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

METAL CLASSIC!
- 2.afd. af FDM-DASU Classic

Tekst: Troels Nielsen
Lørdag d. 14 maj sætter vi kursen i mod Sjælland. Vi skal over og køre 2 afd. af FDM-DASU Classic
turneringen. Det er Inges første løb i år, så hun tripper efter at komme i gang. Vi skal overnatte over
hos Gerda & Stig. Det er herfra vores bil stammer. De vil gerne, at deres gamle bil kommer forbi en
gang i mellem. Stig fik bilen fra ny i 1977, i det år han var fyldt 50. Vi fik bilen i 2006 også i det år jeg
var fyldt 50. Pudsigt ikke
Nå, men søndag morgen var vi fremme ved Dansk Metal Skolen ved Slangerup, ved 9 tiden. Vi fik
tjekket bil og papirer og så var der morgenmad. Vi skal ud på ruten som nr. 42 her kl. 11.08. Der er 45
hold til start heraf 10 i Expert klassen.

De første 3 etaper inden middagspausen er rigtig gode. Meget arbejde til Inge, som hun klare rigtig
flot. På et tidspunkt er vi kommet lidt ud af trit på en sekund etape, og vi kommer til et vej-T, som ikke
stemmer med det sted Inge er.
Hun siger det ikke passer sammen, men jeg mener, vi er der og bare skal til højre. Vi køre jo sekund
etape og er lige på tiden så jeg har lidt travlt. Jeg afgør sagen. Videre. Efter ca. 500 m kommer vi til
en kirke, og nu vil Inge ikke med længere, da den bestemt ikke er på hendes rute. Ja så må jeg jo
nødtvungen gøre holdt. Og jow – hun har ret, vi skulle havde været til venstre i det vej-T. Se nu er vi
pludselig ikke mere på tiden men ca. 1 km. bagefter.
Kadetten bliver brugt 110 %, men efter bare 2 km er der en HTK resultat bliver en max straf på den lig
med 25 stp. Øv havde jeg da bare hørt efter i tide. Ved middagspausen har vi alle skilte rigtig og
samlet 12 stp ved de 7 første HTK’er og så lige de 25 ved den ottende. Første det er på 102 km.
Pausen er hos Jens Winter i Roskilde.

Så er det ud på de sidste 130 km. De er som den første del af løbet rigtig godt lavet. Hastighed og
sværhedsgrad passer fint sammen. Og nu har jeg lært at høre efter. Slutkontrollen ligger oppe ved
Frederikssund. Herfra er der så
13 km. transport tilbage til Metal-
skolen. Vi har igen alle skilte med
og samlet 11 sekunder ved de 11
Hemmelige kontroller. Så det er
OK. Vi har så fået samlet i alt 48
stp. sammen. Det rækker til en
samlet 5 plads. Havde jeg hørt
efter kunne der havde stået en
2 plads i stedet. Nå men det
kunne jeg jo ikke. Den 5 plads
er også ok.
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Ikast Afdeling
Tlf. 97 15 10 55

Statsautoriseret Revisionsfirma
www.kpmg.dk

Løbet bliver vundet af Søren Dahl & Thomas Petri  med 11 stp. Se det er rigtig flot kørt. Der var altså
hele 19 hemmelige kontroller.

Det har været en rigtig flot tur her på nord sjælland, og ruten og hastighederne har fint afstemt.
Vejvalget var til UG med kryds og bolle. Her kunne de andre løbslederer lære en hel det. Nemlig
INGEN grusveje folkens. Vi skal holde på de nye deltagere, og det gør vi kun ved et godt vejvalg og
fine ruter uden alt for høje hastigheder. Så kan deltagere med hang til grus køre Midnight Run hos
Luffe.
Vi var tilbage i Skibbild. Meget sent søndag aften.
Nu ser vi frem mod vores 14 dages ferie i det Tyske med 3 internationale løb og 2 nationale løb. Den
tur glæder vi os til.
Med sportslig hilsen Team Old Time.  Inge & Troels.
Ps. Karin & Niels Peder skal ned og køre Wiking Rally Historic i Schleswig d. 29. maj.
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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

Brugte kørerdragter i blå.
Det er brandsikre dragter
som har været anvendt af
FDM Motorsport Event
....også enkelte så godt som
nye Sparco dragter (godkendt
efter Norm 2001-1)
samt helt nye enkelt-lagsdragter

Henvendelse til Jan Juul
på 28830926 eller
juuljan@hotmail.com

SÆLGES......
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Sunds Møbler
Navervej 18
7451 Sunds
Tlf. 19 14 17 00
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ÆNDRING AF TRÆNINGSDAG....
Træningen d. 23.6 er flyttet til lørdag d. 25.6. fra
kl. 10,00 til 13,00.
Se evt. mere på hjemmesiden.

MÅNEDENS KLASSIKER
Toyota 2000 GT, 1968
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WROOOM WROOOM
Tekst: Katja Kvist

Og ja sådan gik dagen til åbent hus arrangementet på Nørlundbanen den 21. maj
2011
Dagen startede kl. 8 med rundstykker og en „lang“ info omkring hvordan dagen
skulle forløbe – Nå ok, så slemt var det ikke, og der var jo rundstykker og sodavand
„ø“ og kaffe til dem der nu kan lide dette.
Og så kl. 10.00 begyndte det, og ja det begyndte for det væltede faktisk ind med
folk som havde hørt at de kunne komme ud og køre med en „gal“ folkeracer.

Og sådan forsatte det, og det kan vi jo nok også takke det super flotte vejr for – men
det er nu ikke kun vejret som vi skal takke, vi skal også takke alle dem som af egen
fri vilje kom og stillede deres bil og køreevner til rådighed, for uden dem ville en
sådan dag ikke være mulig.
Der var ca. 38 der selv prøvede deres evner af på banen og ud af dem var der nok
nogle, der godt kunne blive gode racerkørere. Og hvor mange der blot fik en „lille“
mere eller mindre spændende tur i en racer ja det kan være svært at svare på – vi
har registret ca. 150 og mange af dem fik jo blod på tanden og prøvede op til flere
gange.
Så ja der var gang i bilerne på banen – og i depotet var der også liv da nogle af
bilerne ikke helt kunne klare dagens udfordringer.
Så da kl. blev 15 kunne vi konstantere at det havde været en rigtig god dag da vi
mere eller mindre havde udsolgt af pølser og der var hentet mere benzin for at alle
kunne få deres tur. Så vi kan vist godt runde af med at sige at dette var en succes
som vi godt kan gentage igen næste år.
Så tak til alle der på den ene eller anden måde stillede op for deres Klub, for at vise
hvad folkerace er og hvad det vil sige at være med i en folkeracer.
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......OG MERE WROOOM!

For det var som bekendt ikke kun hos Folkereacerne, at
der var noget at se på denne dag.

          Der var nemlig samme dag officiel åbning af klubbens
       „nye“ MRC-anlæg bestående af en 1:8 Off-Road bane
    (Danmarks længste) og en Large-Scale Off-Road bane.

 Det er efterhånden 6 år siden IMK tog de første spadestik til
1:8 banen, og det er derfor dejligt at vi nu, efter den lange tid,

     endeligt kan se det flotte resultat af det arbejde, der er blevet
    udført i specielt det sidste års tid.

 Dagen igennem var der mange som lagde vejen forbi, når de havde
været oppe at få en tur i en Folkeracer, og der var besøgende som

      meldte sig ind på stedet.

Tekst: Jan Juul

Der blev kørt flittigt på banerne, dog nok mest på
Large-Scale banen, da 1:8-kørerne havde lidt pro-
blemer med at holde gang i de toptunede biler.
Både kørere og publikummere så imidlertid ud til at
hygge sig og more sig, så arrangementet kan så
absolut kun betegnes som en succes.
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BJ Rallyteam i DM debut!

De 2 lokale rallykører, Verner Boiskov, Sdr Vium og Rene‘Jørgensen, Ikast skulle efter
udskiftning af rallybilen, ud og have den prøvekørt. Og hvordan gør man det bedre end ved
at deltage i et rigtigt rally.
De tilmeldte sig Teege Dan Rallyet i Juelsminde som skulle afvikles i Store Bededags-
weekenden d. 20-21 maj.
Teege Dan Rallyet er en afdeling af Meconomen Rally Championship, også kendt som DM.
Den nye rallybil, en Citroen C2R2, var inden løbet blevet serviceret og set efter i hver en
krog, så der ikke skulle blive problemer. Også så man lige kendte lidt til hvordan den var
skruet sammen.

Teamet drog til Juelsminde torsdag
aften for at være klar til at køre ud
og lave noter fredag morgen.
Noter kan også kaldes instrukser
som 2-køreren giver 1-køreren for
at han er forberedt på vejens forløb.
Fredag eftermiddag blev bilen og
teamets sikkerhedsudstyr tjekket i
teknisk kontrol og fundet i orden.
Fredag aften blev den indre bydel i
Juelsminde spærret af for at køre
shake down .
Dette er et nyt tiltag i Danmark hvor man kan teste bilen af, uden for konkurrence.

Lørdag morgen kl 8.00 gik starten på selve løbet og der var spænding i bilen, for som
Verner udtaler, det er jo lidt anderledes at skulle køre i forhjulstrækker, når man
kun havde prøvet at køre med baghjulstræk og firehjulstræk.
De første par prøver blev brugt på at få føling med bilen, og få fornemmelse af
hvordan bilen styrer og står fast i svingene.

Den styrer helt perfekt, men man skal
passe på ikke at bremse på en bakketop
samtidig med at man drejer for så snurrer
den en omgang rundt om sig selv.
Som dagen går bliver Verner mere og
mere dus med hvordan den skal køres og
tiderne begynder at matche de andre i
klassen.

Af point og pokaler blev det ikke til meget,
men 138 km hastighedsprøver giver altså

en del fornemmelser for om bilen har potientiale til mere, og det har den.

Tekst: René Jørgensen
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Jannik Matzen
Lars Scheil

Heine Christiansen
Lars Christiansen

Henning Smed Madsen
Mikkel Bitsch Larsen
Lasse Kenny Jensen

Finn Gert Jensen
Torben Jensen

byder velkommen til følgende
NYE MEDLEMMER

BJ Rallyteam har planer om at skulle prøve kræfter med resten af sæsonens
afdelinger af Mekonomens Rally Championship, så der kommer flere nyheder efter
d. 19 juni hvor der skal køres i og omkring Sønderborg.
Teamet er naturligvis også på banen når der afholdes rallysprint i Verners hjemby
Sdr Vium d 25 juni.



KASSERER SØGES!
IMK søger ny kasserer til at afløse Niels Kristian Højriis, når han
fratræder sin post til januar 2013.
Det er dog vigtigt, at en ny kasserer allerede nu kommer på ba-
nen, så vedkommende kan køre
parløb med Niels Kr. indtil fratrædelsestidspunktete, og derved
få et godt og grundigt kendskab
og indblik i de forskellige arbejdsopgaver og rutiner.

Det er af yderste vigtigthed, at vi får denne post besat, da det
ellers vil være nødvendigt med extren
hjælp, som vi således må købe os til og med en ikke ubetydelig
økonomisk udgift for klubben.

Så har du lyst til at være med til at løse en masse spændende
opgaver i bestyrelsen, eller kender
en, som kunne have lyst, så kontakt et af bestyrelsesmedlem-
merne.



DASU Nyhedsbrev

HISTORISK
Referat 4-2011 fra historisk udvalg:
http://dasu.dk/web/historisk/referater
———

KARTING
Kartingudvalget har lavet et dokument med eksempler på godkendre og ikke-godkendte tændrør i
DASU-klasser:
http://dasu.dk/web/guest/dasu/reglementer/reglement_6/datablade
———

DASU
Ny sportssekretær i DASU
DASU har pr. 30. maj ansat Lisbet Jørgensen som sportssekretær. 42-årige Lisbet Jørgensen har
tidligere været bl.a. sekretær, bogholder og direktionssekretær i bl.a. Statens Bilinspektion.
Lisbet Jørgensen har en baggrund indenfor dragracing, hvor hun har været kører fra 1989 til 2009.
Hun har også været official og bestyrelsesmedlem i Dragracing Club Denmark. Bestyrelsesposten
har hun fratrådt som følge af ansættelsen i DASU, men Lisbet Jørgensen fortsætter som official for at
holde kontakten til sporten.
Lisbet Jørgensen skal på DASU’s sekretariat ikke have noget med dragracing at gøre, men
beskæftige sig med rally og vejsport samt kursusadministration. Derudover skal Lisbet Jørgensen
tage sig af rallysyn, vognbøger, homologeringsattester, historiske vognbøger etc.
Anja Christiansen er efter eget valg fratrådt sin stilling på sekretariatet.
———

DASU
Ansøgning om internationale løb
Ansøgningsfristerne er som følger:
Kategori Orientering Rally Bane Karti ng MRC
VM-konkurrencer 1/4 (2 år før) &nbs p; 25/7*
Andre internationale mesterskaber 1/3 1/3 1/6 25/7*
NEZ mesterskaber 1/7 1/7 1/7 1/7 &nb sp; 1/7
Internationale konkurrencer 1/7 1/7 1/7 1/7
*) De anførte datoer er vejledende. FIA/EFRA fastsætter hvert år de endelige datoer.
Alle datoer er året før arrangementet.
For yderligere oplysninger kontakt venligst udvalgssekretæren.
———

DASU
DASU’s sekretariat er lukket fra og med 2. juni til og med 5. juni 2011.
———
Undgå unødige omveje og ventetid…
- og brug de direkte numre til medarbejderne på DASU’s sekretariat. Du kan se de enkelte
medarbejderes ansvarsområder samt de direkte numre på DASU’s hjemmeside:
http://www.dasu.dk/web/guest/dasu/sekretariat
———



Scandinavian Touring Car Championship
kører i Stockholm
STCC Stadium Race på Solvalla-banen i Stockholm bliver finaleløb i 2012
Nu bliver drømmen til virkelighed for alle motorsportsfans i Stockholm – Scandinavian Touring Car
Championship kommer endelig til den svenske hovedstad, hvor finalen i 2012-mesterskabet skal
køres på Solvalla-banen. Her vil en række af verdens bedste standardvognskørere kæmpe om titlen
foran 25.000 tilskuere på en 1.400 meter lang asfaltbane, der skal anlægges på travbanen.

- Det bliver tæt og spændende racing, hvor publikum vil få et fantastisk overblik over hele banen, så
de kan se alt, hvad der sker, siger Bob Huzell, der er adm. direktør for STCC AB.

STCC Stadium Race vil blive gennemført med samme miljømæssige målsætninger som STCC City
Race i Göteborg, der siden starten i 2008 har været miljøcertificeret.

- Sammen med vores partner Sport & Evenemang tager vi alle vores erfaringer fra gadeløbet i
Göteborg med, siger Bob Huzell. – STCC Stadium Race vil blive kørt med hele Stockholms puls i
baggrunden, og for os er dette en enestående mulighed for at nå et helt nyt publikum.

Bestyrelsesmedlem i STCC AB, Peter Elgaard, håber, at STCC’s ekspansive planer vil skabe bedre
forudsætninger for, at danske deltagere kan skabe de økonomiske muligheder for at deltage i
Scandinavian Touring Car Championship fremover.

- Vi håber, at dette tiltag vil kunne hjælpe de danske teams til bedre at sikre sig de økonomiske
forudsætninger, der skal til for at stille op i STCC. Vi håber også, at løbet i Stockholm vil kunne åbne
nye muligheder i Danmark for tilsvarende arrangementer, siger Peter Elgaard.

- Jeg synes, at det er en yderst interessant tanke, og vi skal da helt klart undersøge, om det er noget,
som kan lade sig gøre hos os. Det lyder spændende, siger Nicolai Kaas, der er salgs- og eventchef
på Charlottenlund Travbane.

- Jeg ser Lunden som en oplevelsespark, fordi vi har en masse faciliteter omkring banen, som vi kan
udnytte. Vi har allerede i dag flere arrangementer, som ikke har med travløb at gøre, og vi er meget i
tænkeboks med fremtiden. Men vi er også i handlingsboks.

Layout på Solvalla



Ib Kragh vandt sin første
DM-sejr i fem år
Peugeot-køreren kunne stoppe et halvt årtis ørkenvandring i dansk rally

Ib Kragh, Juelsminde, har i de seneste årtier været tæt forbundet med toppen af dansk rallysport. Hele
fire Danmarksmesterskaber er det blevet til, hvoraf flere er blevet hentet i rallysportens topklasse, men i
de senere har der været småt mellem de helt store pokaler. Man skulle således helt tilbage til 2006,
førend østjyden sidst blev generalvinder af et DM-løb i rally.

Det forhold ændrede Ib Kragh godt og grundigt ved lørdagens Tegee-Dan Rally, der var anden
afdeling af årets Mekonomen Rally Championship. Han strøg han og codriveren Mie Petersen, Vejle,
endelig til tops og vandt med 12,3 sekunders forspring til Brian Madsen/Henrik Vestergaard, Slagelse/
Mørke.

„Det er rart igen at prøve at stå øverst,“ siger Ib Kragh. „Jeg havde håbet på, at jeg kunne vinde i
dag.“

„En top 3-placering ville jeg havde været tilfreds med, men jeg tænkte, at det gjaldt om at lægge ud
i et højt tempo fra morgenen, så jeg kunne ryste de andre psykisk, og så håbe på, at forspringet kunne
holde resten af dagen. Jeg var klar fra første mester, og der fik bilen alt, hvad den kunne trække.“

Strategien lykkedes for Ib Kragh. Efter den anden af de 12 hastighedsprøver førte han med 16
sekunder. Efter den fjerde var det med 26 sekunder. Dette forspring kunne han siden tære af.

„Jeg er overlykkelig over, at det lykkedes mig at vinde på hjemmebane,“ siger Ib Kragh om Tegee-
Dan Rally, hvor den afsluttende hastighedsprøve blev kørt i hjertet af Juelsminde. Langs butiksvinduer
og ligusterhække.

Den kører, som kom tættest på at fravriste Ib Kragh sejren i Tegee-Dan Rally, var Brian Madsen.
Han vandt fem af de 12 hastighedsprøver og formåede at halvere den senere vinders forspring.

„Der skete desværre det, at vi fik sat nogle alt for hårde dæk på fra start, fordi vi tog fejl af numrene,“
forklarer den førende kører i Mekonomen Rally Championship. „Jeg kørte de første tre prøver på nogle
mega-hårde dæk, og jeg kunne simpelthen ikke stå fast.“

„Så fik vi sat de rigtige dæk på til prøve fire, og så gik det det pludselig bedre, og fra prøve 4 til 12
var det, ligesom det plejer. Hvis vi ikke havde taget de tre første prøver med, så var vi rent faktisk
hurtigere end Ib på de resterende prøver, hvis vi lægger dem sammen. Det er jeg rigtig godt tilfreds med
set i lyset af, at Ib er god til at udnytte sin hjemmebanefordel. Han er rigtig godt til det. Det er ikke altid,
man kan det, men det kan Ib.“

Mens Brian Madsen kunne forsvare sin førsteplads i Danmarksmesterskabet i 4WD-klassen i
rally, kom der nyt hold på førstepladsen i 2WD-klassen.

Kim Wentzel/Lone Otto, Hillerød/Fredensborg, havde et perfekt Tegee-Dan Rally, hvor de blev
bedste mandskab blandt holdene med de tohjulstrukne biler. Det nordsjællandske Citroën-par havde
ellers haft en halvskidt sæsonstart ved premieren på Mekonomen Rally Championship, men deres flotte
kørsel i Tegee-Dan Rally bragte dem på førstepladsen i Danmarksmesterskabet.

I såvel Standard National som Tunet National kunne man ved Tegee-Dan Rally notere de samme
vindere som ved første runde af Mekonomen Rally Championship. I Standard National sejrede Morten
Grove Nielsen/Frits Grove Nielsen, begge Fårvang, mens Benny Pedersen/Ditte Kammersgaard,
Gørding/Grindsted, tog deres anden sejr i træk i Tunet National.



JUNI
21. juni IMK Banko

JULI
2. juli Folkerace, Nørlundbanen (U16, U18, Ladies Cup, Cross-Kart)
6. juli Specialmøde for IMK’s bestyrelse i Klubhuset.
22. juli IMK Bingo

AUGUST
6. august JFM Holdmesterskab
16. august IMK Banko
24. august Bestyrelsesmøde 4/11

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk


