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Kære klubkammerater....
Så er det tid til sidste nummer inden Julehøjtiden
og derfor er det naturligvis på sin plads at ønske
alle IMK’s medlemmer og deres familie en rigtig
Glædelig Jul samt et Godt Nytår.
Husk at møde op til IMK’s Generalforsamling,
som finder sted 28. januar 2009 i klubhuset.
hilsen
Redaktøren

DEADLINE
Deadline til næste nummer af
Kilometerstenen er

3. januar
Næste nummer udkommer
i uge 3
INDHOLD
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Nyt fra Baneudvalget
Nyt fra O- & R-udvalget
Tillægsregler til klubrally
O- & R-udvalgsmøde, referat
Web-møde

Forside:

Jens Møller i Hartmann-Honda
på Salzburgring i Østrig
(Foto: Henning Smed)

KURSER 2009

5. og 12. Marts
afholdes licenskursus.

9 April
afholdes flagkursus.
Prøverne skal aflægges samme aften.
Kender du nogen som kunne tænke sig at komme ud at køre
Folkerace eller være behjælpelig som flagpost. så tilmeld ham/hende
til Niels Kr. Højriis på tlf. 97155203/40145203 eller mail
hojriis@mail.tele.dk .
Sæt kryds i kalenderen allerede nu.
Mere om ovenstående i de næste klubblade og på hjemmesiden.

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

97 15 17 75
96 60 01 03
40 25 17 75
per@apauto.dk
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STØJMÅLER
Vi mangler støjmålere.

Lørdag d. 8 marts
afholdes der støjmålerkursus.
Kan du tænke dig, eller kender du en som kan tænke sig, at få licensen som
støjmåler, så tilmeld ham/hende til Niels Kr. Højriis på tlf. 97155203/40145203 eller
mail hojriis@mail.tele.dk, hurtigst muligt.

ÅRSMØDE
BANEUDVALGET
TORSDAG D. 8. JANUAR 2009
Kl. 19.00 i Klubhuset
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Året der gik
3. Økonomi
4. År 2009
5. Valg af medlemmer til B-udvalget
6. Evt.

Alt i blomster og brugskunst

Ællingen

Torvet 3 - 7430 Ikast - tlf. 97151598
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Sunds Møbler
Navervej 18
7451 Sunds
Tlf. 19 14 17 00

Klubrally -Vil du prøve?
Hvordan kommer du så i gang ?
Inden du kan få lov til at køre løb, skal du igennem et klubrallykursus, som består af
teori og praksis. De fleste klubber der arrangerer klubrally afholder også kurser - som
regel i foråret inden turneringerne begynder, men også i løbet af sæsonen. Her er der
hjælp at hente fra rutinerede kørere, som gerne vil lære fra sig.
Når du har været gennem kurset kan du købe din klubrallylicens, og så er der rig
lejlighed til at køre løb overalt i landet.
Næste gang IMK afholder kursus er: Søndag d. 11. januar
Mødestedet er: v. Jutlandia, Industrivej 1, 7280 Sdr. Felding

kl. 09.30

Kurset er gratis – hvis man er forudtilmeldt.
Kurset består først af lidt instruktion og derefter køres der 3 prøver.
Krav for at deltage:
· En indregistreret bil
· 2 styrthjelme
· En 1. kører med gyldigt kørekort
· En 2. kører (min. 14 år)
Yderligere oplysninger og tilmelding kan ske på tlf.: 27 63 90 05 eller ved at sende
en mail til: rosenlund@profibermail.dk
Skulle man få lyst til at deltage i sidste øjeblik, kan man også møde op på dagen – så
må vi se om der er flere ledige pladser.
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Tillægsregler for KLUB-RALLY
11. januar 2009
Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med reglementer for automobilsport i
Danmark, nedenstående tillægsregler samt senere slutinstruktioner.
1: Arrangerende klub:
Løbets navn:
Løbsdato:

Ikast og omegns Motor Klub
LADA-Cup 1 / IMKs Klubmesterskab 4. afdeling
Søndag den 11. januar 2009

2: Løbsleder:
Løbsledelse:

Bjarne R. Nielsen
Kenneth Rønholm

Off. 323

Tlf. 27 63 90 05

3: Deltagerklasser:

Klasse:
1
2
3
4 – kursister

Bil:
IMKs LADA
Egen bil
Egen bil
Egen bil

Licens:
Alle
Klubrally
Rally
Eendags

4: Begrænsninger:

Min. deltagerantal: 1
Max. Deltagerantal: 100

5: Anmeldelse:
Anmeldelsesgebyr:
Betalingsmåde:
Anmeldelsesmåde:

Klasse 1, 2 & 3: 100,00 kr. - uanset hvor mange klasser man
deltager i Klasse 4: Gratis
Ved start
Telefonisk eller skriftligt ved startstedet

Anmeldelsesfrist: Søndag den 11. januar kl. 09.30
6: Startsted:

v. Jutlandia, Industrivej 1, 7280 Sdr. Felding

7: Løbets længde:
Prøve 1 & 2:
Prøve 3:

Total ca. 10 km.
Industrivej – Jutlandia - Siemens
Vestjyllands Andel

8: Særlige
bestemmelser:

Løbet er kun for IMK-medlemmer samt kursister (kursister kan kun
deltage i klasse 4)
IMK-medlemmer kan deltage i både LADA-en og i egen bil
Der præmieres ikke for løbet, men kun for den samlede stilling
I LADA-Cuppen og Klubmesterskabet
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Referat O&R møde 26/11 2008 Hos Kenneth Rønholm.
Mødedeltager: Anders Clausen, Bjarne Nilsen, Troels Nielsen & Sabine Nielsen.

Godkendelse af referat fra forrige møde.
Bjarne var med til det forrige møde som blev afholdt ved ham.
Ny Klubrallybil:
Der er stadig ikke fundet en rally bil, der har ikke været nogle, interessante emne til vores budget.
Et enige udvalg, mener at vi skal forsætte med at lede efter den rette bil. Der er også enighed om
at Ladaen skal synes igen.
Lada-Cup / Klubmesterskab den. 11. januar
Der er gang i at søge tilladelser, ved de lodsejer som der holder til ved det gamle Jutlandia.
Bjarne er ved at undersøge om der kan fås en tilladelse ved foderstof nord for Sdr. Felding. Løbet
vil også bruges til at afholde et kursus løb, info via Rally Info (Det var en succes sidste gang at vi
gjorde det). (Brian vil blive spurgt om han vil stå for pølse salg).
Ringkjøbing Landbobank Rallysprint
Løbet er blevet flyttet til den. 20/6 2009
Biler for Alle 2009:
MCH har svaret Bjarne tilbage omkring løb fredag aften, men der er kommet ny kontakt person.
Der vil blive taget kontakt til denne person. For at høre hvad MCH har af planer omkring aften
løbet.
DASU har spurgt om IMK ville lave en form for pr. løb om lørdagen. Klubrally kursus løb. Udvalget
havde flere forslag til, hvordan at det kunne lade sig gøre. Der vil blive arbejdet videre med det.
Regnskab 2008
Regnskabet er flot når man tænker på, at der er blevet købt ny kopimaskine samt materialer.
Budget for 2009
Budget er lavet og sendes til godkendelse ved bestyrelsen.

Statsautoriseret Revisionsfirma

www.kpmg.dk

Ikast Afdeling

Tlf. 97 15 10 55
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Årsmøde
Årsmøde for O&R bliver tirsdag den. 6/1 2009 der kommer en indkaldelse i klubbladet.
IMKs hjemmeside
Hjemmesiden skal fungere, det gør den ikke pt. den skal opdateres, vi skal tænke på at siden er
vores ansigt ud af til. I forbindelse med vores kursus løb den 26/10 2008 der opfodrede vi
kursisterne til at kikke ind på vores hjemmeside for at finde resultaterne fra løbet. Resultatet listen
er ikke kommet på siden. Troels er meget utilfreds med at IMK ikke kan finde en måde at få siden
til at køre på. Vi kunne jo lade kontingent stige med 10.- og lade dem gå til aflønning en Web
master.
Klubaftener:
Hartmann Racing er blevet kontaktet, om det kunne lade sig gøre at komme på besøg i hans
racing team. Han vil gerne vise os de ting at han går at arbejder med, men pt. havde han ikke
nogle af bilerne hjemme. Men omkring marts mdr. vil der være chance for at bilerne er i Herning
igen.
Torsdag den. 19/2 2009 vil der være konkurrence i rally på en play station. Mere her om i
klubbladet i januar.
Eventuelt

Opfordring.......
Hej alle,
Hvis nogle af jer ligger inde med billeder fra 2007...fra enten løb, klubaftener eller andre arrangementer (de må gerne være sjove og pinlige).....så send dem til undertegnede.
Meget gerne via posten på en CD til følgende adresse;

Sabine Rosenlund
Gl. Færgevej 9, Vilsund
7700 Thisted
Så er det jo aldrig godt at vide, om de bliver vist frem til Årsfesten!
Dette gælder naturligvis alle klubbens afdelinger.
Sidste frist er 31. december 2008.

PP RÅDGIVNING A/S
Thrigesvej 23 - 7430 Ikast
Tlf. 96 60 10 10 - Fax 96 60 10 11
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ÅRSMØDE
ORIENTERINGS- & RALLYUDVALGET
TIRSDAG D. 6. JANUAR 2009
Kl. 19.00 i Klubhuset
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Året der gik
3. Økonomi
4. År 2009
5. Valg af medlemmer til OR-udvalget
6. Evt.

GLÆDELIG JUL
&
GODT NYTÅR!
J.A. HVOLGAARD ApS
Hammerum - Tlf. 97116808

Jordarbejde - Kloakarbejde - Murerarbejde

v/ Helle Sørensen
Søbjergvej 10, Tulstrup
7430 Ikast
Tlf. 97250505 - Fax 97252150
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WEB-møde.....
Jan og Sabine fra bestyrelsen har afholdt møde med klubbens Webmaster Bettina Molbek for at
diskutere oplæg til ændringer på hjemmesiden samt afklare nogle praktiske rutiner omkring indsendelse at materiale til siden.
Jan præsenterede nyt oplæg til siden, dog i en meget rå form, som gøres lidt mere færdig, og som
så Bettina kan arbejde videre på.
Der kommer bl.a. nogle nye menu-knapper.
I denne forbindelse mangler klubben også en person, der kan og har lyst til at skrive klubbens
historie, som skal være på hjemmesiden. (Jan Søndergaard?)
Indsendelse af matiale til hjemmesiden skal være som PDF- eller Word-fil.
Når man fremsender materiale, skal man oplyse hvad materialet har med at gøre, for at det kan få
den rigtige placering på hjemmesiden. Vor Webmaster er nødvendigvis ikke så kyndig i motorsportens forskellige decipliner og udtryk.
Hjemmesiden vil blive opdateret mindst én gang om ugen, hver torsdag efter kl. 16.00, hvorfor
materiale skal fremsendes inden dette tidspunkt. I modsat fald kan man risikere at materiale først
up-loades den efterfølgende torsdag.
I forbindelse med løbsarrangementer kan de involverede træffe nærmere aftale med Bettina om
special-uploadning af tillægsregler og resultater.
Kalenderen skal gøres mere interessant at bruge, og der opfordres til, at alle kendte datoer sendes til Bettina, så de kan påføres kalenderen.
Bettina kan kontaktes på;
Mail - bettinamolbek@mail.dk
Tlf. - 97251895

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

