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Classic Race Aarhus 2010, hvor der var en helt
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Deadline til næste nummer af Kilometerstenen
er 27. august
Næste nummerudkommer i uge 36
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v/ Helle Sørensen
Søbjergvej 10, Tulstrup
7430 Ikast
Tlf. 97250505 - Fax 97252150

byder velkommen til følgende
NYE MEDLEMMER

Jesper Juul
Michael Nonbo

Brian Christensen
Kasper Madsen (Rally)

Ole Vester Justesen (Rally)
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Referat fra OR-udvalgsmøde 2-2010
Den 10.maj kl. 19.00 hos Henrik Iversen
Inviterede. Anders, Bjarne, Torben, Troels & Henrik. Alle er mødt op.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 23/3-10.
- referat godkendt.

2. Siden sidst:
IMK stillede med 1 prøvemandskab til Mads Kjærs Mindeløb i Lemvig.
- vores folk har gjort et godt stykke arbejde i Lemvig.
Skrivelse til DASU vedr. regelsæt for isbaneløb
- udvalget ser positivt på vores henvendelse. Vil lave nye regler der er mere lempelige.
Skrivelse til DASU vedr. licenskrav for at benytte biler på prøvemærker
- kan bruges af alle (IMK+Kursist) til klubrally, men kun på prøven.

3. Klubbiler:
Status på rally-syn
- begge biler synet til ug+
Mulighed for leje / lån af bilerne til kursusløbet den 29. maj ?
- ikke til første kursus. – Andet kursus en mulighed efter vurdering af diverse kursister af løbsledelsen.

4. IMK’s hjemmeside:
- der sker efter udvalget mening ikk en skid. Udvalget forventer en snarlig bedring. Det kan ikke gå
stærkt nok.

5. Kursusløb den 29.maj:
- der udsendes ikke breve til alle delt6agerene i klubbens isbaneløb. Troels har ikke tid nu. Henrik
forslår V-max og ophæng hos Jari & T Hansen. Udvalget enes om at bruge Rally info. og så bede Jan
Søndregård om hjælp til ophæng på teknisk skole i Herning. Troels sender til teknisk skole i Skjern.
Torben vil prøve at sende til div. aktuelle hjemmesider.
Ang. på dagen. Brian kommer med sodavand. Troels spørger Inge om hun bager kage. Bjarne henter
materiel.

6. Klubmesterskabet i klubrally -  1. afd. den 6. juni i Sdr. Felding:
- der mangler endnu en tilladelse fra kommunen. Den kommer. Industrivej bliver lidt kortere på grund af
dårlig asfalt. Troels henter nøgle i ugen op til, inde på Herning genbrugsplads. Ang. materiel, finder
Bjarne en løsning. Vi tager telt & grill med der ud. Evt. kursus deltagere fra 29 maj inviteres med.
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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

7. Klubmesterskabet i klubrally – 2. afd. den 26. september på Nørlundbanen:
- flyttes fra d. 19 til d. 26 september 2010.

8. Regler for Klubmesterskab i klubrally 2010:
Reglerne fra 2009 videreføres.

9. Rallysprint i Sdr. Vium den 26. juni:
10. Sommerfest den 26. juni:
- alle tilladelser er i hus minus en enkelt, den har Verner styr på. Navnet bliver Landbobanken Rally
Sprint 2010. Bjarne snakker med Verner ang. mad & fest. Indbydelse kommer i klubbladet. Alle er
velkomne. Henrik spørger til lån af telt.

11. Materiel-status:
2 stk. pavilloner 3 X 3 mtr. er indkøbt
- ok.
Vinduer i telt ?
- Henrik kommer med en forklaring om noget presenning og en voksdug. Henrik & Anders vil lede et
syhold som så får de forskellige materialer syet sammen til brugbare sider. Er færdig ca. 1 aug. 2010.

12. Eventuelt:
- Henrik efterlyser indendørs plads til klubbilerne. Der bliver forsøgt at finde et egnet sted til begge
biler. Henrik sætter evt. noget i klubbladet snarest. Det overvejes at give bilerne et sprøjt olie under
bunden. Bjarne spørger til betaling af de berørte foreninger fra vores isbaneløb. Henrik klare sagen
sammen med Asker. Bjarne spørger til næste års aktiviteter. Det overvejes at forsøge med et mørke
løb i mini rally. Helst i forbindelse med Biler for alle.

13. Næste møde:
- mandag d. 5. juli 2010 hos Anders.

Gæt en bil!
Til alle IMK’s kvikke medlemmer.
Kan I gætte hvad dette er for en fin bil.
Jeg ved hvad der er for en og lad være
med at gætte på en Fiat 500.
Svar i næste nummer.

Hilsen Troels.
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Ikast Afdeling
Tlf. 97 15 10 55

Statsautoriseret Revisionsfirma
www.kpmg.dk

ZF SACHS FRANKEN CLASSIC!

Tekst: Troels Nielsen

Så oprandt dagene som vi spændt har set frem til endelig.
Det er blevet onsdag d. 19 maj. Ved middagstid starter vi den gamle Opel, med retning mod syd. Løbet
starter først fredag, så vi har god tid. Efter godt 630 km gør vi holdt ved den gamle historiske by
Hannoversch – Münden. Den ligger ca. 30 km nord for Kassel. Vi finder et Zimmerfrei, får parkeret
Kadetten og leger så turister i den fine gamle by.
Torsdag kører vi så de sidste ca. 200 km sydpå, ned til Bad Kissingen. Byen ligger ca. 40 km nord for
Schweinfurt. Her har vi på forhånd lejet os ind på et Zimmerfrei frem til mandag. Vi leger igen turister i
den fine gamle kurby.

Fredag
- bliver det så alvorlig. Vi starter
kl. 12 med at få papirerne ordnet
og udleveret startnumre, en rute-
bog på 108 sider, en tillægsrute-
bog på 23 sider, indeholdende
alle de speciale test, der skal
køres. Så får vi hver en jakke,
en old time hals klud, en rigtig
god diode lampe (gave fra byen)
og diverse småting. Der er lidt
tid til, vi skal om på torvet og
have bilen i teknisk kontrol, så
vi kikker lidt i de to rutebøger.
Uha – uha.

21 – 23 Maj 2010

Afsted på nye eventyr i det sydeuropæiske landskab!
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Ikast Automobiler A/S
Eli Christensens Vej 31-35 - 7430 Ikast - Tlf. 97152611

Sådan så vi ud da vi stiftede kontakt med deres rutebog.
Godt med rynker i panden!

Nå men vi kører stille gennem gågade labyrinten og når frem til teknisk kontrol. Det forløber også uden
problemer. Vi får monteret en GPS computerboks i bilens bagerste side rude og med en lille
magnetantenne på taget. Så nu er vi GPS overvåget lige til målet søndag. Nu er vi klar til det info møde
der er kl. 14. Vi får kikket lidt mere på lektien, og vi synes, det ser meget træls ud alt sammen.

Der er 19 specialetest med hele 60 foto celle kontroller der skal rammes med 1/100 sek. nøjagtighed.
Så er der 16 sekund etaper, der også skal rammes med 1/100 sek. nøjagtighed. Heraf 3 med skiftende
gennemsnit, men hvor hastighederne ikke er opgivet. Der er så opgivet et sekund tal for hver 100 m. Det
svarer til at køre med en køretidstabel. Der er også en klasse, hvor alt udstyr er forbudt. Kun gammeldags
papirtabel er tilladt.
 Tyskerne kører ellers med nogle meget fine kørecomputere (i den åbne klasse). Her tastes alle 100m
sekunderne (i 1/10) så ind, og for øvrigt også alle andre mål og tal, inden dagens etaper. Den er så
koblet til bilen, så den hele tiden har styr på tid og afstand i 1/100 sekundet.
Det er kun 2 kort opgaver i hele løbet. Det er vi noget trætte af. Vi snakker lidt frem og tilbage om hvad
vi lige skal gøre. Med den opgave fordeling der er her, har vi ikke en chance, da vi „kun“ har et stopur og
en elektronisk køretidstabel.

Under infomødet bliver vi kun bekræf-
tet i at der bliver svært. Vi tager en
lille snak med løbslederen efter mødet,
og han kan bekræfter at der „kun“ er 2
kort opgaver i hele løbet, og at de er
meget lette. Se det er jo kort vi helst
vil køre, men hele turen er på tulipa-
ner. Vi bliver enige om at se tiden an
til efter dagens prolog. Den tæller hel-
digvis ikke med i løbet. Det gjorde den
sidste år, og det var dyrt.

Kl. 15.10 starter vi så ud på dagens
33,3 km. Den indeholder en sek. etape
med gennemsnit, og en uden (blandet).
2 test med 8 fotoceller. Vi (Inge) får
ret hurtigt styr op tulipanerne. Her er
der bare styr på sagerne. På den
første sek. etp. Må vi konstatere at
vi er noget rustne i forhold til tyskerne. Der er en GPS målinger (HTK – Hemmelig Tids Kontrol) og på
den bliver vi noteret for hele 1.42 sek.  Det skal lige holdes op mod at det bedste hold får 0.00 sek. og
det næst bedste er 0.16 sek.
Der er hele 9 hold der rammer under 1 sek. Flot ikk. Vi når frem til den første test. Her er der så 4
fotocelle kontroller (FK) der skal rammes rigtig. Total længde 470 meter. Vi bliver noteret for 4.24 sek.
Det bedste hold får 0.45 sek. for alle 4, og der er to hold under et sek.
Så er der kaffe pause på et rigtig flot kurhotel. Vi får kaffe og et stykke lækker tysk kage. Den er bestemt
ikke dårlig.
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Den næste sek. etp. er en uden fast hastighed og en længde af 5 km. Den er samtidig også en test, på
knap 9 km. og med 4 FK. Efter de første 2,6 km forvilder jeg mig til at nulstille triptælleren og lidt senere
køre vi ca. 500 m for langt, inden vi opdager fejlen. På sek. etp koster det os en samlet straf på 19.21
sek. og på testen må vi modtage 13.71 sek. i straf. Føj det var dyrt. Vi er fremme ved mål kl. 17.30
Men nu har vi så lært lidt, håber vi, og fundet ud af at vi idet mindste kan finde ud af at køre ruten. Så må
vi jo se hvor meget straf vi kan „undgå“ at samle. Dagens resultat på prologen bliver en 20 pl. af 29
mulige.
Her kl. 19 er der køremøde. Vi får de forskellige regler præciseret. Der vil være hastigheds overvågning
pr. GPS under hele løbet. Hver overskridelse straffes med 10 sek. og en overskridelse på 50 % og
derover, er lig med udelukkelse. Helt ok for os.
Kl. 20 er der så velkomst middag med byen Bad Kissingen som vært. Det foregår i „Palmehuset“ en stor
vinterhave. Rigtig god mad og tålelig tysk blæser musik. Ved 22 tiden kan vi tillade os at fortrække, vi vil
gerne være friske til i morgen.

Lørdag
Da vi har start nr. 122 og der i dag startes i nummereret rækkefølge, ja så kan vi sove længe. Vi skal først
møde kl. 9 og starte kl. 9.59. Vi får tjekket vores GPS, og kikket om der er nogle vigtig opslag, og så er
vi klar.
Første etape er på 138 km. Vi kører vestpå, og når frem til den første test ved byen Wittershausen. Den
er på 5.2 km og „kun“ med to FK’er. Vi bliver noteret for 2.28 sek. så vi er da slet ikke skarpe endnu. Vi
fortsætter mod vest og kommer til en sekund etape på 1,4 km og med to hemmelige. Igen er vi ikke
skarpe nok. Straf 4.42 sek. Turen fortsætter vest på endnu en test – igen dårlig tid, men så får vi lidt
oprejsning. På anden sekund etape, 1,8 km der er vi nede på rent 0.00 sek. på den første HTK og 0.53
sek. på den næste HTK. Jes nu kør det.
Det er 5 bedste tid på denne opgave. Der er to på 0.49 sek. en på 0.51 sek. og en på 0.52. sek. nr. 6 har
„hele“ 0.67 sek. Vi får løbende alle vores tider ind på SMS’en.
Men nu er det jo sådan at træerne vokser ikke ind i himlen, og det gør vores heller ikke. Nu drejer vi mod
syd og ned mod floden Main, som vi mere eller mindre følger ned til formiddagspausen, ved Europas
største Camping & Mobilhome Center – „ExpoCamp“ ved byen Bettingen lidt vest for Würzburg. Vi har
haft 5 test med 10 FK’er. Det får vi 14.41 sek. for. Vi har 6 sekund etaper med 14 HTK’er. Det får vi 13.11
sek. for. På 6 sek.etp. slipper vi igennem med „kun“ 0.18 sek. hvad rækker til en 3 pl. Der er to med 0.17
sek. Nr. 4 har 0.34. Det er virkelig småtingsafdelingen. Vi får en tiltrængt pause, en kop kaffe med brød,
inden det igen går ud på ruten.
Turen fortsætter mod syd ned i den flotte Taubertal, med alle vinmarkerne. Etapen er „kun“ på 29 km og
ende i den Gamle by Külsheim. Ved ankomsten her får vi alle udleveret en god flaske Franken vin.
Bykernen er blevet afspærret og der er lavet en rundbane, som vi skal gennemkøre 2.1/4 gang. Der er 3
FK’er = 5.93 sek. rigtig dårlig. Vi har også lige nået en enkelt sek.etp. = 11.51 sek. Her var vi bare
dårlige.

Nå men her i byen ligger der en rigtig flot gammel middelalderborg. Der er middelaldermarked, og hele
borgen og markedspladsen er omdannet til middelalder tid. Vi skal ind på borgen og spise i borggården.
Vi får også mad fra den tid. Det består af et tykt bræt hvorpå der ligger et stort, tykt stykke flæsk. Hertil
nogle brød boller, æltet i vand, og så hvidkål. Der er ingen gaffel, da man på den tid anså gaflen for
fandens værktøj. Men der er en meget skarp og spids kniv. Så er det bare med at være forsigtig, når den
skal bruges som fork. Det smager udmærket. Drikke vare er et stort lerkrus med halv vand og æblemost.
Også udmærket. Der foregår noget over alt. Der er en råben og kommen til hele tiden. Nå men vi kan jo
ikke lege turister hele eftermiddagen.

Næste etape er på 77 km og bringer os tilbage mod nordøst. Ude på et gammelt nedlagt militæranlæg
i udkanten af byen skal vi køre „Streat Race“ to og to. Der er 400 m ned til FK. Før os er det to Porscher,
de fyrer skidtet af alt, hvad den kan trække begge to. Fed lyd. Nå men de må hurtig op på bremsen igen
for det skal tage præcis 30 sek. at nå ned til FK.
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Det bliver vores tur og vi skal køre sammen med et par fra Schweiz i en rigtig fin Porsche, som de bruger
til Hill Climb. Da der mangler ca. 15 sek. til start giver jeg gaspedalen på kadetten et par hurtige tråd. De
er ved ar død af grin ovre i Porschen.
Nå men vi skal jo videre. Vi kommer ind i en del gamle byer, hvor vi „bare“ skal ind på torvet og have et
stempel. Her er der så lavet en kort præsentation af alle deltager, inden vi får stemplet og kan køre igen.

Der er mange folk for at kikke på over alt. Også ude på ruten, ja selv ude på „Lars tynd s….. mark“ sidder
der folk med klap borde & stole og drikker kaffe og hygger sig.
Nu skal vi langt om længe ud og køre et kort udsnit. Den er på 3 A4 sider og i 1.50.000 & 1.25.000. Det
er streg (nærmeste vej & punkt (næst nærmeste vej) systemet. Vi finder alle fiduserne og får stemplerne
med, men på et kortskifte kommer vi med en forkert vej, der dog ender det rigtige sted. Se der er vi
heldige, for det havde løbsledelsen ikke regnet med, så derfor er der intet stempel på den.

Så når vi frem til endnu en rundbane. Denne gang er det i byen Zellingen nord for Würzburg. Den er på
1.3/4 omgang. Herfra skal vi lige lidt længere mod nord til byen Karlstadt. Her er der så en kaffe pause
inde i gågaden. Her er der både radio og et tv hold. Der er også pænt med mennesker. Vores straf på
denne tur blev. Test = 6.84 sek. Sekund etp. = 3.19 sek.
Nu skal vi ud på de sidste 54 km. Først skal vi lige tanke. Så bevæger vi os så igen nordøst på op til Bad
Kissingen. På vejen skal vi lige ind i den lille by Wasserlosen.

Her er hovedgade spærret af og der er lavet en rundbane på 2.5 omgang. Kl 19 når vi tilbage til dagens
etapemål. De sidste strafpoint er uddelt for i dag. Test = 8.21 sek Sekund etp. = 2.66 sek. Det rækker til
en samlet 19 plads af 36 startende hold. Med 1.05.86 min.  Løbet føres med 0.16.95 min. og der er 4
hold under 20 sek.
Nu kl. 20 er der så „60 Party“ med musik og grill og hele baduljen. Men efter at vi har fået lidt mad og ser
dagens resultat triller vi nu hjem for at få sovet.
 Vi skal starte tidligt søndag.

Til middelaldermarked i byen Külsheim!
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Søndag
Godmorgen kl. er 6.20 og det er ud af fjeren. Vi får igen tjekket vores GPS, og kl. 8.23 triller vi ud på turen
første etape.
Den er på 74 km. og vi lægger ud med en Test i det sydlige industrikvarter. Herfra køre vi nord vest ud og
op til Bad Neustadt og så lidt syd på ned til det store kloster „Maria-Bildhausen“. Her har vi så en
frokostpause. Det er nogle rigtig fine gamle bygninger der er her. Klosteret er dog stadig i brug. Vores
resultat hertil. Test = 17.70 sek. Sekund etp. = 23.38 sek. Så det er ikk blevet bedre i dag. Øv - Øv.

Så skal vi ud på de 55 km der er ned til Schweinfurt. Vi skal starte med dagen eneste kort opgave. Her
går det ud på, at der på de 2 A4 sider kort er nogle punkter med forskellig værdi fra 10 – 60. Vi skal så
„samle“ så mange point som muligt på 50 min. Vi må kun bruge et vejstykke en gang. Der er opgiver en
FK som slut på opgaven, og vi skal „ramme“ den på præcis 50 min og 0/100. Vi får samlet 390 p og
kommer 1.61 sek. for sent.
Herfra får vi så trukket 10 point for en hastighedsoverskridelse. Jeg så ikke, at den 60 km zone vi kørte
i, ikke var ophævet endnu. Vi nåede lige forbi ca. 80 km/t inden jeg igen fik trådt på bremsen. De point
bliver så trukket fra de straf point vi har. Det meste der bliver samlet er 550 p. men de kommer så til
gengæld 5.00 sek for sent til FK, og så er det hele sat til igen.
Der er også lige en sek.etp på lige godt 3 km. Her er vi rigtig gode (eller heldige). Straf 0.00.00 Vores
straf i alt på etapen blev så til et fradrag på 390 p minus 10 for hastighedsoverskridelse og minus 1.61
sek straf ved FK. = fradrag på 2.19 sek.

Nå men vi når frem til Schweinfurt. Her er der middagspause inde på byens store Markedsplads. Her er
tykt af mennesker. Der er levende musik, udstilling af gamle biler, boder og gøgl. Der er rigtig god mad
til os oppe i den store hal på rådhuset. Vi går også rundt og kikker lidt i pausen.
Så skal vi i gang med løbet helt store oplevelse. ZF Sachs Grand Prix Schweinfurt City. Det er en rundbane
her inde i bykernen ved markedspladsen på ca. 1.4 km Vi skal køre 3.1/4 omgang med 6 FK. Her er der
mange tilskuer. Vi scorer 5.69 sek straf.

Herfra går turen nordpå igen, og ud på de sidste 57 km, tilbage mod Bad Kissingen. I den lille landsby
Obback, har byens brandvæsen, spærret hovedgaden (hovedvej) af og lavet en omkørsel, af de små
gader, for den almindelige trafik. Det er så kun deltagere der bliver lukket forbi. Hele byen er så samlet
her, omkring et mægtig langt bord. Der er gang i grillerne og fadøls automaten. En rigtig lille byfest.
Efter yderlig nogle sek. etp. og test, når vi frem til den fine Kurpark ved Bad Kissingen.
Der er lige en sjov test jeg vil fremhæve. Vi skal med, slukket motor, køre friløb ned af en snoet vej, på en
stor bakke (tysk bjerg). Fra start til første FK er der 380 m. og 1,20 min.  Så vi triller meget stille nedad
for at få det til at passe. Herfra er der så „kun“ 30 m og 8 sek til den sidste FK. Se det var en rigtig sjov
opgave.

Nå men tilbage til Kurparken, hvor vi kører gennem hele parken i skridtgang. Ind imellem alle parkens
gæster. Oppe ved byens store (gamle) „Palads“ er der så modtagelse med roser og champagne. Der er
byens store samlingspunkt denne pinse søndag. Godt der er mange officials til at hjælpe os igennem
folkemængden.
Vores sidste straf point bliver. Test = 10.79 sek. Sekund etp. = 4.25 sek.
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På de to dage og 485 km har vi samlet i alt 2.00.12 min. Løbet bliver (i licensklassen) vundet med
0.32.92 sek. Nr. to har 0.36.41 sek. Der er 7 hold under 1 minut. Flot ikke.
Se det rækker til en 13 pl. af 20 i klassen og en 22 pl. af 37 generelt. Det er vi nu godt tilfredse med. Der
har i alt været 143 startende hold.
Nu mangler vi så bare afslutnings festen. Den forgår inde i „Regentenbau“ (paladset). Det er en
imponerende bygning. Det er også en imponerende fest. Fin mad, flot underholdning og ikke mindst
glade mennesker. Den bliver over midnat inden vi begiver os hjem til vores Zimmerfrei.

Mandag
- eftermiddag præcis kl. 17, for nu at blive i de præcise tider, parkerer vi Opelen i indkørslen i Skibbild
igen. Den har klaret 2244 km. uden problemer. Godt gamle dreng.  Og sikke en tur. Vi har nemlig igen
haft en stor oplevelse, og det har været rigtig sjovt. Vi har truffet mange dejlige mennesker, både blandt
deltagere, men også blandt publikum. Fedt ikke.

Med sportslig hilsen fra Team Old Time.
Inge & Troels.

Brædstrup Murerforretning A/S
v/ René Godskesen
Nørregade 72
8740 Brædstrup           

40 29 67 67
Fax 75 75 18 93  · www.br-murer.dk          

NØGLEFÆRDIGE HUSE
MURERARBEJDE
BETONARBEJDE 
FLISEARBEJDE
ENTREPRENØRARB.
RENDEGRAVER &
GRAVEMASKINE

TOTALENTREPRISER
NYT



         Klubrally–Kursus 1. 

 
Lørdag den 29. maj afholdt IMK atter et klubrally-kursus. Startstedet var som så ofte 
før henlagt til STS Biler i Herning, der velvilligt stillede kantinen til rådighed. 
 
Indrømmet - deltagerantallet kunne have været større, men hellere få deltagere med 
den rette indstilling og gå-på mod, end blot mange tilfældige ”gæster” - Kvalitet frem 
for kvantitet. 
 
Efter det obligatoriske teorikursus fik deltagerne rutebogen udleveret, og alle tydede 
den frem til prøveområdet, som var Hedegaard mellem Snejbjerg og Skibbild. 
Prøveområdet er et af de velkendte i IMK-regi med både smalle steder og områder 
med god plads. Rutebogen indeholdt 3 forskellige prøveskitser af forskellig 
sværhedsgrad.  
 
Og deltagerne gik frisk til sagen – kegler blev væltet og nogle af 2. kørerne blev i 
tvivl om hvor mange gange man havde været rundt de forskellige steder. Uanset hvor 
godt man forbereder sig, er sagen en helt anden når hjelmen er blevet spændt og det 
går derudad med hvinende dæk og hylende bremsemanøvrer. 
 
Tiderne blev: 
    

Start
nr. 

Navn Prøve 1 
Max.: 3.19 

Prøve 2 
Max.: 2.40 

Prøve 3 
Max.: 3.20 

 Ialt 

 
 

2 
Karsten Brink Nielsen 
Julie Venderby 

2.42 
 

2.01 
1 kgl 

2.35  

 Ford Sierra GT Ialt 2.42 2.06 2.35  7.23 
 
 

5 
Tonny Veng 
Julie Venderby 

2.39 
 

2.10 
 

2.37 
 

 

 Ford Sierra 2,0i GT Ialt 2.39 2.10 2.37  7.26 
 
 

4 
Mark Pallesen 
Mads Pallesen 

2.41 2.02 2.45 
 

 

 Ford Fiesta  Ialt 2.41 2.02 2.45  7.28 
 
 

3 
Mads Pallesen 
Mark Pallesen 

2.46 
 

2.00 
MF 

2.37 
1 kgl 

 

 Ford Sierra Ialt 2.46 2.10 2.42  7.38 
 
 

1 
Kasper Madsen 
Ole Vester 

2.34 
 

1.55 
 

3.37 
 

 

 Peugeot 106 Rallye Ialt 2.34 1.55 3.20  7.49 
 
 
      



  
 
 
Troels og Torben styrede slagets 
gang ved Hedegaard 

 

 
 

 
Tonny Veng og Julie Venderby fra 
Sabro og Hammel viste at en Ford 
Sierra godt kan køre bredt og lave 
dækrøg – måske lidt mindre bred 
kørsel havde givet de manglende 3 
sekunder til førstepladsen ? 

 

 
 
Kasper Madsen og Ole Vester kørte 
hurtigt og stabilt også i de smalle 
passager – her ses bilen mens den 
endnu havde sidespejl. På sidste 
prøve kørte de en omgang for 
meget og ellers var de nok endt på 
førstepladsen 

 

 
 



         Klubrally–Kursus 2. 

 
Kun en uges tid efter seneste kursusløb, havde nye deltagere mulighed for igen at 
prøve køre – og samarbejdsevnerne af. Løbsområdet var søndag den 6. juni henlagt til 
Sdr.Felding hvor området på Industrivej samt Den Lokale Andel lagde asfalt og grus 
til 4 forskellige prøver. 
 
Tiderne blev: 
    

Mads Pallesen 2.16 2.27 3.39 3.17    
103 Mark Pallesen       
 Ford Sierra 2.16 2.27 3.39 3.17 11.39  
 

Karsten Nielsen 2.18 2.25 3.53 3.20    
102 Mark Pallesen +1kgl. + 1 kgl     
 Ford Sierra 2.23 2.30 3.53 3.20 12.06  
 

Michael Olesen 2.17 2.33 3.56 3.30    
101 Flemming  Lund 1 kgl      
 Opel Kadett 2.22 2.33 3.56 3.30 12.24  
 

Mark Pallesen FB       
104 Mads Pallesen       
 Ford Fiesta Udg.    Udgået  
 
      
  
 



          
 

 

  

                  www.imk.dk 
 

Klubrally 
Søndag den 6. juni 2010 

 
          

IMKs klubmesterskab i Klubrally, 1. afd. 
Løbsområde: Sdr. Felding 

  
Det er mange år siden der har været så stor konkurrence om sekunderne i klubbens 
klubmesterskab. Alene deltagerantallet på 12 mandskaber i samme klasse er ret 
enestående – end ikke i DM Rally-klasserne er der så mange.  
At Toyota satte sig på de tre første pladser, er vel knap så overraskende, men at 
forskellen i motorydelserne på over 100 hk ikke blev udnyttet bedre, var derimod 
mere tankevækkende. 
 
Prøve 1 og 2 blev kørt på Industrivej med vendinger inde på et par pladser. Området 
skulle have været noget større geografisk, men en lodsejer havde en uenighed med en 
lejer om hvor godt en vej skulle holdes ved lige, så forståeligt nok synes han ikke at 
det i den situation ville være en god ide at give tilladelse til motorløb. 
Prøve 1 og 2 vil nok blive husket for at der var opstillet en slalomformation af 7 
kegler med vidt forskellig afstand. Ikke alle slap lige godt fra den udfordring ! 
 
Prøve 3 og 4 var Den Lokale Andel, hvor vi kun har kørt én gang tidligere. 
Prøveområdet er nu blevet væsentlig større og tilmed med et lille stykke grusvej. 
Ingen tvivl om at denne prøve faldt i deltagernes smag – specielt de biler med mange 
kræfter. En særlig sekvens var et kæmpestort 8-tal på en stor nyanlagt asfaltplads – 
asfalten var knap nok blevet kold endnu efter anlægsarbejdet, men det afholdt ikke 
lodsejeren fra at give tilladelse til at benytte pladsen. ”Kan den ikke holde til jeres 
små biler, kan den nok heller ikke holde til vores lastbiler” var kommentaren. 
 
Afviklingsmåden med at alle deltagere først kører prøve 1 og derefter prøve 2 osv. 
giver også mulighed for at se de andre køre, samt det giver tid til drillerier, hygge og 
røverhistorier. Det er vel unødvendigt at nævne, at en pause med grillpølser falder ind 
som den naturligste del af et IMK-arrangement. Gad vide om ikke der kommer ligeså 
mange deltagere til den 2. afdeling af klubmesterskabet i september ? 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.imk.dk/


 
Resultatlisten: 
Startnr Navn 

(max.tider)>
Prøve 1
(2.43) 

Prøve 2
(2.54) 

Prøve 3
(3.58) 

Prøve 4 
(3.41) 

Ialt KM 

 
Torben Nielsen 1.54 2.09 3.13 2.56    

5 Søren Teist 2 kgl      
 Toyota Corolla GT 2.04 2.09 3.13 2.56 10.22 20 
 

Bjarne Nielsen 1.58 2.11 3.20 2.58    
2 Jesper Hedevang       
 Toyota Starlet 1.58 2.11 3.20 2.58 10.27 15 
 

Henrik Iversen 1.58 2.10 3.16 3.09    
12 Svend Erik Hedevang       
 Toyota Supra 1.58 2.10 3.16 3.09 10.33 12 
 

Jesper Qvist 1.59 2.12 3.22 2.59   4 
 Jesper Jensen + 1kgl 1 kgl     
 BMW 2.04 2.17 3.22 2.59 10.42 10 
 

Dennis Pleidrup 2.00 2.14 3.24 3.06    
7 Jørgen Sørensen + 2kgl.  MF    
 Opel Astra 2.10 2.14 3.34 3.06 11.04 9 
 

Jesper Jensen 1.58 2.10 3.17 3.20    
1 Jesper Qvist 1 kgl 2 kgl  MF   
 Toyota Starlet 2.03 2.20 3.17 3.30 11.10 8 
 

Stig Simonsen 2.09 2.20 3.31 3.10    
10 Mette Feldthaus + 2 kgl + 2 kgl     
 Peugeot 205 2.19 2.30 3.31 3.10 11.30 7 
 

Elsebeth Sørensen 2.06 2.20 3.36 3.18    
9 Svend Erik Hedevang + kgl. 1 kgl.     
 Toyota Supra 2.16 2.25 3.36 3.18 11.35 6 
 

Per Mikkelsen 2.06 2.20 3.36 3.25    
3 ??? 2 kgl      
 Opel Astra 2.16 2.20 3.36 3.25 11.37 5 
 

Nicolai Jensen 1.54 2.13 4.20 2.59    
11 Stig Simonsen FB  FB    
 VW Golf Gti 2.43 2.13 3.58 2.59 11.53 4 
 

Svend Erik Hedevang 2.13 2.33 3.46 3.21    
8 Jesper Hedevang 2 kgl      
 Peugeot 406 2.23 2.33 3.46 3.21 12.03 3 
 

Søren Teist 2.11 2.16 3.34     
6 Rasmus Hansen FB+3kgl   FB   
 Toyota Starlet 2.43 2.16 3.34 3.41 13.15 2 
 



 
 
 
 
Trods 2 kegler på prøve 1, indbragte 
stabil og hurtig kørsel Torben og Søren 
1. pladsen. Her viser Torben hvordan 
der laves 8-taller på en effektiv måde. 

 

 
 

Henrik og Svend Erik måtte ”nøjes” 
med 3. pladsen da Henrik satte dyrebare 
sekunder til ved at bakke et godt stykke 
på den sidste prøve – 1. kører-fejl ??? 

 

 
 
Der blev ”gået til stålet” i bogstavelisgte 
forstand. Kommunens genbrugsplads får 
snart en ny låge 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
En af kursusdeltagerne måtte lige ringe 
hjem, da han havde lånt en bil denne 
dag: ”Mor kan du huske 
policenummeret på din Fiesta” ? 

 
Søren og Jesper skal også hjem og have 
fundet ”strygejernet” efter 
”bremseproblemer”. Karosseribremsen 
kan man altid bruge hvis alt andet 
svigter – (citat Pleidrup ?) 

 

 
 
                  
 

 

 



DASU
Referat fra bestyrelsesmøde 4-2010:
http://www.dasu.dk/web/guest/dasu/bestyrelse/referater

Kendelse i A- & O-sag 01-2010:
http://www.dasu.dk/web/guest/dasu/tvargaende_udvalg/amator_og_ordensudvalget/
a_og_o_afgorelser

Dækaftale for kartingsporten 2011-2012:
http://www.dasu.dk/web/guest/laesmere/-/journal_content/56_INSTANCE_MVmK/14/176280

Britta Sørensen er ansat som økonomimedarbejder på DASU’s sekretariat pr. 1. juni 2010.

BILORIENTERING
Referat fra orienteringsudvalgsmøde 2-2010:
http://www.dasu.dk/web/bilorientering/referater

BANESPORT
Referat fra banesportsudvalgsmøde 3-2010:
http://www.dasu.dk/web/bane/referater

RALLY
Referat fra Rallyudvalgsmøde 3-2010:
http://www.dasu.dk/web/rally/referater

TMU
Vejledning i udfyldelse af vognbøger:
http://webserver.dasu.dk/web/guest/dasu/tvargaende_udvalg/teknik_og_miljoudvalget/tmu_informerer

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

�� ��&?��8���
�
? %;��
�>�
�
�6>�6�����
? 9;���������#�����
	��
#�����
-�66
��6���$�	
���
�;��
�	����
��#��7����#�

��������#�
�
� "����
��#�����
	��
#���7������*C��$?��������������	��
�/����
���
���

�	��#�!
�
�
?�	
��
	��8
�#��������&�����
)�
��

D� <8#�
���8���
�� "6������8���

9
���
)�
������#��6>��
	�����
��
������
������7�
�
�� ����#�����8���

A�����;��
��"����
�8;
�����#��
���;��
������*��
6�
	�
�
3��!�8
���8�
�	���

����	�8
����
��6>��#���
�	��
�
�8
8>��#�����	
�����6;8
��#8�����>
��
����#���������
���
��

7� �������8���
���
������
	;�
�

�� ���������?�E�!)
		
�#�
��8���
3�����
��
���
�?����
	�������
��
��
�����������������

��#���
9
���
)�
��6>�������������#��!)
		
�#�
�


� '��#8#�
����8���
����!��
��
�
�
8

���#��//�����D��	�)�+���
����!��
��
�
�
8

���#��'5���FFFFF�+���

�� &��
�
#���8���
9
����������#����
)�
��6>�����#��
�
������#���6>
�
���
?)��
���#��+����

C� 3�
�	��
����
�
A�
���#�����
��
.�

+C?�*?�� �
�2�/��
��
�$"��)
�8
)�CD$�GD��������
��?��?�� '�����5
��6!��$�:���
8
)�+�$�GD��������
�*?�+?��
�D?��?�� ,�	��
$����
��8���
�
�C?��?�� ,�	��
$���&?��8���
�
��?��?�� ,�	��
$���?��8���
�
�+?��?�� 3#
������%�)##�$�=
��#�
����(
)���$�GD��������
+�?��?�� :
�
������	�#���#�����!��
�

�� 48
���
���



Side 22

FR KLUBMESTERSKAB.......
IMK’s Folkerace Klubmesterskab afvikles lørdag d. 14. august
2010, så skriv allerede nu datoen i din kalender!
Se også www.imk.dk for nærmere information.

TRÆNINGSDAGE.......
Der er planlagt træning på følgende dage;
1.7
8.7
24.7   LØRDAG  FRA KL. 10,00 TIL 14,00
19.8
26.8
2.9
9.9
23.9
30.9
Besøg www.imk.dk for yderligere oplysninger
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Præmieoverrækkelse fra Korskroen

Sådan så det ud lørdag aften/nat :)

Pos NAVN klub klub MNJ EMSA KAC NMKA VMKA FSAS IMK Total

1 Hobro 099 MNJ 203 208 206 617

2 Frederikshavn 083 FSAS 197 195 198 590

3 Ikast 305 IMK 192 168 200 560

4 Randers 071 RAS 182 191 183 556

5 Næstved 040 NMKA 130,5 127 165 422,5

6 Skanderborg 320 SMOK 83 118,5 51 252,5

7 Viborg 077 VMKA 58 91,5 149,5

8 Give 321 GAS 34 52,5 56 142,5

9 Kolding 012 KAC 0 126,5 126,5

10 Esbjerg 050 EMSA 57 57

11 Historisk 002 HMS 0

12

DASU Cup hold



AUGUST
6.-8. august Jydsk/Fynsk Fejde i Kjellerup/Holdmesterskab i Klubrally
14. august IMK Klubmesterskab i Folkerace
25. august IMK Bestyrelsesmøde 4 hos René Jørgensen

SEPTEMBER
26. september IMK Klubmesterskab i Klubrally, 2. afd., Nørlundbanen

OKTOBER
13. oktober IMK Bestyrelsesmøde 5 hos Allan Westphal

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk




