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Forside
Henrik Iversen klar til start d.11.jan.

DEADLINE
Deadline til næste nummer af Kilometerstenen
er 13.MARTS.
Næste nummerudkommer i uge 13-14.

Kære klubkammerater....

Udvalgenes årsmøder og generalforsamlingen
er nu overstået uden de store ændringer.
Læs mere om møderne i dette nummer.
Læg også mærke til at der afholdes klubaften
d. 19. februar med mulughed for at pudse formen
af inden sæsonstart (se bagsiden).

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
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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

Lada-løb/Klubmesterskab
d.11-1-09.
Så var der endnu engang sat en dato i kalenderen til en omgang Lada-ræs, og denne gang skulle
der køres i Sdr. Felding.
En prøve som der er blevet kørt før, men ikke af alle, så der blev delt erfaringer inden løbets start.

Der kunne køres i flere klasser denne dag, idet der var Lada-klasse, Gadebils-klasse, Rallybils-
klasse........og så var der klubrallykursus.
Ladaen havde fået den helt store klargøring med bl.a frisk luft i dækkene, sprinklervæske i stedet
for vand i sprinklerbeholderen,(vand er stift når det er så koldt), fået massage til bremserne, smurt
sikringerne og en håndfuld andre brugte dæk.
At klargøre en rallybil tager jo en hel aften!!!, incl en god lang kaffepause inde hos Lena med
friskbagte kanelsnegle og den afsluttende fyraftensøl.
Efter at alle havde været forbi den skarpe trio, Jeanette, Bente og Lotte og fået ordnet licens,
startnummer, kaffe og rundstykker, var vi vist klar til fart og spænding.

Den skarpe trio: Jeanette, Bente og Lotte!
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Ikast Automobiler A/S
Eli Christensens Vej 31-35 - 7430 Ikast - Tlf. 97152611

Der var på forhånd lagt op til en spæn-
dende match, idet Jesper Quist havde
lagt op til en duel med Henrik Iversen,
men Quist & Co. trængte vist til at få de
værste rustskaller banket af, idet de
kørte fordi kegle 3, og som følge deraf
måtte vende om for at få den rette rute
kørt. Det er der altså ikke tid til, hvis man
skal slå en Iversen,.......det gælder vist
dem begge!
Men efter at vi havde set, hvordan det ikke
skulle gøres, var det Ladaens tur og her
blev der virkelig gået til stålet. Selv stålet
inden i dækkene blev brugt......3 dæk blev
slidt ned så ståltrådene stak ud som på
en stålbørste.

Ud over 3 dæk, en bolt til et sæde blev
der kun brugt 25 l benzin til Ladaen den dag!! Det
er sgu da nemt.
Undertegnede havde fornøjelsen af at være med
både Jannick, Elsebeth og Henrik som
andenkører, så der blev lagt en strategi , men om
det var strategien, som slog fejl eller det er
mangel på evner som chauffør vides ikke. Det
kunne ikke blive til mere end en 3 plads i Lada-
mesterskabet.
Efter at dagens frankfurter var blevet indtaget ved
Brians Grill gik turen til foderstoffen lidt nord for
Sdr. Felding.

Her blev Ladaen dog skånet, men dog kun p.g.a.
tiden, som ellers ville løbe fra arrangementet.
Her var en lille fiks prøve uden de store kringlede
rutebøger, så det var op til chaufføren, men de fik
også deres sag for.
Der var nemlig smal og glat omme bagved, men
alle klarede det uden buler og skrammer.

En rigtig hyggelig dag, som bør opleves og ikke bare læses om.
Se resultater og flere billeder på hjemmesiden www.imk.dk

René

Lada�en gøres klar af René og Henrik!

Der blev gået til stålet!......både på den ene og
anden måde!
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v/ Helle Sørensen
Søbjergvej 10, Tulstrup
7430 Ikast
Tlf. 97250505 - Fax 97252150

LICENSKURSUS I FOLKERACE
Torsdag d. 5 Marts og Torsdag d. 12 Marts kl. 18,00 afholdes
licenskursus i Klubhuset på Brandevej 19 B.
Kurset koster 50,00 kr. + kontingent til klub og DASU.
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. 26 Februar.

KØBES SÆLGES
Brugt racer-sæde, købes (gerne billigt). 4 stk. Vinterdæk 165/70R14 TL81Tpå fælge
Henvendelse til Jan Juul passer til Citroen C3) sælges for Kr. 1000,-
på tlf. 28830926 eller mail Henvendelse til Jan Juul på tlf. 28830926
juuljan@hotmail.com eller mail juuljan@hotmail.com
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Ikast Afdeling
Tlf. 97 15 10 55

Statsautoriseret Revisionsfirma
www.kpmg.dk

Den 28. januar var dagen for den årlige generalforsamling som sædvanen tro blev afholdt i klub-
huset ved Nørlundbanen.
Der var et pænt fremmøde, og med nogle minutters forsinkelse blev der budt velkommen af for-
manden, som derefter bad forsamlingen om at ære de mistede sportskammeraters minde med 1
minuts stilhed.
Herefter skulle der vælges en dirigent, og da der ikke var andre forslag end bestyrelsens, overtog
Jan Søndergaard ordet og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Herefter blev
ordet igen givet til Jan Juul, som fremlagde sin formandsberetning (se denne andet sted i bladet).
Efter fremlæggelsen var der en god diskussion om specielt klubbens hjemmeside med mange
forslag og ideer, som blev taget til efterretning. Ligeledes var der stor enighed at få gjort MRC-
banen køreklar, uden dog at der skulle bruges flere økonomiske resourcer.
Dernæst blev ordet givet videre til Niels Kr. Højriis, der som kasserer fremlagde det reviderede
regnskab, som fremviste et bedre resultat end budgeteret. Til punkt 4 var der ikke forslag om
ændringer i klubkontingent. Budgetet blev fremlagt for 2009, hvilket ikke frembød den store dis-
kussion. Dette var heller ikke tilfældet under pkt. 6, da der ikke var fremsendt nogle forslag.
Så var det tid til valg af bestyrelse. På valg var Jan Juul og Niels Kr. Højriis, som begge modtog
og blev genvalgt uden modkandidater. Som suppleanter valgtes Asger Iversen og Kenneth Mad-
sen.
Fra sportsudvalgene blev det meddelt, hvilke personer der skulle repræsentere disse i bestyrel-
sen, og fra Baneudvalget blev det Michael Nielsen, men da Michael er indkaldt til militærtjeneste
varetages hans bestyrelsesopgaver i en periode af René Jensen. Fra O/R-udvalget blev det
Anders Clausen.
Valget af revisorer faldt på Jan Søndergaard samt Bjarne Nielsen med Harald Søndergaard som
suppleant.
Dernæst var der kun tilbage at klare punktet Eventuelt........her var det største diskussionsemne
nok om man skulle have kaffe eller the sammen med det bløde brød!

GENERALFORSAMLING
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Formandens Beretning 2008

Desværre fik 2008, som allerede nævnt ikke den bedste afslutning for IMK, idet vi
desværre mistede 2 gode sportskammerater på tragisk vis.
Når man til gengæld ser bort fra disse ulykkelige omstændigheder, kan vi i IMK som
helhed se tilbage på 2008 som et ganske udmærket år for klubben.

Resultater
Resultatmæssigt har det igen været et godt år for IMK, med flotteplaceringer i Folke-
race, bl.a. en mesterskabssejr til Kasper Zylav Kristensen i klasse 1 og en 1.plads for
klubhold, 1.plads til Jannick Godskesen i Junior-Cup�en samt en 2.plads til Michael B.
Nielsen i kl.2.
Selvom det ikke blev til et DM i 2008, men �kun� en 3.plads, så vandt Harald og Jan
NEZ-mesterskabet i Orientering, ligesom Inger og Troels Nielsen fik en 1.plads i
Pålideligheds-Cup.
Derudover fik Bjarne Nielsen og Jesper hedevang en 2.plads i Yokohama-mesterskabet
med en 3. plads for klubhold i samme turnering. En 3.plads blev det også til Sabine og
Bjarne Nielsen i MiniRally-mesterskabet.

Aktiviteter
De forskellige udvalg har i årets løb haft de traditionelle aktiviter, som er forløbet gan-
ske tilfredsstillende med mange deltagere og god indtjening.
Vi har i årets løb startet på renoveringen af dommertårn og klubhus.....et projekt som
også forsætter i det nye år.
Bane-afdelingen arbejder videre med RallyCross-projektet, som efter de første under-
søgelser skulle kunne lade sig gøre.
Til gengæld har bestyrelsen besluttet at sætte MRC-projektet i bero. Dette skyldes bl.a.
besværlighederne med at tiltrække interesserede personer med lyst og energi til at
gøre en indsats for at få projektet til at gøre samt at der i umiddelbar nærhed (Kølkær)
findes en allerede rimeligt veletableret klub for disse biler, som dog endnu ikke er med-
lem af DASU, men forventer at blive det. Investeringerne i MRC-projekt skal dog ikke
ses som værende helt nyttesløse. De indkøbte containere vil blive anvendt til opbeva-
ring af bl.a. materiel til OR- samt  Bane-afdelingen. DASU�s MRC-udvalg har udtrykt
ønske om, såfremt det er muligt at finnde en arrangør, at benytte de eksisterende,
omend lidt primitive forhold, til at arrangere et LargeScale Off-Road arrangement hos
os.

DASU
Vi har i året løb haft et par små �bataljer� med DASU.
Først blev en af vore FR-kørere lidt uretfærdigt behandlet i forhold til andre i samme
sag, og dernæst var det klubbens OR-afdelingen som måtte en tur igennem hele møl-
len med appel-sag og en afgørelse, som desværre gik klubben imod, men vi fik med
efterfølgende skriverier tilkendegivet vort standpunkt i sagen. Til repræsentantskabs-
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J.A. HVOLGAARD ApS

Jordarbejde - Kloakarbejde - Murerarbejde
Hammerum - Tlf. 97116808

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

mødet havde vi ligeledes fremsendt forslag til ændringer i reglementet, baseret på vore
erfaringer med DASU�s appelvæsen, men desværre blev forslaget krebent nedstemt.

Hjemmeside
Klubbens hjemmeside har fra tid til anden været et varmt diskussionsemne i løbet af
året.....også i bestyrelsen! Der er nu udarbejdet et nyt lay-out, som netop er
blevet up-loaded. Det nye udseende skulle gøre det lidt mere brugervenligt for både
de besøgende på hjemmesiden samt for vor webmaster, som ind imellem har været i
tvivl om hvor de forskellige ting skulle placeres.
Der kan naturligvis stadig gøres en del og udviklingen af klubbens hjemmeside er en
løbende opgave, hvortil ideer og forslag gerne modtages.

Banko
Sidste år gjorde vort Banko-udvalg kraftigt opmærksom på, at det var et problem at
samle nok hjælpere til bank-arrangementerne.
Heldigvis lykkedes det at skaffe den fornødne arbejdskraft, som er med til at skaffe
klubbens en ikke ubetydelig indtægt.

Til slut vil jeg gerne sige tak til mine kolleger i bestyrelsen og i udvalgene tak for et
rigtigt godt samarbejde i det forløbne år og for det store arbejde, som alle udfører.
Jeg håber 2009 vil blive et rigtigt godt år med masser af succes på såvel det sportslige
plan som det klubmæssige.

Jan Juul
Formand
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Almindelige spil
Dag Dato
Torsdag 19. februar
Søndag 19. april
Torsdag 4. juni
Tirsdag 11. august
Søndag 11. oktober
Torsdag 26. november

Hollansk
Dag Dato
Onsdag 11. marts
Fredag      1. maj
Onsdag 29. juli
Mandag    14. september
Mandag    14. december

Eftermiddagshjælp
Dag Dato
Søndag 5. april
Søndag 16. august
Søndag 27. decmber

Så er Banko-datoerne klar for 2009.
Er der nogle af datoerne, hvor man har mulighed for at hjælpe, så kontakt Inge Marie på telefon
97153534 for nærmere information.

HOLSTEBRO
Lundholmvej 45
7500 Holstebro

Tlf. 97421555

IKAST
Sundsvej 23
7430 Ikast
Tlf. 97155111 A/S
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Årsmøde O- & R-afdelingen
Jan Søndergaard valg til dirigent.

Året 2008
Det blev ikke til den store pokal høst for O&R medlemmerne.

Planlagte løb 2009
Der er planlagt to rallysprint, Ringkøbing landbobank rallysprint i SDR. Virum. Biller for alle. Samt
to klubmesterskab.

Valg af udvalgs medlemmer.
Alle medlemmerne modtog genvalg.

Forslag.
Henrik forslog at der blev afholdt klubmesterskab i gokart, som skulle køres i Race Hall i Århus.

Sæson 2009
Det lyder til at blive en spændende sæson folk går i møde. Sabine og Bjarne Nielsen har planer
om at køre historisk rally, Inger og Troels Nielsen har planer om at køre et løb i Tyskland, der
køres over 3 dage. Anders og Asger vil køre et par løb mere end 2008. Henrik og Rene tager en
sæson mere, da Svend Erik tager et år mere i Thailand, og Verner er ikke blevet færdig med at
bygge om. Hanne og Hans Otto har planer om at BMW�en skal ud at køre, mere end det ene løb
at den kørte sidste år. Harald og Jan tager en sæson O-løb.
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Referat O- & R-møde 02-02-2009
Hos Sabine Nielsen.
Mødedeltager: Anders Clausen, Bjarne Nilsen, Troels Nielsen, Sabine Nielsen, & Kenneth
Rønholm

Godkendelse af referat fra forrige møde.
Referat godkendt.

Konstituere af udvalg
Formand, Bjarne Nielsen.
Kasserer, Kenneth Rønholm.
Bestyrelsesmedlem, Anders Clausen.
Skriver karl, Troels Nielsen.
Menige medlem. Sabine Nielsen.

Ny Klubrallybil:
Der er købt en Opel Astra. Pæn stand, hvor at der skal laves en styrtbøjle, for at få det rally synet.
I udvalget er der enighed om at der skal laves et par klubaftner hvor bilen kan bliver sat i stand.
 
Ringkøbing Landbobank Rallysprint
Der er ikke noget nyt omkring løbet. Troels kom med et forslag, at der bliver mulighed for at
camper, så kan vi holde grillaften efter løbet. Bjarne kontakter Verner.
 
Biler for Alle 2009:
Der er ikke fastsat en dato for, hvornår der skal være møde med MCH, DASU & IMK Bjarne vil
spørgere Niels Kr. Højriis om han vil deltage i dette møde.
 
Budget for 2009
Budgettet er godkendt

Pokaler der skal uddeles til årsfest
Der var enighed om at Steffen Østergaard skal havde, fighter pokalen for hans indsats.
 
IMKs hjemmeside
Der blev aftalt på generalforsamling, at udvalgene skulle komme med forslag til, hvordan at hjemmesiden skal
være. Troels har lavet et udkast, som han vil fremlægge for bestyrelsen.   

Klubaftener:
Playstation aften 19-02-2009. Troels sender indbydelse til klubbladet. Anders kom med et forslag
om at vi får fat i to projekter. Anders at høre Harald til om han har en projekt.
Hartmann Racing. Kenneth vil høre Hans Hartmann til om, hvornår at det passer ham, at modtage
vores besøg. Og om bilerne er hjemme.
Værksteds aften, hvor at Lada gøres klar til syn. Anders kontakter personer, der skal hjælpe
Astra: der skal fremstilles en styrtbøjle.
 
Eventuelt
Der er købt en vandrepokal, til klub mesterskab.
Bjarne syntes at det ville være en god ide at vi købte en telt som det Henrik havde med til løb i
Sdr. Felding.  Anders vil undersøge prisen niveauet.
Lada cup i Sdr. Felding gav et lille overskud.
Kursus løb / Lada cup.
Dato for klubmesterskab Bjarne & Troels kikker på dato.
Test dag før sæson 2009 aflyses i år.
Næste møde marts.



PP RÅDGIVNING A/S
BYGNINGSINGENIØRER  &  KONSULENTER

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

KLUBAFTEN  I  IMK
Torsdag d. 19. februar kl. 19.00

Der vil blive mulighed for en . .

 �Rally Dyst�
på storskærm.

Alle er velkommen, store som små til hyggeligt samvær
over kaffen eller en vand. (Måske har nogen kage med)

Vel mødt til jer alle!
Hilsen fra udvalgene


