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Forside: Henrik Iversen i skala 1:24
(Foto: Jan Juul)

Kære klubkammerater....

Først og fremmest Godt Nytår!
Desværre sluttede 2008 ikke på bedste vis idet
klubben i december mistede 2 gode sports-
udøvere og - kammerater, som fremover vil
blive savnet. Lad os ære deres minde ved at
gøre 2009 til et rigtigt godt IMK-år!
Lad mig også lige minde om vor Generalfor-
samling og Årsfesten.....2 arrangementer, som vi
håber rigtig mange vil møde op til. Læs nærmere
her i bladet.

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

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

DEADLINE
Deadline til næste nummer af

Kilometerstenen er

8. februar
Næste nummer udkommer

i uge 8-9
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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

MINDEORD
BJØRN HAR FÅET FRED.
Denne triste meddelelse fik klubben søndag d. 21 december.

Bjørn Pedersen startede som ungdomskører i IMK i sæsonen 2006.
Han var med på holdet fra ungdomsskolen i Engesvang som
lavede Folkeracere i foråret 06 og startede, på Nørlundbanen ved
sæsonstarten, i U-16 klassen.
Bjørn blev ramt af en kræftsygdom i 2007 men var dog stadig at se
på Nørlundbanen, på træningsaftener, når han kunne få �fri� fra
sygehuset.
I sæson 2008 startede Bjørn igen med at køre Folkerace og
opnåede da også en 3. plads ved Klubmesterskabet i U-18.

Desværre ramte sygdommen igen, og vi kommer til at savne
Bjørn�s gode humør i IMK...........Bjørn blev kun 16 år.

ÆRET VÆRE BJØRN�S MINDE
IKAST & OMEGNS MOTOR KLUB

Vi har mistet vores allesammen�s positive Bjørn d. 21/12 2008.

Bjørn var en utrolig positiv dreng, selv det sidste år han havde kræft.
Altid glad for det han opnåede og det som der blev gjort for ham. Han var en ven og snakkede
aldrig ondt om andre. Et rigtig godt eksempel for U-16 og U-18 kører.
Han kæmpede i hans store tunge �Scorpio� der var hans et og alt. Opnåede aldrig rigtig noget i
den, men var glad og tilfreds.
Købte så en Peugeot og den glædede han sig meget til men fik så konstateret kræft. Hans eneste
ønske var at den kunne blive færdig til 3-dages løbet i Frederikshavn i sommerferien 2008. Den
blev færdig og han kom ud at køre i den inden og her fik han endda en pokal for en 3. plads.
Han havde en stor støtte i hans far + familien der altid var med ham. Vi andre nød hver gang vi
var af sted til løb og Bjørn var med, for han spredte glæde omkring sig.
Hans udtalelser var tit, man er ikke fed (bare erotisk buttet) og alle gode mennesker har det godt.
Det glippede så desværre for ham.
Han vil altid blive husket når vi er af sted til løb.
Vi vil savne hans positive sind til det sidste, selvom han kæmpede med sygdom. Han har lært os
meget som man ikke altid tænker på. Derfor vil han ikke nogensinde blive glemt, men blive mindet
mange gange. Hans alt for kort liv var guld værd og et godt eksempel for unge og gamle.

Harly Veng
Folkerace Engesvang



Alt i blomster og brugskunst

Torvet 3 - 7430 Ikast - tlf. 97151598

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

Ællingen
Side 4

IMK og dansk motorsport har mistet en ildsjæl og en stor personlighed ved Sune Gramstrups død.
Sune blev medlem af IMK i forbindelse med at Nørlundbanen blev til. Her kørte han Folkerace i de
første år, og senere blev han en af de faste løbsledere tilknyttet Nørlundbanen.
Sune arvede nok sin interesse for motorsport fra sin far, som i 50erne udviklede HEMO
triptællerne, og som Sune senere videreudviklede, så historisk motorsport i dag stadig kan
forsynes med nye (historiske) triptællere.
For år tilbage fik Sune fingre i en SAAB 96, og det var starten på Sunes karriere i historisk
motorsport. Ret hurtigt fik han stor succes med at køre denne form for motorsport, og det helt
store højdepunkt kom nok i januar/februar 2008, hvor Sune og den gamle SAAB deltog i Monte-
Carlo Historique med start nr. 326.
Desværre måtte SAAB�en give fortabt 2/3 inde i løbet, hvor det ene forhjul mistede forbindelsen til
resten af bilen efter en meget hård bjergetape med masser af sne og is. Der var mange andre der
også måtte kaste håndklædet i ringen på denne etape.
Herefter måtte resten af Monte-Carlo Historique 2008 opleves fra sidelinien og i ryttergården på
havnen i Monte-Carlo.
Sune var som sagt en ildsjæl, og  han var begyndt at planlægge en tur mere til det lille fyrste-
dømme....dette skulle dog først have været i 2010.
I 2009 skulle der køres motorløb med sønnen Niels. Sune havde købt en Peugeot 205, som han
var ved at gøre klar til rallysæsonen. Kort før jul fik han så endelig en dispensation, så han måtte
tage sønnen Niels med ud at køre, når sæsonen startede.
Sunes død kom som et stort chok for alle og ikke mindst familien. Derfor går vores tanker også til
Kiss og Niels i denne svære tid.

Æret være Sune Gramstrups minde
IKAST & OMEGNS MOTOR KLUB
Per Mikkelsen

MINDEORD
Sune Gramstrup (HEMO)
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STØJMÅLERE
Vi mangler støjmålere, og afholder derfor

Lørdag d. 28 marts
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.

P.S. Datoen der blev annonceret i sidste nummer af �Kilometerstenen� var forkert.

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

Nye IMK medlemmer 2009
IMK byder velkommen til følgende nye medlemmer her ved indganggen til 2009

Dennis Pleidrup Tørring
Carina Sørensen Horsens
Michael Olesen Horsens
Jesper Qvist Horsens
Jesper T.T. Jensen Horsens
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Ikast Afdeling
Tlf. 97 15 10 55

Statsautoriseret Revisionsfirma
www.kpmg.dk

Prins Joachim indvalgt i FIA�s Historic
Motor Sport Commission
Prins Joachim blev 7. november indvalgt i den internationale
bilsportsorganisation FIA�s Historic Motor Sport Commission.
Udvalget har til opgave at regulere historisk motorsport.
Prins Joachim indleder arbejdet i begyndelsen af det nye år.
Det er første gang Danmark har et medlem i FIA�s Historic Motor
Sport Commission.

H.K.H. Prins Joachim er selv racerkører og vandt i 2005
Dansk Automobil Sports Unions mesterskab for historiske biler.
Ved at sige ja til en plads i FIA Historic Motorsport Commission
får HKH Prins Joachim nu en mere organisatorisk rolle
sideløbende med den som aktiv racerkører.

Prins Joachim blev 7. november indvalgt
i den internationale bilsportsorganisation
FIA�s Historic Motor Sport Commission.
Det skete på den årlige generalforsamling
i Paris.
Historic Motor Sport Commission er et af
flere underudvalg i FIA, og har, som
navnet antyder, til opgave at regulere
historisk motorsport, herunder udskrivning
af �Championships and Trophies for
historic cars�.
I 2008 havde kommissionen således
ansvar for afvikling af 51 internationale
arrangementer, hvoraf de 15 var baneløb,
14 pålidelighedsløb, 8 rally og 14 hill-
climb.
De respektive Commissions ledes af en
formand og mødes til et antal møder i
årets løb. Prins Joachim indleder
arbejdet i begyndelsen af det nye år.
Det er første gang Danmark har et
medlem i FIA�s Historic Motor Sport
Commission.
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På sidste repræsentantskabsmøde, blev vedtaget en ændring af kontingent og
licenssystemet.
Der blev indført et kontingent for aktive som indeholder en basislicens som kan
bruges til FR, O-løb, klubrally m.m.
Når klubben har registreret kontingentet kan man bestille sin basislicens på
licensportalen hos DASU, uden ekstra betaling. HUSK AT UDSKRIVE KVITTERING
da denne kan bruges til du har modtaget �plastikkortet�.
Nedenfor kan du se hvad din licens koster for 2009. (Hele beløbet skal indbetales til
klubben).
Seniormedlemsskab er afskaffet.

AKTIV MEDLEM INCL. GRUNDLICENS: Kr. 725,00
Ø Er for medlemmer som vil køre i løbet af året
Ø Højere licens kan købes mod ekstra betaling
Ø Autosport modtages
Ø Kan evt. have OFF-licens

ALMIDELIGT MEDLEM Kr. 500,00
Ø Medlemmer som ikke regner med at skulle have

licens i løbet af året
Ø Kan blive opgraderet til aktiv medlem
Ø Autosport modtages
Ø Kan evt. have OFF-licens

UNGDOMSMEDLEM Kr. 375,00
Ø Medlemmer der ved indmeldelsen ikke er fyldt 18 år
Ø Bliver betragtet som aktiv
Ø Højere licens kan købes mod ekstra betaling
Ø Autosport modtages
Ø Kan evt. have OFF-licens

AKTIVT HUSSTANDSMEDLEM Kr. 375,00
Ø For ægtefælde/samlever, samt hjemmeboende børn

under 18 år, skal være til et almindeligt/aktivt aktivt
medlem af klubben, som vil ud at køre i løbet af året.

Ø Højere licens kan købes med ekstra betaling
Ø Autosport modtages ikke
Ø Kan evt. have OFF-licens.

2009
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PP RÅDGIVNING A/S
Thrigesvej 23 - 7430 Ikast

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

J.A. HVOLGAARD ApS

Jordarbejde - Kloakarbejde - Murerarbejde
Hammerum - Tlf. 97116808

ALMINDELIGT HUSSTANDSMEDLEM Kr. 195,00
Ø Samme regler som Aktivt husstandsmedlem.
Ø Dog skal reglerne under ALMINDELIGT MEDLEM

overholdes.

STØTTEMEDEM AF IMK SAMT DASU MEDLEMSSKAB Kr. 375,00
Ø Modtager �Kilometerstenen�
Ø Autosport modtages
Ø Kan evt. have OFF-licens

STØTTEMEDLEM AF IMK                                                             Kr. 150,00
Ø Modtager �Kilometerstenen�
Ø Kan evt. have OFF-licens.

Beløbet kan indsættes på bankkonto reg.nr. 3406 konto 3406 918882 eller reg.nr.
7641 konto 1017916.

Er du i tvivl så send en mail hojriis@mail.tele.dk eller ring til mig på 97155203 /
40145203 efter kl. 17,00.

Venlig hilsen
Niels Kr. Højriis
Kasserer
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Lørdag d. 7 februar 2009
Klokken 18.00 � 02.00

Festen er selvfølgelig for alle medlemmer, ægtefæller,
hjælpere, sponsorer........kort sagt alle IMK�ere 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      75,00 kr.
Natmad                     50,00 kr.
Bus                            50,00 kr.

BEM.: I ÅR KØRER DER OGSÅ BUS FRA KRAGELUND,
ENGESVANG OG BORDING.
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 Nielsen tlf.    51210402
Rene Jørgensen tlf.    25388528 Mail.: rj-auto@c.dk
Niels Kr. Højriis tlf.    97155203/40145203 Mail.: Hojriis@mail.tele.dk
Sidste frist for tilmelding er fredag d. 30 januar.
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DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger revideret driftsregnskab og status.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Fremlæggelse af budget
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse:

Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter,
og der gives meddelelse om de 2 af sportsgrenene valgte
til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen er;
Jan Juul
Niels Kr. Højriis

8. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant.
9. Eventuelt.

GENERALFORSAMLING
28. januar 2009

Kl. 19.00
i klubhuset
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NYTÅRSLØBET � SØNdag d. 28. dEc. 2008.
Jeg har igen været ude på lånemarkedet. Jeg har igen fået held til at låne min fætter Lars fra KAC -
Kolding Automobil Club. Da der jo er blevet kørt pænt med salt ud på de danske veje i de sidste
dage, får Kadetten lov til at blive hjemme. Vi må nøjes med Toyota�en.

Løbet er delt i to løb. Et Historisk Pålideligheds løb og et Orienteringsløb. Vi har valgt at deltage i
dem begge. Det er der syv andre hold der også har, så vi er otte hold der kommer lidt før resten af
deltagerne for at starte ud på de ca. 80 km P � løb.
Vi har fået start nummer 1 med start kl. 12.00. Vi har Dennis med på bagsædet. Han er sammen med
en anden ung mand ved at udvikle et dansk præcisions ur, hvor man kan ændre urets ganghastighed.
Det gør det meget ideel til historisk P-løb. Han skal teste uret i praksis. (Det viser sig at det er mere
præcis end det �Belmok ur� vi har købt i dyrere domme i Belgien, så det lyder lovende). Og så bliver
det billigere.

Der er en lille transport fra RAS�es klubhus på Gl. Hobrovej til rastepladsen ved bygrænsen på
Hadsundvej. Her er der restart. Vi kører over Mejlby til Gimming. Her holder der en lastbil og en
varevogn i vejen, og vi bliver lidt forsinket. På det efterfølgende stykke grusvej har vi derfor lidt travlt.
Det kommer fra bagsæder � det går da lidt hurtigt på den her grusvej. Lars svarer � så skal du bare
vente til vi har travlt. Vi fortsætter over Harridslev og ned gennem Sønderskov, langs Randers Fjord
og til Mellerup. Herfra vestpå til OTK ved Lindbjerg. Der er et par ret gode finter på denne etape.
Anden etape leder os over Tvede, Hald, Øster Tørslev, ned til Randers Fjord igen. Her kører vi et
langt stykke gennem Tvede Enge og Hungstrup Skov, inden vi igen kommer til Tvede og OTK�en ved
Lindbjerg. På denne etape er der også et par rigtig fine finter.
Sidste etape fører os tilbage mod Randers, over Mejlby til rastepladsen på Hadsundvej. Her laver vi
en fejlkørsel lige til sidst. Det koster lige en rutekontrol.

Så skal vi i gang med Orienteringsløbet. De første ca. 10 km er nutids løb. De sidste 56 km er
�Gammeldaws�. Her er der så 13 deltagere i en blandet klasse. Det er kun begyndere der har deres
egen klasse. Her er der 7 deltagere.
De 10 km klarer vi i industrikvarteret her ved Hadsundvej. Det har vi ikke meget bøwl af, bortset fra
at vi bruger lidt for meget tid på det.
Så kommer vi til det sjove � �GAMMELDAWS�. Vi kommer nord om Randers og vest på over Bjerregrav,
Fårup, Purhus, Spentrup, Mejlby og tilbage til rastepladsen på Hadsundvej.
På denne etape er der det hele. Gl. sjove kortudklip. Kortudklip, hvor vejforløbet skal findes på
løbskortet, der kan godt være 2 km til startstedet af kortudklippet. Gl. løbskort (old gammel). Kortudklip
der slet ikke har nogen betydning. Og mærkelige retninger. Alt i alt har vi en rigtig hyggelig og sjov
oplevelse her, og ved fældes hjælp lykkes det også at komme igennem ruten med �kun� en fejlnotering
og et manglende skilt. Det er vi rigtig godt tilfreds med. Det manglende skilt har vi kørt forbi, men der
holdt en bil og ventede på noget, og derfor kørte vi udenom og så ikke skiltet. Øv.
Tilbage i klubhuset er der livlig snak og kaffeslapperas. Der byttes historier og undskyldninger i stor
stil. Vi bliver nr. 6 af 8 i Historisk, og nr. 4 af 13 i O-løb. Det er OK.
En rigtig sjov og hyggelig dag er snart til ende og vi vender næsen hjem af. Vi håber De i RAS vil lave
Nytårsløb igen i 2009.

En stor Nytårs Hilsen fra........
Lars, Dennis & Troels



Ikast og omegns Motor Klub
Bestyrelsen

Referat Bestyrelsesmøde 6/08
Onsdag den 03/12 � 08 kl. 19.00 hos Anders Clausen, Himmelbjergvej 4, 8600 Silkeborg.
Tilstede: Jan, René, Niels Kr., Michael, Anders
Ikke tilstede: Sabine, Ulrik

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra forrige møde
Ingen bemærkninger

2. Økonomi
Vi mærker ikke den omtalte finanskrise så meget endnu, men måske slår det
først igennem senere.

3. Løbende sager
a. Bestyrelsen

- www.imk.dk
Jan beretter om web-mødet med Bettina og fremviser nyt design til
hjemmesiden med nye tilføjelser.
- orientering fra repræsentantskabsmødet
Jan beretter om DASU�s Repræsentantskabsmøde. Desværre gik
klubbens forslag ikke igennem

b. B- udvalget
Der afvikles arrangementer i 2009 d. 24. maj og 4. juli
Der arbejdes videre med Rally-Cross planerne
Støjmålerkursus 28. marts
Licenskursus 5. + 12. marts
Flagkursus 9. april

c. OR-udvalget
Klubrally-bil ikke fundet ednu, men der arbejdes videre med det.
Klubrallykursus afvikles 11. januar 2009
Ringkøbing Landbobank Rallysprint afvikles 20.06.2009

d. MRC
Containerne flyttes til banen
DASU�s MRC-udvalget har udtrykt ønske om at kunne afvikle Large-scale
løb på banen under de nuværende, lidt primitive forhold.



HOLSTEBRO
Lundholmvej 45
7500 Holstebro

Tlf. 97421555

IKAST
Sundsvej 23
7430 Ikast
Tlf. 97155111 A/S

4. Øvrige udvalg
a. Sponsorudvalg

Annoncører til klubbladet kontaktes. Det forventes at et par stykker forsvinder
p.g.a. ophør eller forretningsoverdragelse, så hvis der kan findes et par nye ville
det være ønskeligt.

b. Bygningsudvalg
Færdiggørelse af beklædning af klubhuset (Michael). Der skal også kigges på
taget.
Reparation af tilkørselsvejen ved Nørlundbanen.
René byder på industriopvasker til klubhuset (8-9000,-)

c. Bankoudvalg
Mangler et par mand til arrangement d. 23.12.2008

d. Klubbladsudvalg
Ingen bemærkninger

e. Aktivitetsudvalg
Der er afholdt 1. afdeling af klubmesterskabet i Mini-Racing hos MMRK
på Kildevej (René vandt). Der afholdes en 2.afdeling i foråret.
Der arbejdes ligeledes på et besøg hos Hartmann Racing (O/R) samt
En computeraften (racer-spil) i klubhuset

5. Nye mødedatoer
Foreløbig kalender:

06.01.09 O & R-udvalgsmøde
08.01.09 Baneudvalgsmøde
15.01.09 Bestyrelsesmøde hos Niels Kr.
28.01.09 Generalforsamling
07.02.09 Årsfest

6. Eventuelt
Intet at bemærke



1. afdeling af Klubmesterskabet
i Mini-Racing 2008/-09
Mandag d. 17. november afholdt IMK 1. afdeling af klubmesterskabet i Mini-Racing, og som sidste
år foregik det hos Midtjysk Mini Racing Klub (www.mmrk.dk) på Kildevej i Ikast.
Desværre havde kun 4 IMK�ere fundet vej til lokalerne med den over 30 meter lange bane, men de
fik til gengæld en sjov og uforglemmelig aften med spændende race, hvor man ikke behøvede at
gribe til tegnebogen efter de store sedler, når man havde været ude at �botanisere� lidt i vejkan-
ten.
Jan Juul var også tilstede, men deltog ikke, da han må betragtes som værende for �professionel�
til at deltage.

René Jørgensen skulle forsvare sin titel som klubmester fra sidste år, hvilket han da også gjorde
på mesterlig vis.
Der blev kørt 2 runder, hvor alle kom til at køre på hvert af de 4 spor, og da bilerne forbliver på de
pågældende spor, kunne ingen påberåbe sig at have fået en dårlig bil.

Resultatet af aftenens race blev følgende:

1. René 32 point + 32 point = 64 point
2. Kim 24 point + 23 point = 47 point
3. Henrik 16 point + 19 point = 35 point
4. Niels Kr. 12 point + 10 point = 22 point

Med stor koncentration er deltagerne klar til start! Fra venstre Kim, René, Niels Kr. og Henrik!



Henrik Iversen med sin velkendte Kadett i skala 1:24, som til
daglig køres af Henning Smed i MMRK!....pris?..Kr. 5-600,-

Henrik Iversen fik i løbet af aftenen ligele-
des lejlighed til en prøvetur med sin Opel
Kadett på banen.
Hvordan det?.......jo, en af MMRK�s medlem-
mer, Henning Smed, har bygget en tro kopi
af Henrik�s og Svend Eriks� Kadett i skala
1:24.

2. afdeling afvikles i løbet foråret 2009, og
vil blive annonceret nærmere her i bladet.
Vi håber at flere vil møde op næste gang
og få en hyggelig aften med spænding og
dramatik uden efterfølgende personskade
og økonomisk ruin.......de som gør, vil i
hvert fald ikke fortryde det!

Et blik ud over den mere end 30 meter lange, 4-sporede mini-racing bane hos MMRK i Ikast!



PP RÅDGIVNING A/S
BYGNINGSINGENIØRER  &  KONSULENTER

Thrigesvej 23 - 7430 Ikast - Tlf. 96 60 10 10 - Fax 96 60 10 11

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


