Nr. 3
april 2011

Medlemsblad for

Redaktion:
Jan Juul
kilometerstenen@gmail.com

Bestyrelse:
René Jørgensen (formand)
Tlf. 25388528
rj-auto@c.dk
Jan Juul (næstformand)
Tlf. 97156899 - 28830926
juuljan@hotmail.com
Niels Kr. Højriis (kasserer)
Tlf. 97155203
hojriis@mail.tele.dk
Elsebeth Sørensen (sekretær)
Tlf. 61279661
elsebeth.soerensen@email.dk
Michael Sylvestersen
Tlf. 30648079
mic.sylvestersen@gmail.com
Sabine Rosenlund
Tlf. 22181908
sabine.rosenlund@gmail.com
Anders Clausen (OR)
Tlf. 40631206
helleoganders@aiac-racing.dk
Kenneth Madsen (B)
Tlf.
kma@bonaparte.dk
Allan Westphal (MRC)
Tlf. 72524685
hedflagerhotel@fragt.dk
Medlemsregistrering:
Jan Søndergaard
Tlf. 20979551
Kantinebestyrer:
Inge Marie Pedersen
Tlf. 97153534
Træning - Nørlundbanen:
WEB-master:
Allan Jensen
web@imk.dk
Side 2

Kære klubkammerater....
Nu begynder det at ligne noget, der lugter af forår,
og dermed travlhed med at få gjort klar til den
nye sæson.
Derfor søger bl.a. Baneafdelingen hjælpere til
forskellige opgave. Læs om det i dette nummer,
og husk at få skrevet jer på til noget af arbejdet!
hilsen
Redaktøren
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Nye medlemmer
Nyt fra Baneudvalget
Referat fra Baneudvalgsmøde
Referat fra O- & R-udvalgsmøde
Vinter Classic 2011
Klubblad på mail
Rodekassen
IMK Vinter-Cup i Sunds
IMK-Kalender

Forside
Spaniens Grand Prix 1967
på Jarama, Jim Clark i Lotus

DEADLINE
Deadline til næste nummer af Kilometerstenen
er 15. april
Næste nummerudkommer i uge 17

byder velkommen til følgende

NYE MEDLEMMER
Sanne Jensen
Morten Bysted Pedersen
Dennis Pedersen
Thor Jensen
Morten Kristensen
Vagn Aage Jensen
Thomas Schjermer
Lars Pleth
Andreas Pleth
Michael Schmidt
Keld Gyllenlev Jeppesen
Natasja Amtrup Jeppesen
Ole Struve
Jesper Lillebro
Allan Struve
Palle Findal Nikolajsen
Jens Kjærsgaard
Michael Olesen
Mette Felthaus
Sune Kørup Matzen
Theis Leonhard Pedersen

v/ Helle Sørensen
Søbjergvej 10, Tulstrup
7430 Ikast
Tlf. 97250505 - Fax 97252150
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FOLKERACE-TRÆNING.......
Så er der træningsdage for første halvdel af 2011.
Der trænes på følgende datoer.:
7. april
14. april
30. april (Bem. det er en lørdag og der trænes fra kl. 10,00 til 14,00)
5. maj
12. maj
26. maj
9. juni
16. juni
23. juni
Evt. ændringer på grund af vejret kan ses på www.imk.dk.

Statsautoriseret Revisionsfirma

www.kpmg.dk

Ikast Afdeling

Tlf. 97 15 10 55
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LICENSKURSUS FOR U-16
KØRERE.......
Foregår LØRDAG D. 9. APRIL Kl. 10.00 i klubhuset på Nørlundbanen, Brandevej 19B, 7430 Ikast.
Bem.: Kurset er for alle der ikke på dagen er fyldt 16 år.
Kender du nogen som kunne tænke sig at komme ud at køre Folkerace, så
tilmeld ham/hende til Niels Kr. Højriis på tlf. 97155203/40145203 eller mail
kasserer@imk.dk hurtigst muligt.
Tilmelding nødvendig senest d. 1 april.

Samme dag afholdes der kursus i Kolding for personer over 16
år, også tilmelding til Niels Kristian.

HJÆLPERE TIL
FOLKERACEAFDELINGEN.....
Vi mangler hjælpere til diverse opgaver i forbindelse med
folkeracebanen.
På arbejdsfordelingslisten, se andet sted i bladet, kan du se hvem
der er „formand“ for de forskellige opgaver.
Det betyder selvfølgelig ikke at „formanden“ selv skal lave det
hele, så derfor, hvis der er noget du gerne vil hjælpe med, så
henvender du dig til vedkommende eller til Niels Kr.
Du kan se tlf.numre eller mailadresser på hjemmesiden
www.imk.dk.
Bem.: Der er sikkert flere opgaver, så har du en du gerne vil
bidrage med, er du selvfølgelig velkommen.
A.P. Auto- og Maskinværksted ApS
Sundsvej 26
7430 Ikast
Tlf.:
Fax:
Mobil:
E-mail:

97 15 17 75
96 60 01 03
40 25 17 75
per@apauto.dk
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Arbejdsopgaver/fordelingsliste
Hvem er "formand"

Opgaver

Hvornår

Rene` Godskesen/Jannick Godskesen

Græsklipning på tilskurevolde, parkeringsplads og inderkreds

Op til åbne løb/klubmesterskab

Græsklipning i depot og omkring klubhus.

Efter behov

Bent Kristensen

Vedligeholdelse af maskiner

Efter behov

Katja Kvist & Nadia Larsen

Rengøring af klubhus / toilethus / kiosk

Før/efter hvert åbent løb og efter behov

Steen Jensen

Klipning ved flagposter, dækvolde langs bane og publikumshegn

Før hvert løb

Affaldsposer opsætning & indsamling

Før og efter løb samt delvis til træning

Mogens Harritz

Vedligeholdelse m.m. af selve banen

Efter behov

Henrik Harritz

Tilkørselsvejen holdes fri for grene/græs klippes op til Brandevej

Forår ellers efter behov

Rene Jensen

Vask af håndklæder/viskestykker

Efter behov

Flagalle´ og flagpostudstyr opsætning & indsamling

Før og efter løb

Referat fra baneudvalgsmøde
d. 1 marts 2011
Til stede: Kenneth, Mogens, Allan, Niels Kristian, Bent, Ditte og René
Ikke til stede: Karsten
1. Valg af referent: Ditte
2. Årsmøde:
Ift. Baneudvalg mangles der - til stadighed, frivillige mennesker. Både ift. Løb, og
også til klargøring op til løb og til Banko.
3. Arbejdsopgaver i fremtiden:
A) Træningsdatoer – hvem står for hvad?
– Følgende datoer: 7.4 – 14.4 – 30.4 – 5.5 – 12.5 – 26.5 – 9.6 – 16.6 – 23.6 – Nils
Kristian sørger for løbs-ansøgning
Allan, Bent og René deler træningsaftnerne.
B) Licens-kursus dato – hvem gør hvad?
U 16 licens-kursus afholdes i IMK klubhus. D. 9.4.2011 kl. 10.00 – Kenneth og Allan
underviser.
U18 og op afholdes i Viborg, da der nu er pålagt Flaglicens også, og underviseren
skal derfor være løbsleder.
C) Arbejdsdage – hvem gør hvad?
2.4.2011 er første arbejdsdag – opstart kl. 09.00 til rundstykker
Allan ligger dato på IMK´s hjemmeside
Der diskuteres Arbejdsplan – Der tilføjes div. fra den oprindelige
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D) Åbent hus 21.5.2011 – Hvem gør hvad?
René er tovholder på div. biler – hvem har kør-selv-biler med, hvem kører med to
sæder? Allan/Niels Kristian laver opslag til klubblad og hjemmeside
To-sædet biler bliver aflønnet med brændstof på dagen.
De som stiller op med 1 bil, får 1000kr, Kør-selv-biler´s skader bliver opgjort på
dagen – og derefter afregnet med den der har stillet bilen til rådighed.
Allan er løbsleder på dagen
E) Gennemgang af lister – Se vedlagte
Liste bliver lagt på hjemmeside, hvem tager hvilke opgaver?
5) Status af igangværende projekter:
René henter ekstra tilbud hjem på flagstænger
Banegodkendelse: Afventer DASU
Sponsorer: René arbejder på de vanlige sponsorer
Eventuelt:
Pokaler: Niels Kristian arbejder på ny leverandør
Champagne og blomster bestilles op til løb
Allan har fået invitation til foredrag ang. Presse kontakt ved uheld, ved Morten
Alstrup på Fjelsted Kro d. 20 marts 2011. kl. 14-17 Inviterede er løbsledere med
511, 512, 513 og 514 Officials.
Banko: Der arbejdes fortsat på at skaffe et team mere, til at dele – bingo-aftenerne
Der indkaldes til næste møde når behovet opstår

Evald Nielsen fra Sunds blev 80 år d. 20. februar
Vi ønsker TILLYKKE
Kaj F Pedersen blev 60 år d. 16. januar
Vi ønsker TILLYKKE
Gunnar Hansen fylder 70 år d. 1. maj
Vi ønsker TILLYKKE
Allan Westphal fylder 40 år d.2. april
Vi ønsker TILLYKKE
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Referat af OR-udvalgmøde nr. 1-2011
Fremmødte Henrik, Bjarne, Anders og Torben. Afbud fra Troels-arbejde.
Referent Torben
1

Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt.

2 Konstituering: Formand Bjarne. Regnskabsfører Anders/bestyrelses
repræsentant. Troels sekretær. Materialeansvarlig Henrik. Kontaktperson vedr.
personale mellem klubber Torben.
3 Siden sidst: Nsu klubrally bliver desværre ikke til noget, Nsu klubben kunne
desværre ikke finde tid alligevel. Thorben afholder klubrally light i Toftlund i juli
måned, kan bruges som opvarmning til JFM for hold. Regler gennemgået i
reglement 2 + 3, en del ændringer.
4 Klubaftener/arrangementer i vinter: Go Cart aften bliver den 2 marts kl. 19.00.
Besøg hos CC cars afventer, Christian kunne ikke lige finde tid nu, men det kommer.
5 Klubrally – vintercup 2 den 27 februar i Sunds: Alle tilladelser er på plads efter
lidt snak frem og tilbage med kommunen. Rutebog laves tirsdag den 15 februar.
Start/mål er på plads hos Sunds Auto. Der køres 3 prøver. Henrik medbringer
materialer til dagen.
6 Rallysprint i Sdr. Vium den 25 juni: Banen bliver måske udvidet, så bliver
spændende. Sommerfest i Verners baghave, vi glæder os alle.
7 Jysk/Fynsk Fejde 5-7 august: Kølkær Idrætscenter er ideelt til formålet, tilbud er
indhentet og Idrætscenter bliver bestilt. Trailerparkering bliver undersøgt og
forventer det kan blive så tæt på som muligt. Der afvikles en Speed Nord afdeling i
forbindelse med løbet. Der indkaldes til medlems/info møde ang. JFM for hold, og i
samme anledning vil der også blive informeret vedr. DM6. Vi opfordrer alle til at
møde op. Der vil blive nedsat løbsledelse til begge arrangementer under mødet.
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8 DM rally den 29 oktober: Nyt udkast til aftale er modtager og vi er ikke langt fra
hinanden. Aftalen finpudses og returneres til Karl Åge. DM arrangement blev
gennemgået og vi ser frem til arrangementet. Anders står for Teknisk kontrol i
samarbejde med en person som lige skal findes. Bjarne bliver løbsleder på dagen.
Kantmarkering er udsat, men bliver fremvist ved næste møde.
9 Hjælp ved andre klubbers løb: Torben står for kontakten mellem klubber og
koordinerer det ønskede mandskab med den arrangerende klub. Vi skal stille gerne
med 37 personer til DM2 i Horsens. Vi begynder med det samme at finde personer
til dette arrangement. Vi hjælper gerne, med forventning om at der også er hjælp til
os ved DM6. Prøvechef bliver Svend Erik Hedevang. Der er en foreløbelig aftale
med Randers ang. prøvemandskab ved DM5+6. Der kommer måske også en
prøvemandskabsaftale med Motor Sport Sønderjylland til deres afdeling af DM den
18 juni.
10 Official uddannelser: Flere har bestået både løbsleder og prøvechef
uddannelser. Vi opfordrer OF354 til ar deltage i OF353.
11 Materiale status: Materiel er nu flyttet til stor container ved MRC banen. Bedre
tilkørsel til container ønskes. Anders bringer dette videre. O-R afdelingen ønsker en
afløser for Lada og bestyrelsen ser positivt på dette. Der vil nok blive afsat 20.000
kr. til formålet. Trailer til prøve materiale blev diskuteret og bevilges måske af
bestyrelsen når budget er modtaget. Der indkøbes en ny gas flaske til
pølseanlægget.
12 Budget 2011: Budget er godkendt af bestyrelsen.
Næste møde afholdes hos Bjarne den 11 april kl. 19.00.
Formanden takkede for en god og saglig aften.
Venlig hilsen
OR-udvalget

Sunds Møbler
Navervej 18
7451 Sunds
Tlf. 19 14 17 00
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Det er lørdag d. 26. februar, og Niels Peder og jeg skal ud for at se om vi stadig kan
huske at køre løb sammen.
Vi har taget Inge med. Hun skal hjælpe ved start og mål. Vi har start nr. 7 og der er
18 hold til start.
Det er næsten en fordobling i forhold til sidste år. Reglerne er da også blevet
ændret så vi i år godt kan få turnerings point selv om vi møder op i en nyere bil.
Det kunne vi ikke sidste år. Der er mange ældre biler, der ikke må køre før 1. april.
Så det er en god ændring.
Det er lykkedes for os at få et tysk hold op og køre her hos os. Det er Barbara &
Hans-Ulrich Blankenburg fra Lübeck. De kører normalt i en BMW 2002 ti fra 1972,
men kommer i en BMW 525 i fra 1991. Vi deltager i vores Toyota fra 1998.
Starten går fra Vejen gl. Idrætshal.
Første bil startet kl. 11. Første etape bringer os sydpå over Skodborg, Jels og til TK
Ødis. Efter bare 4 km er der en rigtig god finte, som kun lige godt halvdelen finder.
Vi finder den rigtige vej, men har problemer med sekunderne, da vi ingen triptæller
har. Vi samler i alt 28 ved de 3 HTK’er.
Det er galt med præcisionen på bilen tæller, da vi får 4, 10, 14 sek. Turen fortsætter
over Vamdrup til TK lidt nord for Lundeskov. Turen byder ikke på de helt store
faldgruber, dog skal man huske at tilkøre alle punkter. Det klarer vi heldigvis.
Dette er en pålideligheds etape så vi slipper for sekund straf. Nu hedder løbet jo
Vinter Classic, og når vi kommer ind på vejstykker, der ligger på nord siden af træer
eller inde i skovene, ja så lever det pænt op til sit navn. Her er der både sne og is.
Spændende og sjovt.
Sidste etape bringer os over Jordrup og Gesten tilbage til mål i den gl. Idrætshal i
Vejen.
Denne gang slipper vi ikke for sekund straf. Vi får 3 ved den første og 12 ved den
anden. Samme mønster som ved den første sekund etape. Vi får samlet i alt 43
strafpoint. Det rækker til en 4 plads.
Vores tyske venner, klare sig også igennem. De misser det første gode skilt og
laver en lille regnefejl i skyndingen ved en tidskontrol. Det kniber BMW’en at få bid i
skovene, så det bliver til 68 sekunder i alt. Men set i lyset af at de i nord tyskland
ikke køre ret meget kort og slet ikke sekund etaper på kort, ja så er det ikke så ringe
endda.
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For os har det faktisk også været en succes. Vi har fået en ide om hvordan vi „taler /
forstår“ hinanden. Det var også formålet med turen.
Så nu ser vi frem mod den helt store oplevelse . . . .

Vi starter Opel’en op tirsdag morgen d. 5. april og sætter kursen mod Basel. Der er
teknisk kontrol i den lille tyske by Eimeldingen, ca. 15 km nord for Basel, torsdag
aften d. 6. april.
Selve løb Starter i Basel torsdag d. 7. april. Så køres der gennem 8 lande, Schweiz,
Liechtenstein, Østrig, Tyskland, Frankrig, Luxemburg, Belgien og Holland.
De tilkøres i nævnte rækkefølge. Total længde 1655 km på fire dage.
Der er mål søndag eftermiddag i den Hollandske by Vaals. Den ligger lige inden for
den hollandske grænse ca. 20 km vest for Aachen Tyskland. De første to dage er
dags etaperne på ca. 474 km. 3 dag ca. 420 km. Og endelig ca. 285 km den sidste
dag.
Så vi skal nok få vores lyst styret inden vi igen kommer hjem til lille Danmark.
Vi glæder os helt vildt til turen, og er også den del spændte på om vi kan stå turen
igennem. Men i får jo nok et referat når vi kommer hjem. Men kryds fingre for at vi
undgår uheld på turen.
Med sportslig hilsen
Niels Peder & Troels.
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KLUBBLAD PÅ MAIL
Da portoen, pr. 1 april, er steget,
prøver vi igen at opfordre de
medlemmer, som gerne vil have
bladet pr. mail, til at melde
tilbage på
kasserer@imk.dk eller ringe på
tlf. 40145203 efter kl. 17,00.
Hilsen
IMK‘s bestyrelse

P.S. Så får du også bladet før
alle andre!
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SÆLGES......

20 brugte Sparco dragter i blå.
Det er brandsikre dragter
som har været anvendt af
FDM Motorsport Event
Dragterne ser ud som på
billed.
Str. er:
52 / 1
54 / 2
56 / 4
58/ 7
60 / 2
62 / 2
64 / 2
Pris Kr. 400,-/stk.
Henvendelse til Jan Juul
på 97156899 eller
juuljan@hotmail.com
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IMK Vinter Cup 2010/11
i Sunds
Tekst: René Jørgensen
Med start ved Sunds Auto var god forplejning en selvfølgelig ved denne afdeling af
vintercuppen. Noget som i hvert fald en del af o/r udvalget sætter stor pris på.
Charlotte var klar med masser af rundstykker og kaffe fra morgenen, og for de
morgenfriske var der så lige tid til at genopfrisk gamle minder, fra da Charlotte kørte
manøvreprøver. (det hed det altså dengang):& .
Prøve 1 startede 100 m fra værkstedet så alle kunne følge med fra start og kloge
lidt i, om der nu var en bedre måde at vende om keglerne på eller tage de
forskellige sving på.

Fra start var det jo klart, at det var alle mod Henrik Iversen idet han jo førte i stillingen
om at blive klubmester. Der blev bl.a forsøgt med at stille kegler midt i målfeltet lige
inden Henrik skulle i mål, men det gav kun et lille løft på speederen inden han gav
fuld gas igen og alligevel satte en god tid.
Undervejs fandt flere af deltagerne ud af at klubbens Lada ikke drejer ligesom en
rallybil plejer, så det var godt at der var god plads på prøverne. Dog måtte en stak
isolering ned at ligge, da pladsen blev for trang for Charlotte og Ladaen. Så må man
godt bande lidt, og det gjorde Charlotte også også, specielt da hun fandt ud af at
man bliver straffet som det var lovet/truet med. Det gav en fejlbane at køre i noget
på prøven. En straf på 30-40 sekunder er svær at indhente igen, men Charlotte gav
ikke op.

Mon hastighedsbegrænsningen blev overholdt???
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En anden opgave var at sørge for at dækkene på astraen stadig var kampklare. Der
er nemlig så meget kraft i den at man kan lave alt det hjulspind som man har lyst til.
Elsebeth beviste at hun godt vidste at det ikke var velset at varme dækkene udenfor
prøven, så det klarede hun lige på de første 20 m på prøven. Der kom i hvert fald
masser af røg ud fra hjulkasserne. Så var det jo heldig at vi jo havde Sunds Auto lige
ved siden af prøven. Andre dæk på og så af sted igen.
Efter dagens prøvelser var klubbens Lada også ved at være klar til at komme på
pension. Den havde fået en bule, lidt dårlige bremser og en mislyd mere. Den har
også gjort det godt. Bare på denne dag kørte den 48 klubrallyprøver. Prøv så at
gange det op med hvor mange afdelinger vi har haft i de sidste 5 år. Den har kørte
flere hundrede prøver. Æret være dens minde.

Lada’en på en af sine sidste ture!

Da dagen var omme og vi havde fået dagens resultat, viste det sig at Jesper Quist
havde kørt hurtigst, helt præcis 4 sekunder fra nr 2, som netop var Henrik. Bjarne
Nielsen snupper 3 pladsen bare 3 sekunder efter.
Idet Henrik har gode placeringer i begge afd af klubmesterskabet er det ham som
løber med mesterskabet. På 2 pladsen kommer Jesper Quist og på 3 pladsen
Bjarne Nielsen. Tillykke til dem.
Se alle resultaterne på klubbens hjemmeside. www.Imk.dk
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APRIL
3. april
9. april
11. april
13. april

IMK Banko
Licenskursus, IMK under 16 år
O- & R-udvalgsmøde 2/11
Bestyrelsesmøde 2/11

MAJ
1. maj
11. maj
30. maj

Åbent Hus på MRC-banen
IMK Bingo
Bestyrelsesmøde 3/11

JUNI
21. juni

IMK Banko

JULI
22. juli

IMK Bingo

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk

