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Tiden går hurtigt, og inden vi får set os om er det
blevet efterår, og sæsonen er forbi.
I øjeblikket ser det ud til, at vi igen får en Danmarksmester i Folkerace, idet Kasper Zylauv
ser ud til at genvinde titlen. Vi håber det bedste
for ham.
Men ét tillykke kan vi da allerede bringe i dette
nummer, nemlig til René og Riikka med deres
bryllup.
Ellers skal der blot lyde en tak for alle det gode
indlæg, der har været til dette nummer af bladet.
hilsen
Redaktøren
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Forside
Martin Borch-Christensens flotte Lola T165
Can-Am under Copenhagen Classic Grand Prix
(Foto: Jan Juul)
DEADLINE
Deadline til næste nummer af Kilometerstenen
er 25. september
Næste nummerudkommer i uge 41.

Pressemeddelelse fra Dansk Automobil Sports Union

DASU gør unge til bedre bilister
Racerkørere er bedre til at køre bil end de fleste, og i en sønderjysk
motorklub har et kørekursus for unge med racerkørere som instruktører
været en så stor succes, at de relativt urutinerede bilister nu kører mere
sikkert end danskerne som helhed. Nu skal kurset udbredes til hele landet.
Kurset supplerer de muligheder, som Dansk Automobil Sports Union
allerede giver unge for at få stillet trangen til at ræse ud – vel at mærke uden
at det koster en herregård.
Der går sjældent en weekend, uden at vi hører om unge, der er blevet dræbt eller hårdt kvæstet i
trafikken. Unge, der med et splinternyt kørekort i hånden har overvurderet egne eller bilens evner og
som derfor sætter ikke bare sin egen, men også alle vi andre trafikanters liv og førlighed på spil.
Uheldene sker desværre så ofte, at nyheder om eneulykker, hvor unge mænd i løbet af weekenden
kører galt på grund af for høj fart højst fylder fem linjer langt inde i mandagens aviser. Eksperter og
politikere diskuterer igen og igen, hvad man kan gøre for at få disse unge vanvidsbilister til at lette på
gassen, men ingen af mange velmente og gennemtænkte forslag synes at have den store effekt.
I Sønderjylland viser den lokale motorklub, Motor Sport Sønderjylland, at der rent faktisk er noget at
gøre ved de unge mænd med alt for meget benzin i blodet. På fjerde år afvikler klubben med stor
succes kurset ”Fart med fornuft”, hvor nogle instruktører med en racerkører i spidsen får de unges
øjne op for, hvor grænserne går, når de træder sømmet i bund. De unge, urutinerede bilister lærer – i
deres egen bil og under sikre forhold på en racerbane - at bedømme kurver, at bremse ned før sving
og komme helskindet gennem svingene med forskellige hastigheder. Kort fortalt alle de ting, som en
dygtig racerkører kan. Udover den praktiske del indeholder kurset også en teoretisk del, hvor
deltagerne blandt andet konfronteres med en person, der er blevet kvæstet i trafikken. Efter at have
gennemført kurset får de unge en betydelig rabat på bilforsikringen, hvis de tegner den i et lokalt
forsikringsselskab, som motorklubben samarbejder med i denne forbindelse. Ofte er rabatten større
end det, kurset koster den enkelte.

Kursisterne kører bedre end os allesammen
Indtil nu har mere end 500 unge gennemført kurset. En undersøgelse viser, at de unge, der har
deltaget i kurset, ikke alene kører bedre end andre unge med lige så lidt erfaring bag rattet som dem
selv. Kursusdeltagerne kører mere sikkert og har færre uheld end den gennemsnitlige, danske bilist!
Det er i sandhed opsigtsvækkende resultater, som kursisterne opnår efter bare halvanden dag i
selskab med blandt andre en racerkører.

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
Side 3

Nu forsøger bilsportens hovedorganisation, Dansk Automobil Sports Union (DASU), ved hjælp af sine
medlemsklubber at gøre kurset landsdækkende, så alle danske bilister får glæde af de evner, som
danske racerkørere har bag rattet af en bil. DASU er allerede i gang med at finde
samarbejdspartnere til afvikling af kurserne. DASU’s mange klubber i hele landet råder over masser
af frivillige, der har stor erfaring med at lave arrangementer, hvor det drejer sig om at køre hurtigt
under sikre forhold. Derfor er udfordringen i første omgang at finde egnede steder til de forhåbentligt
mange kurser, og her ser DASU først og fremmest på de eksisterende motorbaner og køretekniske
anlæg.

Kør stærkt under sikre forhold
De landsdækkende kurser bliver et supplement til de aktiviteter, som DASU’s 90 klubber laver året
rundt i hele landet. DASU er godt nok DTC og Jan Magnussen, men bilsporten har også masser af
tilbud til dem, der vil i gang med motorsport, uden at det koster ret meget – hverken tid eller penge.
Streetrace er et af tilbuddene til dem helt uden motorsportsmæssige forudsætninger. Streetrace er
light-versionen af dragrace, hvor det drejer sig om at køre en given strækning hurtigst muligt. I
streetrace er strækningen 201 meter, og i de løb, DASU’s klubber arrangerer, kan deltagerne stille op
i en almindelig gadebil, blot de tager en styrthjelm på.
Næsten lige så nemt er det at køre klubrally – indgangsdisciplinen i rallysporten. Rally er kendetegnet
af, at der er to i bilen – en første- og en andenkører – samt at løbene køres på afspærrede veje eller
industriarealer. Klubrally kan også køres i almindelige, indregistrerede personbiler, men før kørerne
slippes løs, skal de gennemgå et kort kursus med både teori og kørsel i bilen. Ofte arrangerer
DASU’s klubber kursus før et løb, så man kan tage kurset og køre løb lige efter. Nogle klubber har en
bil, som man kan leje på dagen, og en styrthjelm kan man sikkert låne, så her er et kørekort nok til at
komme i gang med at køre organiseret race.
Folkerace er den nemmeste og billigste måde at køre baneløb på. Folkerace er den officielle udgave
af Zulu Djævleræs, men i de løb, som DASU arrangerer, er der dog ikke noget med campingvogne,
badebolde og øldåser.
Folkerace køres på baner bestående af både fast og løst underlag. En fast del af folkerace er den
såkaldte budrunde efter alle løb. Her kan man for kr. 100 pr. bud byde på de biler, der lige har kørt
race, og alt efter klasse skal ejeren sælge sin bil for kr. 5.000,- eller kr. 8.000,-. Efter et teoretisk
kursus må man træne på banerne. Vil man køre løb, skal man også bestå en praktisk prøve. En gang
om året er der åbent hus på årets folkeracebaner, og her kan alle helt gratis få en tur i
passagersædet. Man kan også - mod et mindre gebyr - få lov at køre selv.
Er det asfaltbanerne der trækker, kan man begynde med Youngtimer eller 1600 Challenge. I
Youngtimer skal bilerne være mindst femten år gamle – det holder prisen nede, så her kan du
sammen med et par kammerater køre race for mindre end kr. 20.000. Jævnbyrdigheden sikres ved,
at deltagerne inddeles i klasser alt efter forholdet mellem bilens vægt og antallet af hestekræfter. 1600
challenge er begynderdisciplinen for nutidige racerbiler. Her konkurrerer deltagerne i biler, der –
bortset fra sikkerhedsudstyret - ikke er meget forskellige fra standardbiler.

Ikast Automobiler A/S
Eli Christensens Vej 31-35 - 7430 Ikast - Tlf. 97152611
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Gokart – eller karting - er sporten, hvor kørere som Ayrton Senna, Michael Schumacher og de fleste af
de største lærte at køre race. Karting køres i et hav af klasser, så der er plads til alle uanset
ambitionsniveau og pengepung. Man behøver ikke bestå en prøve, hvis man bare vil snuse til sporten
og prøve at køre en racerkart, eller hvis man vil nøjes med at træne uden at køre løb. I nogle klubber
kan man låne eller leje en kart samt hjelm og køredragt, så man ikke behøver at gøre de store
investeringer for at finde ud af, om sporten er noget for en.
Uden for DASU’s regi findes også det, der hedder track days. Efter udenlandsk forbillede er det
arrangementer, hvor man kører i sin personbil på en racerbane. Forskellige arrangører afholder track
days på nogle af de danske racerbaner samt på nogle af de svenske, der ligger i nærheden af
Danmark.
Dansk Automobil Sports Unions aktiviteter giver altså masser af muligheder for at ræse af under
ordnede forhold og uden, at det behøver koste ret meget.
Det står der mere om på DASU’s hjemmeside www.dasu.dk.

søger

KANTINEBESTYRER
til overordnet kantinedrift i vort klubhus ved Nørlundbanen
Arbejdsopgaver vil bl.a. være;
- pasning af kantine ved løb og klubarrangementer
- indkøb af varer
- styring af varelager
Vi søger en person/et par, som har tid og lyst til at omgås mange mennesker
i en hyggelig og afslappet atmosfære.
Erfaring ikke nødvendig.
Henvendelse til IMK’s bestyrelse.

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

Her kunne DIN
annonce have været!
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O- & R-UDVALGSMEDLEMMER......
Formand.
Bjarne Rosenlund Nielsen, Stentoften 7, 8362 Hørning. Tlf. 27 63 90 05.
Mail. rosenlund@profibermail.dk
Bestyrelsesmedlem.
Anders Clausen, Himmelbjergvej 4, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, Tlf. 86841206 / 40631206
Mail. helleoganders@aiac-racing.dk
Kasserer / Referent.
Kenneth Rønholm Stormgade 2, Kølkær. 7400 Herning. Tlf. 97 14 70 63
Mail. l.hedegaard@mail.dk
Skriverkarl Klubblad / Avis.
Troels Nielsen Odinsvej 20 Skibbild. 7480 VILDBJERG
Mail. ingetroels@gmail.com

Tlf. 97 13 73 51.

Menigt medlem.
Sabine Rosenlund Johannes Evaldsvej 1 8230 Åbyhøj Tlf. 22977961
Mail. Sabine@d100.dk

Statsautoriseret Revisionsfirma

www.kpmg.dk

Ikast Afdeling

Tlf. 97 15 10 55
Side 6

KLUBAFTEN.......
Den 28. oktober er vi blevet inviteret ud til Team Hartmann Racing,
som i skreven stund fører DTC-mesterskabet.
Mere i næste klubblad.

JAMEN DOG . . . . AFLYST!
VI PRØVER IKKE BARE EN ENKELT GANG TIL
Ja vi må jo i udvalget konstatere at . . . . . enten læser vores medlemmer
ikke deres klubblad, eller så er der ingen i klubben der er interesseret
i hurtige nyheder.
Hej ALLE IMK medlemmer!
Der er kommet hele 7 – jeg staver lige - syv - henvendelser.
Så på grund af den overvældende tilslutning, og den dermed
store stigning i arbejdsbyrden i udvalget, ser vi os desværre nød
til at aflyse idéen.
Så må vi jo bare håbe på at vi kan få vores hjemmeside til at køre,
så vi kan informere på den.

TILLYKKE

Ønsker hjertelig
til klubbens næstformand René
Jørgensen og hans hustru Riikka
med brylluppet d. 29. august.
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Vil du vide hvad der skal ske
med Gruppe H rallybilerne i
2010?
- så se her:
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Udover, at Rallyudvalget afholder informationsmøde søndag den 9. august om
rallysporten sæson 2010, så afholder Rallyudvalget og Historisk Udvalg desuden et
særligt informationsmøde onsdag den 7. oktober for alle, der kører rally, minirally,
rallysprint og klubrally med gamle biler, det vil sige biler fra før 1987.
På mødet vil vi blandt andet orientere om:
• Fremtiden for Gruppe H
• Nyt navn for GRB-biler
• Rallycup 2010 for GRB-biler
• Åbningen af periode J (1982-1986) for historiske biler
• Midland Historic Rally Cup (DASU Cup) 2010.
Der vil også blive en detaljeret teknisk gennemgang af forskellene mellem historiske
biler, GRB og DK, så kørerne har mulighed for at beslutte, hvordan de vil forberede
sig på sæson 2010.
Mødet vil finde sted på Fjeldsted Skov Kro onsdag den 7. oktober kl. 19 til ca. 22.
Der serveres kaffe, kage og vand.
Man kan købe aftensmad i restauranten kl. 18.
Bindende tilmelding er nødvendig og skal ske til tmh@dasu.dk aller senest tirsdag
den 29. september.
Med venlig hilsen
Rallyudvalget og Historisk Udvalg

Sunds Møbler
Navervej 18
7451 Sunds
Tlf. 19 14 17 00
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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
to dele.......Teori og praksis!
Når du har været gennem kurset kan du købe din klubrallylicens, og så er der rig
lejlighed til at køre løb overalt i landet.
IMK afholder kursus:

Søndag d. 13. september kl. 09.30
Mødestedet er: STS-Biler, Teglvænget 23, 7400 Herning

Kurset er gratis.
Kurset består af ca. en times teori og derefter kører vi ud til et sted, hvor den
praktiske del foregår.
Krav for at deltage - medbring:
· En indregistreret bil
· 2 styrthjelme (Kan evt. lånes af klubben)
· En 1. kører med gyldigt kørekort
· En 2. kører (min. 14 år)
· Kuglepen og evt. en skriveplade / underlag
Man kan møde op på dagen, men vi vil meget gerne vide hvor mange der kommer,
så tilmelding må derfor gerne foretages på. tlf.: 27 63 90 05 eller på mail:

rosenlund@profibermail.dk

IKAST
Sundsvej 23
7430 Ikast
Tlf. 97155111

A/S

HOLSTEBRO
Lundholmvej 45
7500 Holstebro
Tlf. 97421555
Side 9

SØNDER VIRUM
– RALLY og SOMMERFEST!
Tekst & Fotos: Bente Nielsen
Solen skinnede fra en skyfri himmel – der var halmballer „spredt“ rundt i byen – der var mange „gejlede
biler“ - der var hvinende hjul – der var masser af folk i gaderne - det var Lørdag den 20. Juni 2009 og
byen Sønder Virum var lukket pga. Motorløb…… nemlig Ringkjøbing Landbobank Rallysprint – arrangeret
af IMK med Verner som „hovedmand“ sammen med Bjarne Nielsen og Kenneth Rønholm i løbsledelsen.
Derudover var en del flere IMK’ere involveret i løbet – som hjælpere. Et løb som blev godt afviklet.
Resultaterne kan ses andet steds.
Efter løbet var der arrangeret sommerfest, som foregik i Ellen & Verners dejlige have. CJ Holding teltet
var venligst udlån til lejligheden. Ellen havde sørget for en lækker buffet med efterfølgende dessert-bord
og kaffe. Der blev hygget og snakket, og Verners musikanlæg spillede i teltet.
Tak til alle der ydede en indsats den dag, og speciel TAK til Ellen & Verner for deres gæstfrihed. Nu kan
de „prale“ med at have en „campingplads“ i Sdr. Virum – hi hi

Der blev hygget på Ellen og Verners „campingplads“ inden spisning - i baggrunden ses løbsleder Bjarne og
campingfar Verner!
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Tillægsregler for
KLUB-RALLY STS – bil-test-dag
13. september 2009
Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med reglementer for automobilsport i Danmark,
nedenstående tillægsregler samt senere slutinstruktioner.
1: Arrangerende klub:
Løbets navn:
Løbsdato:
Type løb:

Ikast og omegns Motor Klub
STS – bil-test-dag
Søndag den 13. september 2009
Lukket løb (kun for IMK-medlemmer)

2: Løbsleder:
Løbsledelse

Bjarne R. Nielsen
Anders Clausen

3: Deltagerklasser:

Klasse:
1

4: Begrænsninger:

Min. deltagerantal:
Max. Deltagerantal:

Off. 323

Bil:
Alle

Tlf. 27 63 90 05

Licens:
Alle
1
100

5: Anmeldelse:
Anmeldelsesgebyr: Gratis for IMK-medlemmer
Betalingsmåde:
Anmeldelsesmåde: På tlf.: 27 63 90 05 eller på mail: rosenlund@profibermail.dk

Anmeldelsesfrist:

Fredag den 11. september

6: Startsted:
Dyrskuepladsen ved Messecenter Herning,
gennem port 13 ved Stadion
1. bil starter kl. 13.00
7: Løbets længde:

indkørsel

?
Prøve 1, 2 & 3: Dyrskuepladsen

8: Særlige bestemmelser: Løbet er kun for IMK-medlemmer - (2. kørere undtaget)
Bilerne skal være indregistrerede enten med faste nummerplader eller
prøvemærker
Der præmieres ikke i løbet
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Referat, O- & R-udvalgsmøde 18-08-2009 hos Bjarne
Fremmødt: Bjarne, Troels, Anders og Kenneth

Godkendelse af referat fra forrige møde.
Referatet godkendt
Ringkjøbing Landbobank Rallysprint:
Løbet forløb fint, men deltagerantal var i underkanten. Grunden var evt. at, kørere fra sidste år var trætte af at grusvejen blev kørt op, men i år var der vejservice mellem hvert heat.
Sommerfesten forløb fint. Tak til Verner og Ellen for arrangementet af maden og overnatningen i deres
have.
Dialogaften med DASU’s O/R udvalg
DASU har vendt tilbage med en dato : 22/10-09. Der vil blive lavet et opslag på Rally info. Bjarne
giver DASU besked om at det bliver den dag.

Bil-O dag
Jan Søndergaard har været til møde omkring bil O’s fremtid. Jan har givet et forslag til hvordan man
kører O-løb med GPS. Forslaget er til høring.
Opdatering af tlf. liste
Der kommet tilbagemelding fra 6 personer, der har ikke været den store tilgang. Troels vil sætte et
stykke i klubbladet, at vi dropper projektet indtil videre.
IMKs hjemmeside
Vi afventer svar fra bestyrelsen.
Udvalget opfordrer bestyrelsen til at hvert udvalg har ansvar for at holde deres side ryddet for gammel
nyheder
Kursusløb:
Der vil blive bestilt 3 kursusløb til 500 kr.
Det første løb vil blive den 13 sep. 2009, andet løb bliver 22 nov. 2009 vil der være Lada cup, 3 løb
bliver den 10/1-2010.
Forslag til areal: Hvidelvej og Handi mobil ved Baggeskærvej.
Klubaftener:
Ved Hartmann Racing bliver den 28/10-2009
Klubbiler:
Anders laver de sidste dele til Astras styrtbøjle, og kontakter Torben Møller for at bestille en styrtbøjle
til Lada´en.

J.A. HVOLGAARD ApS
Hammerum - Tlf. 97116808

Jordarbejde - Kloakarbejde - Murerarbejde
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Eventuelt
Landskuearrangementet forløb OK.
Når der bliver sendt mail rundt, hvor man søger hjælp til løb/arrangement, svarer folk ikke tilbage på
fremsendte mail.
Folk ikke vender tilbage. Hvor er det sløvt !!!!!
Bramming har spurgt om vi kan hjælpe med 5 mand til Falke finale.
Sabine har taget opgaven med at arrangere GoKart.
Info-møde på Fyn omkring gruppeinddeling 7. oktober i forbindelse med at gruppe H udgår.
Ønske om vinduer i pavillonen. Der skal bevilges penge fra bestyrelsen.
Kursus af officials : Vi mangler et teknisk-kontrol-chef-kursus.
Anders undersøger om dem der har kursus 364 vil have 363.
Næste møde ved Anders bliver den 30. sep. 2009

FEJDE PÅ MORS
Tekst: Bente Nielsen

Gode traditioner skal man holde fast I, og det har man i motorsporten – den første weekend i august. I år
foregik denne weekend på Mors.
Vi samledes på Ørding Stadion – Harry, børn, voksne og hunde, hvor man placerede sin campingvogn
eller telt på anvist område. Man blev placeret klubvis, og vi i IMK havde et samlingstelt.
Fredag aften foregår i egen klubs regi, hvor vi grillede vores medbragte kød og spise sammen i vores
samlingstelt. Vi fik først aftensmad omkring kl. 20,30, da vi lige skulle have „samling på alle tropperne“.
Henrik Iversen og Rene Jørgensen kom slet ikke fredag aften, men det viste sig, at der „pludselig“ var
arrangeret polterabend for Rene, som skal giftes sidst i august (tillykke med det!). De kom dog lørdag
formiddag.
Lørdag skulle der være løb. Klubben skulle passe en prøve, som heldigvis lå i Ørding by, så det var nemt
at komme til.
Solen skinnede fra en skyfri himmel, og kørerne skulle igennem 9 prøver – „spredt ud over Mors og i
Thisted“. Der var nogle der fik buler, nogen kørte i stykker, nogen gennemførte med væltede kegler,
nogle skulle været gået tidligere i seng fredag aften/nat osv. Men de fleste havde et rigtig godt løb.
Efter løbet var der arrangeret „knast-aksel-kastning“ på bold-banen….. og om aftenen skulle vi mødes
på Ørding Friskole i gymnastiksalen til fest for alle de deltagende klubber. Desværre fik IMK ingen
medaljer med hjem, men vi havde en god dag og aften.
Søndag pakkede alle sammen og drog hjem efter en dejlig weekend. En weekend hvor alle kan deltage
– også selvom man ikke skal ud at køre, og for hele familien ……. Håber vi ses næste år!
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Fedtekobling, mislyde og stærk kaffe!
Team TTR’s beskrivelse af en laaaang uge
Tekst: René Jørgensen
Fotos: ???
Den begynder lørdag d.20-7 i Sdr. Vium.
Efter at vi havde kørt prøve 1 og kører om mod servicepladsen, spørger Henrik, om jeg bemærkede
at koblingen gled. Det måtte jeg indrømme, at det havde jeg ikke bidt mærke i, så vi kørte lige en
prøvetur ud af byen. Der var ikke noget at være i tvivl om!! Det skulle der kigges på, ellers ville koblingen ikke holde længe.
På vej ind på servicepladsen kommer Benny Andersen og spørger, hvad det er for en underlig tikkende lyd bilen har fået?
Vi tror først det er for sjov, men der er godt nok en tikkende lyd...... endda en lidt alvorlig en af slagsen.
Henrik tager luftfiltret af, og konstaterer, at den er ligeglad med, at han holder hånden for gasspjældet
til cylinder 3.
Vi skruer ventildækslet af, men der er ikke umiddelbart noget at se, så en kompressionsprøve bliver
taget, og den ser noget underlig ud. Cylinder 3 som ellers syntes virkningsløs har god kompression,
mens de andre svinger en del.
Vi finder ikke lige ud af hvad der er galt, men stopper for i dag, for med en motor som ikke er på
toppen og en kobling som glider, er det dømt til at gå galt at køre videre.
Vi skulle jo gerne til Møgeltønder lørdagen efter og køre grusrally, så mandag mødes vi i Henriks
værksted lige efter arbejde og tager motoren ud af Kadetten.
Vi får den skilt ad og finder et par småting, som skal ordnes....bl.a at ventilerne er lidt utætte, så det
må vi hellere få bragt i orden.
Henrik får igennem Jørgen Laursen arrangeret, at en cylinder-service-gut i Silkeborg lige ordner det i
løbet af tirsdagen.
Til stor ærgrelse, da han kommer for at hente det, ligger topstykket samme sted, som da det blev
afleveret. Han kunne nemlig med det samme se, at han ikke havde det rigtige værktøj til at lave det
med.........så gik den dag!
Det måtte så en tur forbi cylinderservice i Viborg om onsdagen, hvor de havde det rigtige værktøj.
I mellemtiden havde Elsebeth været i Viborg for at få lagt andet belægning på koblingen, så skulle
den side af sagen da være klar.......MEN, hvis der var for lidt belægning på før, så var der i hvert fald
nok nu. Der var kommet belægning på så tyk, at det simpelthen ikke kunne skrues sammen.
Der kom vi til det tidspunkt, hvor Henrik mente at han hellere måtte benytte en livline, og ringer til Bo,
Westspeed.
Selv om Bo havde ferie, og det er onsdag aften, får Henrik lov til lige at komme forbi, så vi kunne få
den sag afsluttet. Ved midnatstid kører Henrik fra Kvong med en kobling, som er passet til så det
virker. Pyh, så er det i orden.............MEN, dagen er ikke omme endnu, for på vejen hjem springer
speederkablet på Henriks servicebil. Der må sættes en klud i klemme for at komme videre.
Dog kun på halv gas, men en seng venter.
Torsdag aften får vi lagt motoren i Kadetten igen og er spændte på, om alting skal blive ved med at
drille. Vi får den startet op og kan godt høre, at der stadig er en eller anden tikkelyd, men kan ikke
rigtig lokalisere den. Efter en kop midnatskaffe bliver vi enige om, at det må vi lige sove på.
Henrik manglede lige at flytte en vandingsmaskine, og efter det ville han nu alligevel lige kaste et
sidste blik på Kadetten.
Her kommer han til at kigge ned i ventildækslet og ser nogle mærker, som om at vippearmene har
slået imod ventildækslet. Super, fejlen er fundet!
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Fredag morgen tikker en SMS ind fra Henrik, at han har fundet fejlen......SUPER.
Vi mødes igen fredag eftermiddag i værkstedet, hvor Henrik tager sig af Kadetten, mens jeg skifter
speederkabel på servicebilen.
Kadetten bliver startet op på ny, men den samme lyd er der stadig. Det er lige som om, at de gode
ideer er ved at være brugt op.
Der bliver prøvet lidt af hvert,men det er først, da den får lidt ekstra omdrejninger, at der sker noget.
Tikkelyden forsvandt, og den holdt op med at suge luft ind på cyl 3.
Af med ventildækslet igen. Det viste sig at det var en af rullevippearmene som var flækket på undersiden. Ikke nok med at vi nu manglede reservedele, manglede vi efterhånden også tid, for Henrik skulle
også lige have besøg af en revisor kl 16, og nu var kl 15.45.
Bo måtte ringes op atter en gang, reservedelen kunne hentes hos ham.
Jeg kørte ned til Bo så hurtig jeg kunne, mens Henrik begyndte at skille vippetøjet ad og have besøg.
Jeg nåede da lige at hilse på Bo inden jeg sprang ud af butikken igen,(om det var fordi han egentlig
havde ferie eller fordi jeg havde travlt må i selv bestemme) men hjemad det gik.
Da jeg når til Ikast og skal holde for rødt lys begynder olielampen i servicebilen at lyse. Den kunne
holdes slukket med lidt omdrejninger, så jeg lusker hjemad. Henrik bliver da ikke ligefrem mere glad
af den melding, men vi skulle have rallybilen prøvet af nu.
Med en ny vippearm monteret er vi kørende, og bliver enige om at vi låner en anden varebil ud hos AP
Auto og Trauto.
Kl. 23 fredag aften sidder vi på Henriks terrasse og får en fyraftensøl og bliver enige om, at hvis der
skal være så meget bøvl ved det hver gang, skal vi nok til at dyrke en anden sport.

Kl 4.45 ringer vækkeuret og det er tid at komme af sted.....(jeg havde jo lige lagt mig).
2 kander kaffe senere lander vi i Møgeltønder på en serviceplads som var meget trang og overfyldt.
Heldigvis havde Bjarne og Sabine holdt en plads til os......Tak!
Efter at vi havde kørt noter, får vi besøg af de par gutter, som havde lavet motorstyringen til Kadetten,
og de var noget interesserede i at høre hvordan det gik med det. De fik lov til at sætte deres PC til og
kunne fortælle at det egentlig så OK ud. Der var lige et gasspjældspotentiometer, som trængte til en
udskiftning. Der var selvfølgelig ikke nogen som havde reservedele med, så det måtte vente til
en anden gang.
Vi kører fra startområdet, men når ikke en hel km før bilen begynder at tage udsættere. Vi lister videre
og Henrik finder ud af at mellemgas ikke er godt, men fuldgas virker.
Vi må bare prøve til med det som det er.
Til pausen viser det sig at være en af ledningerne til gasspjældspotentiometeret, er knækket.
Fejlen bliver repareret og vi er kørende igen.
Vi kører resten af løbet uden problemer.
En ugeberetning fra en efterhånden udhvilet andenkører.
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FR-KLUBMESTERSKAB 2009.....
Husk tilmelding til grill-fest i forbindelse med klubmesterskab i
Folkerace, d. 12. september. Se andet sted i bladet for nærmere
information.

FR-TRÆNING........
For en god ordens skyld hermed de resterende træningsdage
i 2009:
3. september
17. september
24. september (sidste træningsdag for i år)
Eventuelle ændringer på grund af vejret kan ses på www.imk.dk

Ja, de nye asfaltsving på
Nørlundbanen, skal man
lige vænne sig til!

GRILLFEST
i forbindelse med
Klubmesterskabet i Folkerace

Lørdag d. 12. september

Kød, pølser og div. tilbehør i form af salat m.m. kan
købes til en pris af Kr. 75,00 – 100,00

Øl og vand:
Rød-/Hvidvin:

Kr. 5,00 pr. stk.
Kr. 40,00 pr. flaske

Tilmelding : Skal ske til Mogens Harritz på tlf.
27595790 senest d. 9. september

Referat bestyrelsesmøde 4/09
Onsdag den 12/08 – 09 kl. 19.00 hos Ulrik Simonsen, Tanderupvej 66, Tanderupkær,
7400 Herning.
Tilstede: Jan, René, Niels Kr., Ulrik, Anders, Sabine

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra forrige møde.
Godkendes uden kommentarer.
2. Økonomi.
Økonomien er stadig sund trods store nyinvesteringer.
3. Løbende sager
a. Bestyrelsen
Klubben har modtaget en henvendelse fra Tom L. Petersen angående
Quad-Race på Nørlundbanen i forbindelse med Folkeracearrangementer.
Klubben tager kontakt til DASU for at høre om evt. problemstillinger i
denne forbindelse (dommere, officials)
b. B- udvalget
Klubmesterskabet afvikles d. 12. september.
Der er lagt asfalt, curbes og autoværn i 2 sving på Nørlundbanen.
c. OR-udvalget
PR-arrangement flyttet til 13. september.
Afholdt vellykket rallyopvisning i forbindelse med landsskuet, og klubben
er inviteret med igen til næste år, dog med en Folkeraceopvisning,
sandsynligvis 1. week-end i juli.
4. Øvrige udvalg
a. Sponsorudvalg
Intet at bemærke
b. Bygningsudvalg
Vi arbejder på en anden løsning til vådrummet end den i sidste referat
nævnte.
Niels Kr. undersøger for tiden en alternativ mulighed angående nyt vinyl
i køkkenet.
Lørdag d. 31.10.09 bliver arbejdsdag til at male m.v. indvendigt i
klubhuset
c. Bankoudvalg
Intet at bemærke

d. Klubblads- & Hjemmesideudvalg
Det ville være dejligt om en eller flere af Folkerace-folkene ville skrive lidt
til bladet om de arrangementer de deltager i.
e. Aktivitetsudvalg
Der forventes at foreligge en dato for besøg hos Hartmann Racing i
næste uge.
f. Cafeteriaudvalg
Annonce for ny bestyrer (bestyrerpar) skal sættes i klubbladet.
5. Nye mødedatoer.
Foreløbig kalender:

07.10.09
09.12.09
05.01.10
07.01.10
13.01.10
27.01.10

Michael Nielsen
Anders Clausen
Baneudvalgsmøde
O- & R-udvalgsmøde
Niels Kr. Højriis
Generalforsamling

6. Eventuelt.
Tidligere medlem af klubben Allan Westphal har kontakt til en del MRC-folk,
som er interessert i at gøre et stykke arbejde for at få MRC-banen brugbar.
De kommer til arbejdsdag d. 13. august.

KØBES

SÆLGES

Brugt racer-sæde, købes (gerne billigt).
Henvendelse til Jan Juul
på tlf. 28830926 eller mail
juuljan@hotmail.com

4 stk. Vinterdæk 165/70R14 TL81Tpå fælge
passer til Citroen C3) sælges for Kr. 1000,Henvendelse til Jan Juul på tlf. 28830926
eller mail juuljan@hotmail.com

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

SEPTEMBER
05.09
05.09
06.09
07.09
12.09
13.09
13.09
16.09
19.09
20.09
26.09
26.09
26.09
27.09
28.09
28.09

Rally
Rally
Bane
Orientering
Bane
Bane
Rally
Orientering
Orientering
Bane
Rally
Bane
Orientering
Rally
Orientering
Orientering

DM3, KDAK Fyn
Klubrally, MSS
Folkerace, Viborg
Bjerringbro
Folkerace, IMK Klubmesterskab
DTC, Ring Djursland
JFM Klubrally, Bramming
Skanderborg
Kjellerup
Rallycross, Nysumbanen
DM4, Hedeland
Folkerace, Næstved
DASU Classic, Randers
Klubrally, Randers
Århus
Grindsted

Se udførlig kalender på www. dasu.dk

