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Forside
Hartmann Racing netop hjemkommet fra Portugal til
det nye domicil ved Herning.
(Foto: Jan Juul)

DEADLINE
Deadline til næste nummer af Kilometerstenen
er 10. december.
Næste nummerudkommer i uge 51-52.

Kære klubkammerater....

IMK er i krise!
Klubben har hidtil været kendt for sit gode klubliv
og -sammenhold, og på den konto været misundt
af mange.
Men når „venner“ af IMK-medlemmer bestjæler
andre IMK-medlemmer, og dermed skaber utryk-
hed omkring hvem man i klubben kan stole på eller
ej.....ja, så går det i høj grad ud over nævnte klub-
sammenhold.
Derfor skal dette stoppes STRAKS!....og nogle
bør måske overveje hvilke venner man ønsker at
have fremover......de der er på den rigtige side af
loven, eller de som er på den forkerte!

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. 22977961
sabine@d100.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. 97156040
WEB-master:
Kasper Kristensen
web@imk.dk
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v/ Helle Sørensen
Søbjergvej 10, Tulstrup
7430 Ikast
Tlf. 97250505 - Fax 97252150

Her kunne DIN
annonce have været!

Referat OR-udvalgsmøde
den 30/9-2009......

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Ja

Siden sidste møde:
Klubben har modtaget 5000,- for afvikling af Wild West
Kursus løb 13 september hvor 5 biler var ude at køre, som gav et medlem.
Træning for IMK’s medlemmer var der 6 biler ude og køre.
Jan & Harald er blevet NEZ mestere for 13 gang. TILLYKKE

IMKs hjemmeside:
Troels sender forslag til bestyrelsen, som udvalget har godkendt. Troels vil gerne deltage i et møde
med webmaster.

Klubbiler:       Astraen / LADA
Der er blevet sat en styrtbøjle i Lada´en og der aftales senere, hvornår den gøres klar til syn.
Dennis Plejdeup har tilbudt at male LADA’en.
Henrik har hentet Atra´en hos Kenneth for at montere styrtbøjle i den.

Kommende aktiviteter:
· Løbs arrangement i 2010 – hvad ønsker vores medlemmer, at være med i?: udvalget har ikke

planer om at lave et åben løb, hvis der er medlemmer som brænder for at lave et løb er de
velkommen til at henvende sig til udvalget, men udvalget  vil gerne stå for et lukket klub løb.

· Dialogmøde med DASU’s O/R udvalg den 22. oktober
Der vil blive lagt info ud på Rally info.

· Hartmann Racing den 28/10 2009
Der er lavet en indbydelse, der er sendt til klubbladet.
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Ikast Automobiler A/S
Eli Christensens Vej 31-35 - 7430 Ikast - Tlf. 97152611

· LADA-Cup 22. november
Hvilke områder skal der køres i, Bjarne er inviteret på kaffe ved Troels, så kan de køre ud og
kigge på de nye områder.

· Kursusløb 22/11 & 10/1 ? Det vil blive offentlig gjort på rally info.
· Årsmøde ? Se klubbladet
· Go Cart ?
· Årsfest ? Den vil evt. blive flyttet.
· Vinteraktiviteter
      Forslag ønskes. Hvem i bestyrelsen står for aktivitets udvalg.

Eventuelt:
Hjælp ved andre klubbers løb: GMK den 4/10: Verner Boiskov

BMC den 31/10: Troels? Vender tilbage. Horsens eller Sabine.

Uddannelse af officials :
· Vi mangler en teknisk kontrol chef kursus. O&R har gennemgået medlems listen grundig der

for vil Anders tage kontakt til Asger, Henrik & Jesper Quist.
· Løbsledere?

Info møde Fyn
omkring gruppe inddeling 7 oktober i forbindelse med at gruppe H udgår.
Rene, Asger, Anders evt. Bjarne deltager.

Næste møde:
25 nov, ved Troels

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

  Klubrally–Kursus i IMK

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
masser af muligheder for at køre løb overalt i landet.

IMK afholder kursus: Søndag d. 22. november kl. 09.30
Mødestedet bliver oplyst ved tilmelding.
Løbsområdet bliver Herning Industri-område SV

Kurset er gratis.
Kurset består først af lidt teori og derefter kan man prøve at køre 3 klubrallyprøver

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

Tilmelding til kurset senest mandag den 16.
november
på. tlf.: 27 63 90 05 eller på mail: rosenlund@profibermail.dk
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Tillægsregler for KLUB-RALLY LADA-Cup
1.afd. 22.november 2009

Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med reglementer for automobilsport i Danmark,
nedenstående tillægsregler samt senere slutinstruktioner.

1: Arrangerende klub: Ikast og omegns Motor Klub
     Løbets navn: LADA-Cup 1

Løbsdato: Søndag den 22. november 2009
Type løb: Lukket løb (kun for IMK-medlemmer)

2: Løbsleder: Bjarne R. Nielsen Off. 323 Tlf. 27 63 90 05
Løbsledelse Kenneth Rønholm

Troels Nielsen

3: Deltagerklasser: Klasse: Bil: Licens:
1 LADA Alle
2 Egen bil Alle

4: Begrænsninger: Min. deltagerantal:  1
Max. Deltagerantal: 100

5: Anmeldelse:
Anmeldelsesgebyr:  100 kr. pr. 1.kører
Betalingsmåde: Ved start

     Anmeldelsesmåde: På tlf.: 27 63 90 05 eller på mail: rosenlund@profibermail.dk

Anmeldelsesfrist:
Mandag den 16.november

6: Startsted: Oplyses ved tilmelding
Mødetid 09.30  - 1. bil starter kl. 10.00

7: Løbets længde:
Prøve 1, 2 & 3: ?

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

Løbsområdet er Herning Industri-område Syd-vest
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Ikast Afdeling
Tlf. 97 15 10 55

Statsautoriseret Revisionsfirma
www.kpmg.dk

Stjerneløbet 24.10.2009!
„The Grande Finale“ i FDM-DASU Classic

Tekst: Troels Nielsen
Foto: Aage Kirketerp

Så oprandt dagen for „The Grande Finale“. Vi skulle tidligt op, da vi havde mødetid i Kolding ved 8 tiden.
Kravet til os på denne dag, var en sejr, hvis vi ville være med om anden og tredje pladsen i FDM – DASU
Classic 2009. Intet andet var brugbart i den sammenhæng.

Der var tilkørsel til startstedet fra Slagelse, Århus & Kolding. Vi lagde ud med en tilkørsels etape på 23
km. og da vi jo havde valgt Kolding, fik vi en rundtur nord / øst for byen, inden vi kom tilbage for at starte
ud på det rigtige løb.
Så var det alvor. De første to etaper så rigtig pressede ud, og vi aftalte, at vi bare skulle holde skruen i
vandet hele tiden. Vi kørte nord / vest ud. Op gennem Egtved området og videre til Frederikshåb Plantage
og Randbøldal.
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Sunds Møbler
Navervej 18
7451 Sunds
Tlf. 19 14 17 00

Efter Gadbjerg, kunne vi mærke at løbsledelsen havde tabt interessen for detaljerne, og det gjaldt nu kun
for dem om at få os det sidste stykke til Messecenter Herning.

Det første stykke, hvor vi måtte holde fuld gang i hjernecellerne, dem vi nu har, ja der gik det faktisk rigtig
godt. Men træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen. På den sidste sekund etape inden Brande, ja
der lykkedes det for mig at få kludret tiden sådan rundt, at vi kom af sted på sekund etapen 2 min for
tidlig. Selv om det hold, der var startet før os kørte ud samtidig, ja så var jeg sikker på, at det var dem,
der kørte for sent. Efter nogle km. gik det så op for mig, at jeg var helt gal på den. Vi holdt så på ruten, til
vi mente, det passede igen. Men vi fik da hentet 21 st.sek. ved den hemmelige kontrol. Et held for os at
de kun havde 9 HTK’er i hele løbet.

Efter pausen i Brande lykkedes det os så at køre fejl rute i Uhre by, med det resultat at vi missede et skilt
og fik herefter en længere rute, som gjorde, at vi kom for sent til de næste 2 HTK’er. Samlet straf 48 stp.
Så var den sejr rigtig langt væk. Vi endte nede på en 6 plads, og det blev sammenlagt til en 4 plads i
årets FDM – DASU Classic. Fuldt fortjent efter den ustabile sæson vi har haft.

At Stjerneløbet var alt for let, ja det kan vi kun konstatere og ikke bruge som undskyldning.
Det har været en rigtig spændende sæson, med hele 7 hold, der virkelig har givet hinanden kamp til
stregen. Rigtig spændende og sjovt.
Vi siger tak for dette års dejlige oplevelser, ved at hjælpe Jan Søndergård med at få afviklet dette års
sidste løb –  5th. Midnight Run 2009. Mere herom senere.

Med sportslig hilsen
Team Old Time.   –   Inge & Troels.
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På besøg hos......

Tekst & Fotos: Jan Juul

Team-ejer Hans Hartmann havde svært ved at holde hænderne
nede ovenpå succesen i Portugal, selvom det lykkes tilnærmel-
sesvis på dette foto, som også viser det vundne trofæ!

Onsdag d. 28. oktober var en
aften, som en pæn del af klub-
bens medlemmer havde set
frem til, idet vi her var blevet
inviteret til at besøge det på
daværende tidspunkt førende
DTC-hold, Hartmann Racing,
på sit nye domicil i Gjellerup
ved Herning.

Det skulle vise sig at der blev
en hel del at fortælle om for
teamet, idet man week-enden
før besøget deltog i European
Touring Car Cup i Portugal,
hvor James Thompson efter en
fantastisk kørsel i 2.heat vandt
titlen. Så det var et med rette
stolt team, som tog imod os på
denne onsdag aften.

Hans Hartmann startede med at byde velkommen, og for-
talte lidt om oplevelsen i Portugal, inden han gik over til at
fortælle nærmere om teamet og de to Honda-racere, og om
hvordan det hele har udviklet i løbet af de sidste 5 år.
Der er en god ånd i teamet og både James Thompson og
de italienske mekanikere og specialister befinder sig godt
i teamet, og nyder at blive budt på Stegt flæsk med persille-
sovs, når de er i Danmark.

Efter nogle spændende timer og en lille forfriskning, var det
dog tid til at vende hjem igen med hovedet fuld af de mange
indtryk fra det profesionelle team.

Tak til Hans Hartmann og hans team for en god og inter-
essant aften og for den store fortællelyst.

Der var pæn tilslutning fra medlemmerne til denne spændende aften!
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KLUBAFTEN.......
Torsdag d. 26 november kl. 19.30 indbydes du/i hermed til
KLUBAFTEN i klubhuset på Nørlundbanen.
Der vil være mulighed for at prøve evnerne på en miniracerbane
eller ved bordtennisbordet.
Der er selvfølgelig også mulighed for at møde klubkammeraterne
til en hyggelig snak om året der er gået og evt. planer for 2010.
Tag evt. venner og andre interesserede med. Der kunne måske
være en kommende IMK‘er iblandt.
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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.

søger
KANTINEBESTYRER

til overordnet kantinedrift i vort klubhus ved Nørlundbanen

ET PAR FOTOS.....
af nogle af vore dygtige folkeracekørere.

Fra venstre Danmarksmester Kl.1 Kasper Z. Kristensen og Danmarksmester Kl.2 Michael B. Nielsen.
På billedet til højre er det vinder af Ladies Cup Line Kirkeby og vinder af U18 Jannick Godskesen!
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VINTERFERIE ELLER ????.........

Så er Folkerace-sæsonen slut, men det betyder jo ikke
at vi går i hi.
Der holdes møder, banen gøres vinterklar, maskiner
repareres, der planlægges løb og kurser til næste år
m.m.

Det betyder at der stadig er en lille flok, som arbejder for
at du kan komme ud at køre igen til næste år.

HVIS DET SKAL LYKKES AT GENNEMFØRE DE
AKTIVITETER, SOM ER PLANLAGT PÅ BANEN I
2010, KRÆVER DET AT VI ALLE ER MED TIL AT
FINDE  HJÆLPERE, ISÆR EMNER TIL
FLAGPOSTER.
Hvis ikke, vi får uddannet nogle flere officials, kan det jo
ende med at vi må aflyse nogle af aktiviteterne. ( Der er
tilmeldt 3 til næste flagkursus men vi skal have flere )

STOR TAK TIL DE FÅ (i forhold til det antal medlemmer
vi er), SOM HAR KNOKLET I ÅRETS LØB; SÅ VI ALLE
HAR KUNNET DYRKE DEN SPORT, SOM VI GERNE
VIL.
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Referat fra Baneudvalgsmøde
d. 5.11.09 hos Allan Jensen.......
Deltagere.: Allan, Rene, Mogens, Steen, Kenneth, Michael, Bent og Niels Kr.

Dagsorden.:

1. Evaluering af løb 2009
2. Arbejde 2009
3. Budget
4. Løb 2010
5. Arbejde 2010
6. Eventuelt

1.
Løbene har i årets løb vist et pænt overskud og har forløbet uden problemer.

2.
Der er blevet lagt asfalt i 2 sving, opsat autoværn i de samme sving og banen har fået en omgang
med nyt kalk.
Der kunne dog godt ha‘  været flere „hænder“ til at hjælpe med arbejdet.

3.
Der blev lagt budget for 2010.

4.
Der er søgt følgende løb i 2010.
30.05.10 ( Ladies og U-16 og evt. U-18 )
03.07.10Opvisningsløb i forb. med Landsskuet i Herning. (Provisorisk bane)
18.09.10 Sidste afd. af Cuppen samt afslutningsfest. ( Bem. Datoen er flyttet fra 25.09.10.)

5.
Der skal opsættes mere autoværn, hegnet skal repareres, vandingsanlæg etableres eller ny vandvogn
anskaffes og der skal anskaffes skure til flagposterne.
Dertil selvfølgelig de sædvanlige småreparationer.
Der blev snakket flagkurser og licenskurser. Der kommer datoer i starten af det nye år. Kenneth klarer
undervisningen.
Der vil blive lavet en telefonliste over alle medlemmer med banelicens.

6.
Pr-dagen bliver d. 01.05.10.
Rene og Michael har lovet at lave nogle biler til „kør selv“.
Der blev snakket firmaarrangementer. Niels Kr. prøver at snakke med Kaj Storgaard, hvordan man
klarer det i MNJ.
Tyverisagen blev drøftet.

Tak for kaffe Kirsten.
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IKAST
Sundsvej 23
7430 Ikast
Tlf. 97155111 A/S

HOLSTEBRO
Lundholmvej 45
7500 Holstebro

Tlf. 97421555

IKAST IKAST IKAST IKAST IKAST AAAAAVISVISVISVISVIS
Politiet sporede sig til tyvekoster!
BORDING
Af Anne Bente Volf
Tyvekoster var udstyret med GPS-tracker
Onsdag morgen klokken 7.07 modtog Midt- & Vestjyllands Politi en anmeldelse fra
ejeren af et værksted på Østervang i Bording, hvor en port var blevet brudt op i løbet af
natten.
- Ejeren havde konstateret, at der var forsvundet en svejser til en værdi af 20.000 kroner,
oplyser Michael Kjeldgaard fra Midt- & Vestjyllands Politi.
- Ejeren oplyste, at der på svejse-apparatet var påsat en GPS tracker, så vi satte sporingen i
gang, til hvor apparatet nu måtte være. Sporet ledte os til en adresse i Fårvang, hvor patruljen
mødte en 23-årig mand. Patruljen fandt svejseren og anholdt manden. Han nægter sig dog
skyldig.
- Manden oplyste, at han i løbet af natten havde købt apparatet af en ukendt mand, men det
undersøger vi naturligvis nærmere, lyder det fra Kjeldgaard.

IMK’er bestjålet!
Zylauv Motorsport udsat for flere indbrud!

Tekst: Peter Zylauv Kristensen
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J.A. HVOLGAARD ApS

Jordarbejde - Kloakarbejde - Murerarbejde
Hammerum - Tlf. 97116808

Torsdag d. 22. oktober foregik der ting omkring værkstedet i Bording, der vakte vores mistanke om
et muligt indbrud.
Fredag morgen kunne vi så konstatere, at der havde været indbrud. Der var bla. stjålet en svejser,
donkraft, smøremidler, nye bildele, 2 nye crosser, værktøj, varmekanon, kompressor, og derudover var
der smadret forruder på 2 biler.
På det tidspunkt var vi klar over, hvilken personkreds der stod bag og besluttede os for at lægge en
fælde, så de blev taget med hånden i kagedåsen, bl.a. blev en GPS-tracker installeret i en svejser.

Natten mellem tirsdag og onsdag var der så indbrud igen. Ud over svejseren blev der også stjålet en
1-akslet autotrailer, og en 2-søjlet autolift af mærket OMA.
Vi kunne følge GPS-signalet helt frem til anholdelsen i Silkeborg, derefter gik turen tilbage til
Fårvang men denne gang ifølge med politiet.
Vi kunne med egne øjne se, hvem der kom på bagsædet af politibilen, medens hans personbil blev
læsset på en Falck-bil.

Jeg må indrømme, det gør ondt dybt i sjælen at se en mand, som har sin omgang i IMK
og flere venner, der kører folkerace blive anholdt for at stjæle fra os, men en ting er helt sikker, han har
fået hans viden om værkstedet fra IMK-medlemmer.
Han forklarer til politiet svejseren med GPS, er købt af en ukendt mand. Men det skete åbenbart før
signalet forlod værkstedet. Det eneste vi har fået tilbage er „lokkemaden“.
Der var ikke ret meget der var forsikret, så der kommer senere et krav til manden på ikke under
Kr. 100.000, så bliver det spændende at se om „vennerne „ hjælper ham med at betale.

Min far var med til at stifte IMK for mere en 60år siden, og jeg har haft min gang i klubben siden jeg
blev født for 51 år siden. Jeg har dyrket O-løb, manøvreprøver, isbaneløb og folkerace.
Jeg har siddet i baneudvalg, køreudvalg, bestyrelse og været official til næsten alle løb.
Siden jeg stoppede min aktive karriere for 14 år siden, er al min tid i klubben brugt til at hjælpe til
gavn for aktive kørere. Det bliver nu betalt tilbage ved at nogle syntes, at vi skulle bestjæles.
Den klubånd bryder jeg mig ikke om, og ønsker ikke at være en del af, derfor forlader jeg nu klubben.

Hvis der er nogle, der vil hjælpe os med at få tingene tilbage, kan I prøve at se på billederne
herunder.



PP RÅDGIVNING A/S
BYGNINGSINGENIØRER  &  KONSULENTER

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

NOVEMBER
7.november Minirally DASU-cup 6.afd. - Slagelse
22.november LADA Cup 1. afd.
26.november Klubaften i Klubhuset

DECEMBER
9. december IMK bestyrelsesmøde - Anders Clausen

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk


