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Kære klubkammerater....

Julen står for døren!......og sneen vælter i skrivende
stund ned i lange baner, så der måske er chance
for en hvid Jul.
Under alle omstændigheder skal vi alle snart til-
bringe nogle dage med famile og venner i fest-
ligt lag inden vi til januarsætter ind med diverse
møder og arbejdsdage.....Husk at møde op!
Glædelig Jul og Godt Nytår!
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Forside
Frankrigs Grand Prix 1968 på Rouen.
Forrest Pedro Rodriguez i BRM foran John
Surtees i Honda.

DEADLINE
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er 8. JANUAR
Næste nummerudkommer i uge 2-3
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v/ Helle Sørensen
Søbjergvej 10, Tulstrup
7430 Ikast
Tlf. 97250505 - Fax 97252150

Her kunne DIN
annonce have været!

 
 
Referat fra bestyrelsesmøde 5/09 
Onsdag den 07/10 – 09 kl. 19.00 i IMK’s klubhus ved Nørlundbanen. 
Tilstede: Jan Juul, René Jørgensen, Niels Kr. Højriis, Michael Nielsen 
Afbud: Anders Clausen 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra forrige møde. 
Intet at bemærke 

 
2. Økonomi. 

Trods negativt driftsresultat, grundet store vedligeholdelsesudgifter, ser 
økonomien rigtig god ud. 

 
3. Løbende sager 

a. Bestyrelsen 
1) Mulig eksklusion af medlem. 

Sagen diskuteres, medlemmet ikendes advarsel. 
2) Vedr. Quad-Race 

Der er kommet positivt svar fra DMU, men ikke noget svar fra 
DASU, JJ rykker for dette. 

3) Vedr. Cup-regel (U16/U18) 
JJ laver udkast til regelændring efter indkommet forslag (den 
simple) 

4) Niels Kr. ønsker at afhænde sin post som kasserer, når hans 
Valgperiode udløber i 2011. Derfor ville det være ønskeligt om      
der allerede nu kunne finde en afløser, der i det kommende år 
kunne køre parløb med NK for at få indsigt i rutinerne. 
 

b. B- udvalget 
Miljøgodkendelsen af Nørlundbanen er blevet fornyet. 
Man undersøger priser på vandingsanlæg (sprinkler) 
Skure til flagposter for tørvejr 

c. OR-udvalget 
De arbejder videre på Lada og Astra-projektet (klubracere) 

 
4. Øvrige udvalg 

a. Sponsorudvalg 
Det bliver sværere og sværere at finde sponsorer p.g.a. den finansielle 
krise. 

b. Bygningsudvalg 
Plader ved vinduer bliver færdige inden de skal males (Michael) 
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Ikast Automobiler A/S
Eli Christensens Vej 31-35 - 7430 Ikast - Tlf. 97152611

 
c. Bankoudvalg 

Det går forrygende. Der kan godt bruges 1-2 mand til afløsning ved 
almindelig banko 

d. Klubblads- & Web-udvalg 
- input fra OR-udvalget vedr. web 
Der er kommet nye ændringsforslag til hjemmesiden fra OR. 
Da der for kort tid siden er kommet nye webbestyrere, og nogle af 
forslagene fra OR bærer præg af at være fra tiden før, ønsker bestyrelsen 
lige at give de nye webmastere en chance for dels lige at få tid til at 
komme ajour samt selv sætte sine præg på siden. 
Forslagene fra OR vil dog blive præsenteret og diskuteret med 
webmasterne. 

e. Aktivitetsudvalg 
Der er klubbesøg hos Hartmann Racing d. 28. oktober (se klubblad) 
 

f. Cafeteriaudvalg 
Klubben søger stadig ny kantinebestyrer (se annoncen i klubbladet) 

 
5. Nye mødedatoer. 

Foreløbig kalender:  
 
  
07.10.09 Michael Nielsen – flyttet til klubhuset, da Michael skal på arbejde 
09.12.09 Anders Clausen 
05.01.10 Baneudvalgsmøde 
07.01.10 O- & R-udvalgsmøde 
13.01.10 Niels Kr. Højriis 
27.01.10 Generalforsamling 

 
6. Eventuelt. 

MRC 
Der er virkelig kommet gang i MRC-projektet, med de folk som er kommet til 
(Allan Westphal & Co.) 
Det fremsendte budget for færdiggørelse af el-arbejdet ved banen godkendes. 
Der satses på en officiel indvielse af anlægget til foråret. 
I vinterens løb afholdes indmeldelsesmøde med MRC-interesserede, og for 
oprettelse af et selvstændigt MRC-udvalg. 



 
Referat Bestyrelsesmøde 6/09 
Onsdag den 09/12 – 09 kl. 19.00 hos Anders Clausen, Himmelbjergvej 4, 8600 Silkeborg 
Tilstede: Jan Juul, René Jørgensen, Niels Kr. Højriis, Sabine Rosenlund, Anders Clausen 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra forrige møde. 
Intet at bemærke. 

 
2. Økonomi. 

Der har været uforudsete høje omkostninger i forbindelse med skift til ny 
kopimaskine. 
Men regnskabet ser stadig fornuftigt ud med et kalkuleret underskud som 
kun er en smule højere end forventet. 

 
3. Løbende sager 

a. Bestyrelsen 
1) DASU Repræsentantskabsmøde (JJ fortæller) 

b. B- udvalget 
Løb i 2010; 
01.05. Åbent Hus 
30.05. Folkerace + Cross-Kart (+ evt. Quadracere) 
03.07. Opvisningsløb (KM1) på landsskuet (er ikke 100% afklaret) 
18.09. Folkerace Cup (finale) + Cross-Kart 
????   KM (2) 

c. OR-udvalget 
Planlægger i 2010 lidt lukkede klubløb, rallysprint i Sdr. Vium, ellers 
nedskruning af blusset i forhold til tidligere. 
Lada-Cup (vintercup) er afviklet med diverse materiel skade. 

 
4. Øvrige udvalg 

a. Sponsorudvalg 
Ny annoncør til medlemskort skal findes inden 1. januar (pris Kr. 600,-) 

b. Bygningsudvalg 
9. januar er der maledag i klubhuset (tilmelding nødvendig). 
Annoncering i klubblad og på hjemmesiden. Ser frem til stor tilslutning. 

c. Bankoudvalg 
Nye datoer for 2010 kommer i klubbladet. 

d. Klubblads- & Web-udvalg 
Såfremt Finansloven vedtages for klubben ca. Kr. 4000,- i tilskud fra 
Bladpuljen. 
Der forsøges afholdt et møde omkring web-siden. 
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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
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e. Aktivitetsudvalg 
Årsfesten er næste store arrangement for udvalget 
Datoen for festen bliver d. 6. marts 

f. Cafeteriaudvalg 
Der er ikke kommet nogle henvendelser på klubbens annoncering 
efter en ny kantinebestyrer. 

 
5. Nye mødedatoer. 

Foreløbig kalender:  
 
05.01.10 Baneudvalgsmøde 
07.01.10 O- & R-udvalgsmøde 
13.01.10 Niels Kr. Højriis 
27.01.10 Generalforsamling 
  
  
  

 
6. Eventuelt. 

Muligt samarbejde med autogalleriet.dk drøftes. Troels fra OR udpeges til at 
undersøge nærmere. 
 

Der indkaldes hermed til

GENRALFORSAMLING
ONSDAG D. 27. JANUAR 2010

Kl. 19.00
I KLUBHUSET

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger revideret driftsregnskab og status.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Fremlæggelse af budget – herunder fastsættelse af kontingent.
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

8. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant.
9. Eventuelt.
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Ikast Afdeling
Tlf. 97 15 10 55

Statsautoriseret Revisionsfirma
www.kpmg.dk

ÅRSMØDE
ORIENTERINGS- & RALLYUDVALGET

TORSDAG D. 7. JANUAR 2010
Kl. 19.00 i Klubhuset

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Året der gik
3. Økonomi
4. År 2010
5. Valg af medlemmer til OR-udvalget
6. Evt.
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Sunds Møbler
Navervej 18
7451 Sunds
Tlf. 19 14 17 00

I de forløbne måneder har en lille flok af rallyafdelingens medlemmer haft travlt med
at klargøre IMKs klubrallybiler.
Den solide og stabile LADA 1500 har fået en grundig gennemgang af blandt andet
karrosseri og bremser.
Nyerhvervelsen – en Opel Astra GSi har også været en tur i værkstedet i Tulstrup.
Begge biler har fået monteret styrtbøjler og er blevet synet. Det er vel unødvendigt
at nævne, at begge biler blev synet uden anmærkninger...flot arbejde af de frivillige !

Bilerne var således klar til LADA-Cuppen i Herning den 22. november, hvor 12 af
IMKs medlemmer havde tilmeldt sig konkurrencen.
Området var Herning Kommunes Genbrugsplads på Mørupvej.
En trofast skare af IMKs „faste“ hjælpere stod for løbet, som blev afviklet i silende
regnvejr.
Prøvernes beskaffenhed var særdeles udfordrende og der blev gået til stålet – i
bogstaveligste forstand. LADA-en måtte lægge „krop“ til flere påkørsler og Astraens
abs-system blev også aktiveret, men med lidt service imellem prøverne, klarede
begge biler hele dagen. Den komplette resultatliste kan ses på www.imk.dk.

OR-udvalget har netop udarbejdet reglement for IMKs Vinter-Cup 2009/2010, samt
et regelsæt for benyttelse af bilerne – se www.imk.dk .

3. og 4. afdeling af IMKs Vinter-Cup køres
søndag den 10. januar
Så kom ud af vinter-hiet og deltag i konkurrencen hvis du tør.
Her er det kørernes dygtighed der er afgørende og ikke hvilket materiel man har råd
til at anskaffe.

TØR DU?

Lada Cup skifter navn til IMK’s
Vinter-Cup!



Side 9

 

 

Tillægsregler for  

KLUB-RALLY  
Vinter-Cup: 3 + 4.afd.  

10.januar 2010 
 

 

 

Teglvænget 23 

7400 Herning 

Tlf. 97 21 11 44 

 
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: Vintercup 3 + 4 

 Løbsdato: Søndag den 10.januar 2010  

 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  ej eendagslicens 

  2  Opel Astra  ej eendagslicens 

  3  Egen bil  Alle  

 

4: Begrænsninger: Min. deltagerantal:  1 

  Max. Deltagerantal: 100    

     

5: Anmeldelse:  
 Anmeldelsesgebyr:  100 kr. pr. 1.kører pr. bil 

 Betalingsmåde: Ved start 

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

 Anmeldelsesfrist: Mandag den 4. januar 

  

6: Startsted: STS Biler, Teglvænget 23, 7400 Herning 

  Mødetid 09.00   

    

7: Løbets længde: Vinter-cup 3: Ca. 2 - 3 prøver i LADA  

  Vinter-cup 4: Ca. 2 - 3 prøver i Opel Astra 

  Antal prøver reguleres efter deltagerantallet / tidsplanen 

    

8:  Særlige bestemmelser: Løbet er kun for IMK-medlemmer  -  (2.kørere undtaget) 

  HUSK derfor at få fornyet din licens for 2010 forinden !!!  
   

  Uden gyldig licens kan man kun deltage i klasse 3 på eendagslicens 
   

Til Vintercuppen er det kun bilerne i klasse 1 og 2 der tælles med 

 

Alle biler skal være indregistrerede enten med faste nummerplader eller   

prøvemærker i h. t. vejledningen 

 

  Der præmieres ikke i løbet  
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Kvinder vandt rally i Herning – alle
mændene fik baghjul !
Påstanden om at kvinder ikke kan køre bil blev gjort til skamme

Tekst & Fotos: Bjarne Rosenlund Nielsen

Nu hvor rallysæsonen mesterskabsmæssigt er slut for i år, har Ikast og omegns
Motor Klub (IMK) allerede taget hul på forberedelserne til den næste sæson. I
bestræbelserne på at få nye deltagere i rallysporten, afholdt klubben søndag et
kursus- og prøveløb hvor interesserede kunne høre, se og selv prøve hvordan det er
at køre rally.

Klubrally er den disciplin man starter med hvis man vil køre „rigtigt“ rally. Kravene til
kørerne og udstyret til bilerne er afpasset efter risiko og hastighed. Man kan således
starte i sin hverdagsbil, blot den er indregistreret og fundet sikkerhedsmæssigt i
orden. Udover det, skal der være en ildslukker, en advarselstrekant samt en
nødhjælpskasse. Kørerne skal have styrthjelme og så er man klar.
Inden deltagerne slippes løs på hastighedsprøverne gennemgår de et kort teoretisk
kursus, hvor grundreglerne opridses.

I klubrally er der en rute som
skal følges og her køres der
efter færdselslovens bestem-
melser. På denne rute indgår
der nogle afspærrede områder
hvor hastighedsprøverne
køres.
Disse områder er tegnet ind
på nogle skitser i rutebogen
og her gælder det om at gen-
nemkøre den korrekte rute på
kortest mulig tid. For at gøre
udfordringen større kan, der
være opstillet slalombaner
sammen med nummererede
kegler.
Køres der kegler ned eller
køres der forkert vej rundt får
man lagt strafsekunder til sin køretid. Hurtigste tid vinder.
Samarbejdet mellem første- og anden-kører er derfor af afgørende betydning for et
godt resultat.

2 friske piger i en Mazda....Elsebeth Sørensen og
Marianne Stentoft!
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Udvalgte resultater:
Elsebeth Sørensen, Ikast
Marianne Stentoft, Herning - Mazda 626 I alt. 6 min. 51 sek.

Thomas Christensen, Svendborg
Brian Jacobsen, Vissenbjerg - Toyota Corolla I alt 6 min. 53 sek.

Jesper Vejlby, Løgstrup
Andreas Johansen, Fårvang - Peugeot 106 I alt 6 min. 55 sek.

Nogle af IMKs etablerede kørere benyttede også lejligheden til at lufte deres biler
og resultaterne i denne klasse blev:

Dennis Pleidrup, Horsens
Erik Høgh, Gedved - Peugeot 106 I alt 5 min. 41 sek.

Søren Teist Jensen, Horsens
Jesper Teist Jensen, Horsens - Toyota Starlet I alt 6 min. 25 sek.

Per Mikkelsen, Ikast
Andreas Mikkelsen, Ikast - VW Lupo I alt 7 min. 09 sek.

Skulle andre have lyst til selv at prøve sine evner som rallykører har IMK planlagt det
næste kursusløb den 10. januar – nærmere oplysninger vil være at finde på
klubbens hjemmeside www.imk.dk. Komplet resultatliste findes også der.

12 biler med nye interesserede (heraf flest mænd) havde tilmeldt sig til løbet som
blev afviklet på Herning Kommunes Genbrugsplads på Mørupvej. 4
hastighedsprøver skulle gennemkøres og stopuret skulle afgøre hvem der var
hurtigst.
Samarbejdet i bilen fungerede perfekt for Elsebeth Sørensen og Marianne Stentoft i
søndagens løb og selvom deres bil, en Mazda 626 ikke er den mest oplagte rallybil,
formåede de sammenlagt at gennemkøre de 4 prøver hurtigst af alle. Til stor
fornøjelse for vinderne måtte Elsebeths søn Jannick og hans 2. kører Nicklas
Tommerup nøjes med 9. pladsen, forårsaget af en fejlkørsel på én af prøverne.
Konkurrencen var tæt og kun ganske få sekunder skilte placeringerne på de
hurtigste.

Jannick Sørensen måtte
erkende, at mor var den
hurtigste!
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Klubrallykursus og Vinter Cup!
Tekst: René Jørgensen
Foto: Bjarne R. Nielsen

Søndag d. 22. november havde O- & R-udvalget inviteret til klubrallykursus og Lada Cup (som det hed
i gamle dage).
Det skulle foregå på Herning Kommunes lagerplads/sorteringsplads i det sydlige Herning. Så langt så
godt, men vejret var ikke lige helt hvad de fleste drømte om.......det regnede det meste af dagen!!!!

Nå, men en helt flok mere eller mindre nye kørere og 2.- kørere blev instrueret i hvordan sådan noget
klubrally helst skulle gøres. Bagefter skulle det bevises om de havde hørt efter.
Nogle satsede hele butikken, andre kørte som om de ikke havde specielt travlt, mens andre desværre
måtte få at vide, at de havde kørt forkert rundt på prøven.
Et enkelt hold blev der ikke sådan lagt specielt meget mærke til (det var jo bare et par tøser), var
Elsebeth og Marianne som deltog i en ganske alm. Mazda 626.
Det skulle så ændre sig da resultaterne kom op og hænge. De havde vundet dagens kursusløb.
Tillykke med det.

Da Ladaen og Astraen blev varmet op, var der ingen tvivl, her var alle faktisk helt sikre på at de selv
blev vinderen!!!...........Men sådan kan det jo ikke blive.
De 2 biler måtte en hel del igennem før dagen var omme. Først stod en gittermast lidt i vejen da Asger
Iversen skulle rundt i Ladaen, så han prøvede lige om Ladaen ikke kunne blive lidt mere glat hen af
den ene bagskærm.
Lidt senere måtte 2.- køreren, altsa Anders Clausen lige prøve at se om det passer,.....det de siger, at
det nærmest er en russisk kampvogn sådan en Lada.
Det gør det så ikke, for højre forskærm på Ladaen er ikke så køn som den var, før mødet med
betonmuren.

Løbslederen mente nok, at han om nogen vidste, hvordan prøven skulle køres, men trods advarsler
om at ABS-bremser og glat underlag ikke giver de bedste nedbremsninger, måtte vi lige prøve at
skubbe med en stor træstub.
Træstubben vandt, der var i hvert fald gået hul på Astraens køler.
Her viser den gode klubånd sig så øjeblikkelig. Dennis Pleidrup tilbyder at vi jo da bare kan låne den
fra hans bil........Sådan du, motorløbet fortsætter efter et lille pitstop.
Der kan naturligvis ses resultater på IMK’s hjemmeside og datoen for det næste arrangement.
Tak til Brian og hans piger for mad og drikke, og til IMK’s O- & R-udvalg for et hyggelig arrangement.

De hurtige piger,Elsebeth Sørensen og Marianne Stentoft i Mazda’en!
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MALEDAG.......
Lørdag d. 9. januar skal vi have malet klubhuset indvendigt, så
find malerøjet frem, så vi kan få alle vægge malet denne dag.
Tilmelding skal ske til René Jørgensen på tlf. 25388528 eller mail
rj-auto@c.dk
Til de morgenfriske er der rundstykker kl. 8.00........men man må
også godt komme senere!

ÅRSMØDE
BANEUDVALGET

TIRSDAG D. 5. JANUAR 2010
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.
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IKAST
Sundsvej 23
7430 Ikast
Tlf. 97155111 A/S

HOLSTEBRO
Lundholmvej 45
7500 Holstebro

Tlf. 97421555

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

Der er sket ting og sager med MRC-banen, hvor containerne er blevet sat op til kørertårnet og depot
for O- & R-afdelingen. Ligeledes er der opstilllet skur, som skal gøres klar til at kunne huse teknisk
kontrol m.v. samt en kiosk-
afdeling.
Billedet er fra 28.september,
så der er sket en del mere
siden da.
Det forventer at der vil kunne
afholdes et indvielsesarrange-
ment i foråret 2010.
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J.A. HVOLGAARD ApS

Jordarbejde - Kloakarbejde - Murerarbejde
Hammerum - Tlf. 97116808

Et par stemningsfyldte billeder for årstiden......
Selv om det er vinter og sneen ligger højt kan man altså godt køre race alligevel....og det bliver der!
F. eks. i den russiske Legends-serie......måske var det også noget at tage op i Danmark, hvor
Legends-bilerne er ved at vinde kraftigt indpas.

.....og her lidt isbane-kørsel i Canada!



PP RÅDGIVNING A/S
BYGNINGSINGENIØRER  &  KONSULENTER

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

JANUAR
5. januar Årsmøde i Baneafdelingen
7. januar Årsmøde i O- & R-afdelingen
13. januar Bestyrelsesmøde hos Niels Kr. Højriis
27. januar IMK Generalforsamling

FEBRUAR

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk


