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

byder velkommen til følgende
NYE MEDLEMMER

Inger B. Madsen, Silkeborg - Støttemedlem
Berith Nielsen, Kjellerup - Bane

Karin og Niels Peter Nielsen, Sunds - O & R
Alex Westphal, Ikast - MRC

Martin Jakobsen, Herning - MRC
Dennis Hansen, Brande - MRC

Per Mikkelsen fyldte 50 år d.30. december
.....et forsinket tillykke til ham!
--------------------------------------------------------------

Jeg vil gerne takke for opmærksomheden på min 50 års dag,
ikke mindst de som valgte at spilde lidt tid på at drikke mine øl og
spise min mad, og der med var med til at gøre det til en skøn dag.

Med venlig hilsen
Direktør Per Mikkelsen
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Referat fra  O&R-udvalgsmøde 6-2010
Den 20. december kl. 19.00 hos Troels
Tilstede: Henrik, Torben, Bjarne, Anders & Troels.  Afbud: – ingen.
Referent: Troels.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (5-2010):
     Referatet godkendt.

2. Siden sidste udvalgsmøde:
A.  ISBANELØB: Bjarnes henvendelse til DASU i foråret ang. afvikling af isbaneløb
har ikke givet det ønskede resultat, ja nærmest intet resultat. det handler om at adskille
„Isbaneløb“ og „Glatføre Kørsel“. Udvalget vil væk fra styrthjælme m.m. til glatføre
kørsel. Rally udvalget afviser ændringer.
Et enigt udvalg opfordrer Bjarne til igen at prøve at vække nogen i DASU. Bjarne taget
kontakt til andre klubber med samme interesse og laver en henvendelse til DASU’s
brede udvalg.

B.  Der er af DASU giver afslag på udvalgets tilbud om at afvikle „Prøve Chef Kursus“
i klubhuset på Nørlund banen. Det tages til efterretning.

3. Klubrally- Vintercup 1 den 19.december - evaluering:
1 afd. Vintercup blev en succes. Der var mødt hele 15 hold op. Hertil 1 kursus hold.
Der blev udtrykt stor tilfredshed med arrangementet.

4. Kalender 2011: Åbne løb:
A. Landbobanken Rallysprint juni.

Løbet flyttes til d. 25 juni.

B. Jysk Fynsk Fejde i august.
Vores plan om at benytte Skibbild-Nøvling Hallen dur ikke på grund af Vildbjerg
Cup. Troels forespørger på Kølkjær Hallen. Hvis det ikke duer så evt. Nord Vest
Hallen i Tjørring eller Hammerum Hallen.
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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

C. DM Rally oktober
Intet nyt. Vi havde gerne set at der var kommet noget på bordet. Vi undrer os over
at DRC ikke er længere fremme med at færdiggøre aftale.

5. Klubaftener / arrangementer i vinter:
A. Vintercup 2.

Udvalget bliver enige om at prøve i Sunds området. Henrik tager en snak med
Charlotte.

B. Årsmøde
Intet nyt. Udvalget møder kl. 18. Bjarne køber ind.

C. Generalforsamling
Intet nyt.

D. Gokart
Der arbejdes fortsat på sagen. Nok i februar.

E. Besøg hos CC-Cars
Bjarne har snakket med Christian. Han syndes godt om ideen. Bjarne holder
kontakt. Nok sidst i marts.

6. Official-uddannelser:
     Torben har været på 345 og fortsætter i januar med 344. Udvalget
     vil spørge på årsmødet om nogle i klubben vil på kursus.

7. Materiel-status:
A. Ønske seddel fra sidste møde tager Anders med til bestyrelsen. Anders vil høre til,
om vi kan få en lås til „Togvognen“ som kun Kenneth har nøgle til. (flere så han evt. kan
udlåne en)
B.  Henrik får styr på „lysleder“ slanger siger han.
C.  Udvalget vil foreslå bestyrelsen at vi får en trailer (500 – 700 kg) det skal være en
lukket trailer.
D.  Der er styr på vores to biler. Der er fundet hus til dem. Astraen skal have en lille
omgang. Bl.a. nyt varme apparat og evt. et motorophæng.
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8. Budget 2011:
Budgettet er klar og godkendt enstemmigt af udvalget. Flot arbejde af Anders.

9. IMK’s hjemmeside:
Der er mange rosende ord til vores hjemmeside. Når vi nu får en ny sider med de
rigtig muligheder for vores webmaster tror vi på det bliver rigtig godt.

10. Eventuelt:
Udvalget skal være MEGET bedre til at fordele skriveopgaverne om klub aktiviteter.
Torben skriver om vintercup 1.

11. Næste møde:
Bliver d. 14 feb. hos Henrik kl. 19.

Referat fra Årsmødet 6. jan. 2011 i O & R afd.
Sted: Klubhuset / Nørlundbanen   Mødetid : Kl. 19,00

Referant :  Troels.

Der er mødt 17 medlemmer op.

1.   Valg af dirigent.

Svend Erik Hedevang bliver valgt.

2.   Året der gik. Formanden beretter.
OR-udvalgets årsberetning 2010.

Et af årets mål for 2010 skulle være, at have mere fokus på lukkede løb samt sociale
arrangementer i IMK - frem for de større tidskrævende mesterskabsløb.
Fremgangsmåden var at lave nogle mindre klubrallies, hvor reglerne er meget enklere
end det DASU har fundet frem til – også enklere end det der er kendt som „klubrally-
light“. Håbet var at flere af vores medlemmer ville deltage og dermed være med til at
udbygge det i forvejen gode sammenhold i IMK. Resultatet er heller ikke udeblevet
og på trods af vejret absolut ikke var med os, var der rekorddeltagelse i sidste afdeling
af klubmesterskabet.



Side 7

Ikast Afdeling
Tlf. 97 15 10 55

Statsautoriseret Revisionsfirma
www.kpmg.dk

Medlemsmæssigt har vi indenfor rally i 2010 igen oplevet fremgang – helt nøjagtigt er
der nu 43 rallylicenser i IMK mod 29 i 2009. Det placerer IMK som den 5. største
rallyklub i Jylland hvad angår licensantallet. O-licenser er der efter DASUs opgørelse
slet ingen tilbage af i IMK.

Resultatmæssigt er IMKs medlemmer ofte med helt fremme. Højdepunktet i 2010
var uden tvivl det Jysk Fynske Mesterskab for klubhold i klubrally, hvor IMKs 2 hold
indtog både 1.- og 2.pladsen. I Rallysprint-turneringen Yokohama-mesterskabet tog
IMK i holdturneringen også 1. pladsen, selvom den såkaldte „turneringsledelse“ kun
nåede frem til at IMK blev nr. 2. Det skyldes blandt andet at der ved tilmeldingen til
første afdeling var fejl i klubnummeret på et par af mandskaberne. Licenskontrollen
havde ikke bemærket fejlen og bagefter ville ingen ændre det – det kan man så tænke
hvad man vil om.
Individuelt vandt Jørgen Sørensen og Bo Rasmussen klasse 1 med Dan Pedersen
og Kent Løvkvist på 2.pladsen. Torben Nielsen og Søren Teist besatte 3. pladsen i
klasse 3. I Yokohama-finalen fik Dennis Pleidrup og Jesper Qvist kæmpet sig til
3.pladsen i klasse 1 Mange andre var lige ved også at vinde eller i hvert fald tæt på,
men så var der noget der kom i vejen eller også kom bilen af vejen. Det bliver nok
bedre næste år.

Uover de nævnte præmietagere er det også glædeligt at se, hvor ofte IMK-kørere
deltager i løb rundt omkring - både her og i udlandet. Troels og Inge har igen været i
Tyskland og køre historisk pålidelighedsløb i deres Kadett og fået store oplevelser ud
af det. Til DM rally i Bramming, var der deltagelse af 2 mandskaber og i minirally-
turneringen har der også været deltagelse flere IMK mandskaber. I de åbne klubrallies
har deltagelsen fra IMK også været god og mange gange er det endt præmier.
Årets klubmestre i klubrally blev efter en meget tæt kamp Torben Nielsen og Søren
Teist Jensen.
Vintercup 2010/2011 afgøres først i slutningen af februar
Stort tillykke til præmietagerne.
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På arrangørsiden har klubben i 2010 heller ikke ligget på den lade side.
IMK arrangementer:

• 10. januar: Vintercup 2. afd. i Herning. For første gang i mange år var det rigtig
blevet vintervejr. 10 deltagere + 6 hold nye kursister

• 6., 7. og 14. februar: blev det efter mange års pause igen muligt at køre isbaneløb
på Sunds Sø. Efter en del vanskeligheder med tilladelser ved politiet og DASU
lykkedes det at få gang i isbaneløbet. Fin tilslutning og der blev kørt ca. 550 ture
over de 3 dage isen var tyk nok. Iversen og Iversen stod for indkøb, så der var
både pølser og varm kakaomælk nok til alle !

• 29. maj: Klubrallykursus fra STS Biler i Herning og prøveområde hos Hedegaard
i Skibbild. 5 deltagere lyder måske ikke af så meget, men da et af mandskaberne
efterfølgende løste licens var det tilfredsstillende.

• 6. juni: Klubmesterskab 1. afd. i Sdr. Felding. Med 12 IMK-deltagere og 4 kursister
tog det hele dagen at afvikle de 4 prøver.

• 26. juni: Det årlige rallysprint i Sdr.Vium. Konceptet fra tidligere år bibeholdt og
de lokale arrangører har efterhånden fået finpudset arrangementet, så alt forløber
gnidningsfrit. Selvom IMK ikke er økonomisk indblandet, har klubben efter at
regnskabet var gjort op, modtaget en check på 5000 kr.
Dagen sluttede med sommerfest i Verner og Ellens have. Fin fest med knap 30
deltagere.

• 26. september: Klubmesterskab 2. afd.: Rekorddeltagelse med 18 biler samt 3
kursusdeltagere. Løbsområdet var i Kølkær området samt Nørlundbanen. Trods
dårligt vejr havde alle vist en fornøjelig dag.

• 19. december: Vintercup 1. afd. i Ikast: Igen flot tilslutning – 15 deltagere samt
et enkelt kursmandskab. Vejret levede igen op til navnet og i dagens anledning
var begge klubbilerne udstyret med vinterdæk.

Alle disse arrangementer er kun blevet til noget, fordi vores medlemmer – både
nuværende samt tidligere aktive kørere eller nogen der er så „uheldige“ at kende en
eller anden i IMK – er friske på at hjælpe til, når behovet er der.

Økonomisk er årets resultat endt i plus. Budgettet tillod ellers et underskud, men
blandt andet isbaneløbet samt checken fra Sdr.Vium, bevirker at OR-afdelingen igen
bidrager positivt til klubkassen. Det endelige resultat fremlægges på
generalforsamlingen.

Fremtidsplanerne.

Der er planlagt Vintercup 2 den 27. februar med start og mål hos Sunds Auto.

Af åbne løb er der i 2011 søgt:
• Rallysprint i Sdr.Vium den 25. juni
• JFM for klubhold i klubrally den 6. august
• DM6 i Rally den 29. oktober

Med hensyn til DM Rally er der afholdt 2 møder med DRC, som er promotor for DM
serien i 2011. Der er dog endnu ikke indgået nogen samarbejdsaftale, så egentlig
ved vi ikke om det bliver til noget. Men bliver det en realitet, kræver det megen hjælp
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Sunds Møbler
Navervej 18
7451 Sunds
Tlf. 19 14 17 00

fra vores medlemmer, både i planlægningen og forberedelserne, samt ikke mindst
under afviklingen. Med den sædvanligvis store velvilje blandt vores medlemmer, tror
vi det lykkes.
Udover de åbne løb skulle der også gerne blive tid til nogle mindre lukkede
arrangementer – herunder klubmesterskabet og Vintercup. Kursusløb skal heller ikke
forsømmes, idet vi gerne skal have nogle flere nye ud og køre klubrally.
Har medlemmerne andre ideer, er vi meget lydhøre.

Til slut i denne beretning vil jeg gerne takke de andre i udvalget, og også de øvrige
medlemmer i klubben, for de timer I bruger på at være med til at gøre IMK til en klub
med et højt aktivitetsniveau. Jeg håber det også fortsætter i 2011 hvor der er mange
aktiviteter på programmet.

Der gøres opmærksom på at formanden har glemt en vigtig ting, som vi er meget
stolte over i IMK.
Bjarne er blevet valgt til ÅRETS DOMMER af DASU 2010. Stort tillykke til Bjarne med
den flotte titel. Et flot bevis på Bjarnes store arbejdsindsats.
 3.   Økonomi.

Niels Kristian gennemgår regnskabet, som er kommet ud med et positiv resultat.
Under gennemgang af økonomien, opstår der en livlig debat om vore gamle Lade.
Hvornår afgår den ved døden og hvad skal der komme efter. Meget bliver forslået,
men et ligger fast. Det SKAL være en baghjulstrækker.

4.   År 2011.

Bjarne orienterer om 2011 med henvisning til „Fremtidsplaner“ i Årsberetningen. Der
bliver måske tale om en ændring af sprint banen i Sdr. Vium. De har henvendt sig
desangående. Bjarne kikker på, om det er muligt.

Jysk Fynsk Fejde 2011. IMK står for afviklingen i år. Det er 5-7 august. Et forsøg på at
bruge Skibbild-Nøvling Hallen, blev desværre ikke til nogen, på grund af Vildbjerg Cup
den weekend. Der kan måske blive tale om at leje os ind i Kølkjær Hallen i stedet.
Bjarne og Troels kikker på sagen i den nærmeste fremtid.
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DM i oktober. Vi håber det bliver til noget. Der forhandles stadig med DRC, og der er
flere ting der skal falde på plads. DRC har åbenbart ikke særlig travlt, men det har vi i
IMK heller ikke, så vi afventer deres udspil. Det er planen at MCH skal være centrum
for løbet. Vi forventer et snarligt møde med DRC, for at få en aftale på plads.
Vores klubmesterskab og måden det er blevet afviklet på i 2010, har åbenbart været
en succes. Så vi vil gøre det i samme ånd her i 2011.

Bordet rundt.

Bjarne. - Vil afvente og se hvad foråret byder på.

Sabine. - Kikker på far og afventer en evt. forhandling.

Rene. - Ja, Verner vil køre fuld DM sæson, plus Tyskland og Europa, men nu ser vi
lige hvad der sker. Men køre skal vi.

Per. - Den lille gule skal ud at køre. Nok klub-rally og Yokohama Cup. Men intet er
planlagt endnu.

Mikkel. - Vil sidde ved side af i den lille gule, altså hvis han kan komme op om
morgenen.

Steffen. - Ingen planer. Vil hjælpe i klubben.

Anders. - Ved det ikke. Vi har hele to biler. Så måske to løb, en i hver. Chefen (Asger)
er ikke tilstede i dag, så jeg venter og ser hvad der sker.

Henrik. - Vores Toyota Supra skal ud og bevise at den kan klare sig i klub-rally. Så
det er en hel sæson med mig ved rattet. Ellers lidt rally sprint i Kadetten. Til
efteråret skal den nok laves om til Historisk Hastigheds Rally. Har, næster
tingene på plads, i forhold til ændringer af bilen.

Svend Erik. - Vil køre lidt med Henrik. Og så planer om at se et WRC løb, dog ikke i
Sverige. Det er alt for koldt.

Jesper Q. - Vil prøve på at få bilen færdig. Ved ikke noget ellers. Men dog ud og
køre.

Jesper J. - Køre lidt klub-rally og Yokohama Cup i Corrolla’en. Ellers med ved
siden af Jesper Q i Kadetten.

Elsebeth. - Hvis, ellers Supra’en er ledig, skal jeg køre lidt klub-rally. Jeg venter lidt
endnu med at deltage i V.M.

Inge. - Tror at jeg får lov til at komme med på nogle af løbene. Spørg Troels.

Torben. - Vil køre Yokohama og Mini Rally. Plus lidt Sprint. Eller ingen planer.

Troels. - Niels Peder og jeg skal i april deltage i Coppa d’Europa 2011. Det er 1550
km gennem 8 lande på 4 dage. Ellers er planen at vi (Inge & jeg) skal til
Tyskland og køre Saar-Lor-Lux i maj og Hansa Historic sidst i september.
Plus lidt løst i DK.
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5.   Valg af udvalgsmedlemmer.

På valg er alle de 5 udvalgsmedlemmer. – Bjarne – Andres – Torben – Henrik –
Troels. Der skal også vælges 1 suppleant.  Der er genvalg til de 5 udvalgsmedlemmer
og Mikkel bliver valgt til suppleant.

6.   Evt.
Bjarne har følgende punkter.

• Kursusdeltagelse – 354 + 353, 364 + 363, løbsledere ?
Er der nogle der vil med ? Det gamle Prøvechef bevis er blevet delt op i 354-
klub-rally og 353- rally. Så de gamle nu kun gælder til klubrally og der skal et
aftenkursus 353 til for at opgradere til prøvechef til rally. Nogen der vil af sted ?
Bjarne tager kontakt til de personer der kan være tale om, og forespørger.
Vi har haft folk på teknisk kontrol kursus.

• Opgradering af R3/R2 til R1 eller C1 ?
 KDAK afholder et kursus i februar. Så giv besked, hvis i vil med.

• Isbaneløb ?
Isen er tyk nok, men det er tøvejr, og det dur ikke. Det skal være dagsfrost. Vi
venter og håber.

• Vintercup 2: Er der nogen der har lyst til at lave prøveskitser/rutebog ?
Svend Erik har stor lyst til dette job. Så er det i rigtig gode hænder.

Troels har et enkelt punkt.
• Ændring af udvalgets navn ?

Da DASU nu bruger navnet „Vejsport“ forslåes vores O&R udvalg ændret til
Vejsports udvalg. Efter debat bibeholdes det gamle navn.

7.   Kaffe.
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Tekst: Troels Nielsen

Inge havde jo på forhånd meldt fra til dette løb. Da hele løbet køres i mørke, og Inge bestemt ikke
mener, at mørke er noget hun har lyst til, ja så havde jeg haft en føler ude ved min fætter Lars – fra
KAC. Da han ikke har været ude og køre, siden vi kørte Midnight Run 2008. Ja så håbede jeg på, at
han kunne lokkes med. Der kom en positiv tilbagemelding, heldigvis.
Vi mødes på TDC – E 45 ved Vejle. Herfra er der start på årets eneste mørke og grus løb. Vi skal
møde i teknisk kontrol 1½ time før vores start tid. Vi har start nr. 17 kl. 17.32.  Min broder Niels P. og
hans makker Ole Bøg er kommet. De skal også starte som nr. 3.  Vi får det forskellige overstået,
inden vi lige skal have et stykke mad. I ved jo nok „ uden mad og drikke“ nåe ja den kender i jo.

Kl. bliver 17.32 og der er afgang. Vi lægger ud med en pålideligheds etape på 60 km med 43 km/t. vi
er en tur rundt i det „nye“ industri bag transport centeret først på en stor 1:10.000 så på en gammel
1:100.000 nedfotograferet til 50.000. Jow, det er rigtig spændende. Der er nogle fæle gamle
vejstykker gemt herude i det nye industri. Vi er rundt og kikke i Bredal, Assendrup, Bredballe og
Hornstrup, inden vi drager mod vest. Ned i Grejsdalen og op til Grejs. Herfra ned til Lerbæk Mølle og
gennem Jelling Skov til TK ved bredden af Fårup Sø. Der har været rigtig mange små veje, også
grus, rigtig mange bakker og sving og mange fine små detaljer på turen hertil. Der er nogle hold, der
har problemer med at nå frem til TK til tiden. Vi er heldige og når det.

Etape to, er en blandet etape med både pålidelighed og sekund etape. Den er på 56 km med 46 km/
t. Vi starter med 23 km pålidelighed. Vi kører ind mod Vejle og ned i Vejle Ådal. Herfra igen mod vest.
Vi kører gennem Skibet, Nr. Vilstrup, Jerlev til Ødsted. Mellem Nr. Vilstrup og Jerlev er der en rigtig fin
detalje. Den vej vi kører på, er simpelt hen fjernet, altså på kortet, og vi skulle have været til højre af en
mindre vej. Vi opdager fejlen og tager lige skiltet bagfra. Jow, sådan kan man også køre motorløw.
Ved Ødsted starter den 13 km lange sekund etape, med 45 km/t. Efter bare 2,5 km er vejen spærret
af en traktor. Vi stopper og snakker med ejeren. Han vil høre, hvad der foregår. Det fortæller vi og han
får løbslederens telefon nummer. Så bliver vi enige om at han flytter traktoren, og vi kan køre igen.
Efter 200 m. møder vi konen. Hun står ude midt på vejen og fægter med en lommelygte. Vi holder
igen. Hun går til side og vi vil køre igen. Bang siger det. Hun har tæsket lommelygten ned i taget. Vi
holder igen og jeg går ud for at tale med hende. Men hun er uden for terapeutisk rækkevidde, også
selv om jeg fortæller hende, at vi har talt med hendes mand. Bilen får endnu et skub. Jeg opgiver, og
sætter mig ind for at køre. Hun stikker hovedet hen og råber „at hun håber vi slår os ihjel“. Mit svar er,
„så sender du vel en blomst“. Vi fortsætter turen. Vi har tabt så meget tid, at vi bare køre ruten til etape
slut.

Vi kommer henholdsvis 1,59 - 1,17 og 0,41 minutter forsent til de 3 HTK’er, = 25 stp. pr. styk.. Vi er da
sikre på, at vi kan få tiden godskrevet senere. Turen går nord om Egtved og til Vorbasse. De sidste
19 km er igen Pålidelighed. På denne del er der igen en rigtig fin detalje. Denne gang er det en fin
vejforlægning. Den har Lars også styr på. „Vi skal lige lidt op af den vej og hente et skilt“. Og så eller til
Vorbasse, der skal du være 20.19 og det er snart. Det når vi så også.
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Her er der kaffe og kage, hos Birkelund Biler. Dejligt. Så skal vi i gang med løbets sidste etape. Den
er på 57 km med 47 km/t, og den indeholder hele 3 sekund etaper. Der er kun 4.485 m ud til det
første selvstarts (s.s.p.) punkt på 1 sekund etape. Den er på 13 km med 50 km/t. Vi kommer gennem
Nebel, Dalagergård Plantage til Hovborg. Her knap 2 km før byen er der igen en fin detalje. Vi
kommer kørende frem til en skovkant, og jeg følger pænt vejen, i en fin bue mod højre. Det kommer
tørt fra Lars. Hov, vi skal køre lige ud. Så er det bare de 100 m tilbage, og ind mellem sildebenene.
Der er faktisk ingen vej, men der kommer en person ud af en parkeret bil. Vi får et stempel og en side
med en lykønskning om, at vi fandt denne vejforlægning og en ny rute beskrivelse. Fint fundet på.
Næste s.s.p. er ved Hovborg. 9,5 km med 46 km/t. nu går det sydpå over Adsersbøl Mark, Stilde
Plantage til s.s.p. på sidste sekund etape, lidt nord for Brørup Kirke. Den er på 8,6 km med bare 44
km/t. vi kører på en 1:10.000 der er lavet til en 1:15.000, lidt sjovt. Herefter en der er ca. 1:4.000. Det
er inde på Brørup Eksport marked. Herfra til mål i Vejen. Der er 5 HTK’er på denne del og vi
indkasserer hele 6 sekunder.

Nu er det tid til en kop kaffe og en bid brød. Vi tjekker lige vores strimmel. Vi har alle skiltene, dejligt.
Det har bare kørt rigtig godt for os, (minus den towlige dame) og vi har haft styr på sagerne. Rigtig
dejligt og vi har haft det rigtig sjovt. N. Peder & Ole kommer også i mål. De har siddet fast et sted, ca.
100 m uden for ruten. Et sted hvor vi ikke kunne afgøre om, vi skulle højre eller venstre om en bygning,
træls. Da vi var der lidt efter dem, ja da var løbslederen ved at spærre for denne fejl mulighed.
Jeg går ind for at forklare løbsledelsen om vores problem på den første sekund etape. Det kan de
ikke gøre noget ved, mener de. Det er vores problem. Det forstår jeg ikke noget af, men kan ikke
komme igennem med lidt fornuft her. Vi drikker lidt mere kaffe. Så hører vi et rygte om at vi mangler et
skilt. Hvad er nu det. Vores strimmel passer med idialstrimlen. Ind til løbslederen igen. Det første
bogstav i løbet er et A. Det har vi også på vores kontrol strimmel, men på hoved strimlen står der H.
Altså er bogstavet ikke lukket i toppen af en eller anden årsag. Ingen problem mener jeg, da der ikke
er noget H på hele første etape. Ergo er det H et A, hvad der jo tydeligt fremgår af vores strimmel.
Men igen, det kan de ikke gøre noget ved. Det undrer os og også nogle af de andre deltagere, at
løbsledelsen er så uvillige til at se på sagerne. Nå men vi har da haft det sjovt.

Nu kommer resultaterne op. Og helt utrolig – vi vinder vores klasse, trods de mange straf point, som
løbsledelsen ikke vil godskrive os. Vi får 98 stp. mod de 6 vi reelt har.  Men nu kan vi også se noget
andet. Hvis vi var blevet godskrevet, (hvad kun var rimeligt), ja så havde vi vundet hele motorløwet
generelt. Løbet bliver vundet gen. med 14 stp. Se det går jo ikke kan i nok forstå, og da slet ikke, da
Lars jo kun har en endags licens og ikke er aktiv. Næ nej.
Se dette er ikke skrevet fordi „rønnebærrene er sure“. Men det er sportsligt en forkert ting, at man kan
blive opholdt på turen (bevisligt) uden at blive godskrevet. Det kom også til udtryk fra en del af de
andre deltagere. Nå, men skidt vi har haft det sjovt. Ved midnats tid går det hjem af igen.

Med sportslig hilsen
Lars & Troels.



Side 14

Lørdag d. 5 februar 2011
Klokken 18.00 – 02.00

Festen er selvfølgelig for alle medlemmer, ægtefæller, hjælpere,
sponsorer........kort sagt alle IMKèr og venner.

Kom og vær med til at gøre festen til en hyggelig aften for alle på
tværs af de forskellige sportsgrene.

Prisen for aftenen vil være følgende.:

For- og hovedret og natmad   150,00 kr.
Bus                                              50,00 kr.

BUSRUTE 1.
KRAGELUND, ENGESVANG, BORDING.
BUSRUTE 2.
VILDBJERG, HERNING, TULSTRUP, IKAST.

Drikkevarer er som sædvanlig til rimelige priser.

Menuen vil være så alle får det de kan spise.

Tilmelding til denne festaften samt bus, kan ske til følgende.:

Sabine Rosenlund    tlf.    22181908    Mail.: sabine.rosenlund@gmail.com

Sidste frist for tilmelding er onsdag d. 26 januar 2010.



Side 15

Klubbens spilledato’er i Herning i 2011 er følgende:

Banko: Bingo:
Torsdag den 6. januar Mandag den 14. februar
Søndag den 3. april Onsdag den 23. marts
Tirsdag den 21. juni Onsdag den 11. maj
Tirsdag den 16. august Fredag den 22. juli
Søndag den 11. september Fredag den 21. oktober
Torsdag den 8. december Mandag den 28. november

Så har du lyst til at give hjælpende hånd ved et af
arrangementerne, så kontakt Inger-Marie på tlf. 97153534.
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Tirsdag d. 28. december. Kl. er 15. Jeg kører forbi og henter Niels Peder i Sunds. Vi skal til Randers
og køre årets Nytårsløb. Niels Peder skal køre med Ole Bøg fra Lemvig og jeg med min Fætter Lars
fra Mårslet. Vi mødes i Randers Auto Sports klubhus på Gl. Hobrovej ved 18 tiden. De har noget mere
sne her, end hjemme omkring Herning.

Ole & Niels P. køre i kl. C. mens Lars & jeg kører i kl. MA. så vi skal nok få vores sag for. Vi starter ud
kl. 18.40. Vi starter med en nutidig etape i den nordlige Randers. Den første side går fint, vi finder det
rigtige spor. Vi skal så til en side inde på den gamle Randers Kaserne. Her starter vi lige med at køre
på den forkerte side af en bygning. Der er et rigtig sjovt sted at køre. Løbskortet er i 1:10.000. Vi
kører en del rundt her inde. Vi fortsætter så op omkring Lem og til OTK lidt syd for „Randers Lufthavn“,
jow jow vi er kommet til storstaden.

Nu skal vi så til at køre „Old Time“. Turen går gennem Borup, Bjergby, Hastrup, Spentrup, Jennum,
Mejlby og tilbage til OTK ved „Lufthavnen“. Der er mange fine sjove opgaver på turen. Der er
kortudklip, med flere tilkørsels punkter, og nogle med ind og ud kørsel. Selv om man kører forkert på
ruten, går det stadig fremad. Det prøver vi selv på det sidste stykke af turen. Men det ved vi slet ikke
endnu. Det er pænt glat i området og med en hel del sne. Men det på trods er der ryddet mange fine
detaljer. Det lykkedes os også at finde frem til en fin detalje, der ender i en kontra ordre.

Fra OTK „Lufthavn“ er der en lille transport tilbage til Klubhuset. På vejen tilbage siger Lars. Nu inden
vi ser resultatet af vores anstrengelser, skal vi så ikke lige blive enige om, at ligegyldig hvordan det er
gået, så har det her været rigtig sjovt. Og det kan jeg godt tilslutte mig.
Vi er tilbage 21.41. Nu er det tid til en kop velfortjent kaffe og et stykke brød. Der er rigtig gang i
snakken. Folk hygger sig og fortæller rigtig gamle historier, ja nogle af dem har gået med krykker i
flere år. Ja altså historierne.
Hvad angår dagens resultater, ja så bliver Ole / Niels P. nr. 6 af 7. Og vi bliver nr. 4 af 5. Men en ting er
sikkert. Vi har haft en sjov og hyggelig aften.

Rigtig Godt Nytår.
Hilsen Lars & Troels.

2010



 

 

 

 

Tillægsregler for  

KLUB-RALLY  

Vinter-Cup: 1.afd.  

27. februar 2011 
 

 

 

Start og mål: 

Sunds Auto ApS 

Navervej 19 

7451 Sunds 

 

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 2  

 Løbsdato: Søndag den 27.februar 2011  

 Type løb: Lukket løb (kun for IMK-medlemmer) 

 

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

 Løbsledelse Henrik Iversen 

  Svend Erik Hedevang 

  Charlotte Jørgensen 

  

3: Deltagerklasser: Klasse:   Bil:    

  1  LADA   

  2  Opel Astra   

    

 

4: Begrænsninger: Min. deltagerantal:  1 

  Max. Deltagerantal: 100    

     

5: Anmeldelse:  

 Anmeldelsesgebyr:  200 kr. i alt pr. 1.kører (incl. brug af både LADA og Astra) 

 Betalingsmåde: Ved start 

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

 Anmeldelsesfrist: Mandag den 21.februar – (undtagelsesvis ved start) 

  

6: Startsted: Sunds Auto, Navervej 19, 7451 Sunds 

  Mødetid 09.00   

    

7: Løbets længde: Antal prøver reguleres efter deltagerantallet / tidsplanen 

    

 

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

 

  Alle deltager både i klasse 1 og 2 

  

Der tildeles mesterskabspoints  til Vintercuppen i begge klasser efter 

skalaen: 20-15-12-10-9-osv. 

  

Der præmieres ikke i løbet 

 

Der kan købes kaffe og rundstykker ved start 



Der indkaldes hermed til

GENRALFORSAMLING
ONSDAG D. 26. JANUAR 2011

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 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter og der gives meddelelse
om de 3 af sportsgrenene valgte til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen er;
Jan Juul (modtager genvalg)
Elsebeth Sørensen (modtager genvalg)
Niels Kr. Højriis (?????)
8. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant.
9. Eventuelt.

Husk at forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før, jvf. klubbens vedtægter.



Rallybilerne er skubbet i garage og sæsonen er for de fleste forbi, og nu skal der
bruges mange timer i garagen for at gøre klar til næste år. Men ikke alle ligger stille
for i klubben er vi så heldige at have 2 rallybiler, som klubben stiller til rådighed mod
en ringe betaling, og så skal drengene vinter more sig. Det hele går ud på med lidt
drilleri og mopperi at køre hurtigst på et antal prøver i de to samme biler, så ingen
kan klage over manglende materiel, alle er lige og så er det bare med at give gas og
holde bilerne på en stram pedal, men på banen.
Vi var 16 deltagere samlet søndag den 19 december for at prøve kræfter endnu
engang med de vilde rallybiler, en Opel Astra og en Lada. Løbet startede på
Nørlundbanen hvor vi mødte op til indskrivning, så vi kunne være klar til start kl. 10 på
første prøve.

IMK Vinter Cup 2010/11
Tekst: Torben Nielsen

Det danske vejr viste sig fra den lunefulde side og vi mødte en snedækket prøve 1.
Det så spændende ud og det blev det også. Måss blev sendt afsted som første
kører på den snedækkede prøve, og inden han havde kørt første omgang af prøven
som bestod af to omgange, blev han vinket i mål.
Vi kunne alle se, at hvis vi skulle køre 2 omgange ville det tage alt for lang tid, så den
blev kortet ned til en omgang. Rallybilerne blev holdt tram og efter de første 2
prøver førte Hønse med 1 sekund, så han skulle hentes på de næste prøver.
De to næste prøver var på samme område og den blev gjort klar med lidt bøvl med
porte, men den blev klaret af Bjarne, som vi alle ved er en ihærdig mand, en som
klubben kan være meget stolte af.

Prøverne blev kørt og bilerne holdt til strabasserne, lada fik et skævt baghjul og det
var faktisk det eneste der skete med klubbens elskede rallybiler. Henrik Hønse
havde sørget var lidt varmt på de sidste prøver, der blev lunet pølser og kold
sodavand og det gik rent ind hos det frysende rally pøbel. Der blev faktisk lavet så
mange at der var gratis taselvbord til sidst, også noget som der gik rent ind hos
nogle endnu mere kolde og frysende rally kørerer.
Dagen endte fortjent med en sejr til Hønse som kørte de sidste prøver i forsigtig stil,
da han havde en forholdsvis stort forspring. Han havde lagt en forsigtig plan for
dagen, noget som bar frugt i den sidste ende. Så der er noget for os andre der skal
hentes i anden afdeling som køres i februar 2011.



Denne form for rally afvikling er noget som vi alle ser meget frem til og
forventningerne til dagen bliv indfriet til UG, det er altid en fornøjelse at dele denne
interesse under denne konkurance form og vi glæder os alle til anden afdeling.
En stor tak til de altid ivrige sjæle som gør denne dag mulig, vi glæder os til anden
afdeling for så skal Hønse sættes på plads.
Resultat kan ses på klubbens hjemmeside, så alle kan være forberedt på at gi den
en skalle i næste afdeling. Hønse skal hentes :-)

Husk!
Næste afdeling

27. februar 2011
(se side 18)
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JANUAR
4. januar Årsmøde IMK´s Baneudvalg
5. januar Årsmøde IMK´s MRC-udvalg
6. januar Årsmøde IMK´s O- & R-udvalg
6. januar IMK Banko
12. januar IMK Bestyrelsesmøde 7/10 hos Niels Kr. Højriis
26. januar IMK Generalforsamling

FEBRUAR
5. februar IMK´s Årsfest
14. februar IMK Bingo
23. februar IMK Bestyrelsesmøde 1/11
27. februar Klub-Rally, Vinter Cup (Lukket Løb f. IMK-medlemmer)

MARTS
23. marts IMK Bingo

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk


