, klubber m.v., men som IMK’s dybe bekymring for,
hvad denne afgørelse kan have for planlægningen og koordineringen af løbsdatoer
i fremtiden.

Vi håber også at ovenstående kan mane til eftertanke, og måske få øjnene op for, at
der bør ses på nogle reglementsændringer i reglement 1.
Måske skal der bl.a. i § 13.403 specificeres nærmere, hvad ordene „særlige tilfælde“
dækker over. Ligesom § 11.202  trænger til en revidering, hvis man ønsker Repræsen-
tantskabet skal have nogen reel indflydelse på valget af medlemmer til AOU.

Af hensyn til en åben debat er dette brev også sendt til Autosport, ligesom det vil
være muligt for alle at få aktindsigt via klubbens hjemmeside www.imk.dk, hvor
alle relevante dokumenter vil være tilgængelige.

Med venlig hilsen
Ikast & omegns Motor Klub

p.b.v.
Jan Juul
Formand

2/2



HOLSTEBRO
Lundholmvej 45
7500 Holstebro

Tlf. 97421555A/S

IKAST
Sundsvej 23
7430 Ikast
Tlf. 97155111
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Ikast Automobiler A/S
Eli Christensens Vej 31-35 - 7430 Ikast - Tlf. 97152611

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



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.

September
Lørdag d. 6. Klubrally, MSS
Lørdag. d. 6. Orientering, Hold DM, Randers
Søndag d. 7. Klubrally, Bramming
Søndag d. 7. Folkerace, Løvelbanen
Lørdag d. 13. Pålidelighedsløb, Fyn
Lørdag d. 13. Klubrally
Lørdag d. 13. Rallycross, Nysumbanen
Lørdag d. 13. Rally DM, Nykøbing Falster
Lørdag d. 13. Klubmesterskab Folkerace, IMK
Lørdag d. 20. Folkerace, Ørnedalsbanen
Søndag d. 21. Klubrally JFM, Nordjylland
Lørdag d. 27. Orientering NEZ, Sverige
Søndag d. 28. Folkerace, Nysumbanen
Søndag d. 28. Klubrally, Randers

Se også andre datoer på www.dasu.dk


