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Kære klubkammerater....

Den mørke tid trænger sig på, og sæsonens
sidste arrangementer nærmer sig.
Så er det godt med noget spændende læsestof,
som f.eks. Troels Nielsens beretninger i Kilome-
terstenen.
Eller man kan læse oplægget til den nye DASU-
struktur grundigt igennem inden Repræsentant-
skabsmødet i november, hvor dette emne nok
skal blive det helt store diskussionsemne.
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Forside
IMK’s nye Danmarksmester i Folkerace klasse 1,
René Jensen har lagt afstand til konkurrenterne
ved Folkerace Cup’ens finaleløb på Nørlundbanen.
Vi ønsker naturligvis TILLYKKE!
(foto: Jan Juul)

DEADLINE
Deadline til næste nummer af Kilometerstenen
er 15 oktober
Næste nummerudkommer i uge 43
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Søndag d. 22. Maj.
Kl. er 5.30 og vi skal op. Kl. 6 kører vi mod Rindtel, ca. 58 km mod syd øst. Her skal vi deltage i . . .

15. Rintelner Oldtimer-15. Rintelner Oldtimer-15. Rintelner Oldtimer-15. Rintelner Oldtimer-15. Rintelner Oldtimer-
WWWWWeserbereserbereserbereserbereserberggggglandflandflandflandflandfahrahrahrahrahrt.t.t.t.t.     ADADADADADAAAAACCCCC.....

Vi er fremme kl. 7.00. som vi skal. Vi holder inde midt i gågaden ved markedspladsen og kirken. Vi
får ordnet teknisk kontrol, og sat mærker på bilen. Vi har start nr. 128 og der er 149 deltagere. Vi er
med på en dispensation, da de nyeste tilladte køretøjer er fra 1975. Vores er jo fra 77, så jeg har
skrevet og spurgt om lov til at deltage. Det fik vi heldigvis.

„OLD TIME“ på turné i Tysk-
land! - del 2
Tekst & Fotos: Troels Nielsen

Nu er det tid til morgen kaffe. I dag er det „spare tider“. Kun 2 halve til hver, men alt den kaffe / tee vi
kan drikke. Vi kan dog købe 4 halve mere for 4 €. Det gør vi så.  Vi møder også hr. & fru. Stein fra
Hamburg. Dem mødte vi i Bredstedt sidste sommer.  De får en stak tillægsregler med hjem.
Starten går kl. 8.30, og der startes hvert 30 sekund. Sådan ca. da. Speakeren skal jo først være
færdig med at snakke. Her er rigtig mange mennesker i den flotte gamle bykerne. Dette løb er et helt
andet løb, end det i går. Her går det ud på hygge, Flot tur, Sjove oplevelser og så lige lidt konkurrence.
Men vi er ikke det eneste hold, fra den anden type løb. Også denne form har stor tilslutning og stor
bevågenhed i medierne hernede.

Vi har start 9.30.00. og triller nogle minutter forsinket ud på turen. Første etape bringer os frem til
middagspausen i Bad Salzuflen. Der er en naturmæssig rigtig flot rute, vi kører af. Der er 6 opgaver
(opg.) på den 94 km lange rute. Opgave (Opg.) 1. Det er en sekund etape der skal køres på 33 sek.
Vi rammer med 33.7 sek. Vi bliver tilbudt multivitamin juice og får 4 flasker med. Opg. 2. Der skal vi
sige diameteren af vores rat. Vi siger 38 cm. Den er 39 cm. Opg. 3. Der skal vi gætte vægten på et
komplet hjul til en lastbil. 3 muligheder. Vi gætter forkert. Opg. 4. Her skal vi regne stigningen ud på en
stor kile. Igen 3 muligheder og igen forkert. Opg. 5. Her skal vi beregne omkredsen på et skilt, og
denne gang er det rigtig.
Vi kommer frem til byen Lemgo. Her er der både en konkurrence og så en præsentation på byens
kirke / markeds plads. Opg. 6. Her skal sætte navn på 4 bil logo’er. Vi gætter 2 og får 2 forkert. Den
tredje er dog tvivlsom, eftersom vi siger „Lancia“ og han mener det er „Autobianci“. Ja og, det er jo da
Lancia siger vi. Men får den ikke godkendt. Vi når frem til markedspladsen. Her får vi et honningkage
hjerte.
Speakeren her kan sit håndværk. Han er GT/E fan og kan hele bilens historie, og også historien om
vores. Hele pladsen er fyldt til randen af mennesker. Der er kun en smal køre vej. Da han er færdig
med at fortælle om os, får vi en varm hilsen fra tilskuerne, en kæmpe klapsalve.
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Ikast Afdeling
Tlf. 97 15 10 55

Statsautoriseret Revisionsfirma
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Vi når nu kl. 13 frem til Bad Salzuflen. Det er en lille hyggelig kur by. Alle tyske byer der begynder med
„Bad“ er kurbyer. Her inder i bymidten er der 3 store „Saltz salliner“ Det er nogle brede og 10 – 15
meter høje „bygninger“ lavet af bundter ris, sirligt stablet oven på hinanden, som konstant overrisles
med salt grundvand. Det skulle være rigtig godt for folk med div. luftvejslidelser, at sidde i den fugtige
salte luft.
Her inde på pladsen ligger der også nogle store fine gamle kurhoteller. Vi skal ind i den store
teatersal på det ene store Kur Hotel og spise. Vi får en rigtig lækker gullasch og frisk æblesaft. Vi har
en halvanden times pause her. Der er sort af mennesker ude på den store plads (torv) og svært at
komme tilbage til bilen.

Der er også svært at kommer frem til starten på den sidste etape, og vi gør flittigt brug af isklokken, til
megen morskab for folk. Også de sidste 68 km er en flot tur. Opg. 7. Her skal vi fortælle hvor lang der
er frem til en given jernbane, hvis der kun er en skråstreg på skiltet. Vi siger 50 m. fejl. Rigtig er 80 m.
øv.
Vi kører i et flot landskab med store bløde bakker. Her er meget store asparges marker, marker med
div. grøntsager og jordbær. Vi kommer frem til en stor gård. Her får vi en bakke frisk plukkede
jordbær. Dem spiser vi undervejs. De smager rigtig godt.
Opg. 8. Her skal vi fortælle, hvad vores bil vejer lige nu med indhold. Vi gætter på 1150 kg. Så kører vi
på vægten. 1225 kg. Straf igen. Vi når tilbage til Rindtel og sidste opgave. Her bliver der sat en plade
hen foran bilens front. Nu skal vi så bakke nøjagtig 3,00 m. Så bliver afstanden målt med laser.
Resultat 3,37 m. straf igen.

Vi er i mål ca. kl. 16. Vi sætter vores bil ind i rækken, i området ved markedspladsen / gågaden. Vi
går hen til mål området og sætter os ind på en fortovscafe og nyder en stor øl. Min dog alkoholfri. Skal
jo køre. Tyskerne kan det der med at lave rigtig godt øl, også dem uden alkohol. Herligt.
Der kommer en ung mand og spørger, om vi er de danskere, der kører i GT/E’en. Jow det er vi da. Ja
han er journalist ved det lokale dagblad, og vil meget gerne skrive noget om os. Vi spørger om,
hvordan han kunne gætte vi var danskere. Jo, siger han. Avisen har haft en fotograf med turen rundt.
Ham har han så ringet til og fået et signalement af os. Journalisten går så rundt og kikker folk an, og
mener måske at have set os, men er ikke sikker, så han fortsætter.
Så ringer fotografen og siger, at vi sidder på markedspladsen og drikker øl. Sådan, Mr. Holmes. Han
spørger, om alt mulig inden han er tilfreds. Han lover at sende os et eksemplar, hvis vi vil gå med om
til bilen så han kan tage nogle billeder. Det vil vi jo selvfølgelig.
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Ved 17 tiden er der uddeling af præmier.
Vi er nr. 20 i kl. af 27 og 73 gen. Men vi får
skam en Pokal for den „Længste Tilkørsel“.
Hertil en fin lille kasse, indeholdende 2 lokale
øl, 3 jordbær, 5 nye kartofler og ½ kg. frisk
asparges. Fin ting. Det har igen været en
dejlig dag, med herlige og glade mennesker
og i en rigtig flot natur. Vi er hjemme igen
ca. 18.40. Vi holder ind på Gasthaus Joubus
og spiser aftensmad. Vi er tilbage hos vores
værter ca. 20.15. Vi giver konen vores lille
kasse, dog minus de to øl. Hun bliver meget
glad, og ved næsten ikke hvad ben hun skal
stå på. Igen er det tidlig sengetid.
Vi er meget brugt, efter al den køren.

Mandag d. 23. til torsdag d. 26. Maj.
Vi flytter nu en del længere mod syd, ja helt ned til den franske grænse. Her har vi et Zimmerfrei hos
„Lambert Haus“ i Fremersdorf, ca. 40 km vest for Saarbrücken. Og kun 6 km fra den franske grænse.
Der er ca. 475 km. hertil fra Leveren. Vi leger nu turister indtil torsdag aften. Vi er i Frankrig og ser
noget af Matino Linjen.
En tur til den franske del af Mosel bliver det også til. Der er 28 til 30 grader i disse dage. Vi nyder
også solen og bader i en nært liggende sø.

Torsdag ved 16.30 tiden kører vi så, de ca. 40 km, til Saarbrücken. Her er der en tripkontrol
strækning. Vi kører den to gange, lige for at sikre os, at målet bliver det samme. Vi korrigerer for
differencen. Så kører vi om til rally centrum, på Victors Hotel. Vi bliver straks genkendt af både hr. og
fru. Heins (løbsleder).
De ønsker os velkommen her igen. Vi får ordnet papirerne, udleveret div. klistermærker, spise billetter,
kontrolkort og den del af rutebogen, der indeholder tulipaner og test. Alle kort bliver først udleveret 15
min før start. Dog en forbedring i forhold til 2009. Her fik vi dem lige før start.
Vi snakker med Christel & Franz. De har valgt at starte i en Austin Healey BN 7 fra 1959. Den er lidt
nemmere at komme rundt med, på de små „bjergveje“ mener Franz.
De har 7 biler og nogle motorcykler, tror Franz. Så det er nok minimums tal, når det kommer fra en
tysker. Vi kikker alle lige lidt på de forskellige test vi skal køre. Ser spændende ud. Da alt er ordnet,
kører vi hjem igen.
Nu er vi ved at være klar til i morgen. Nu skal vi bare lige have vores egne batterier ladet op. En god
aftensmad. Kaffe og Cognac og en god nats søvn.

Fredag d. 27. maj.
Vi står op 6.45. Vi er godt spændte, for i dag er vi nået frem til turens højdepunkt. Vores deltagelse i
årets . . . . . .
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Vi er fremme ved rally centrum, som nu er flyttet ind midt i den gamle del af Saarbrücken, ved 9 tiden.
Vi får udleveret en lille transponder, som vi skal bruge under hele løbet. Så er det bilens tur. Det er Tüv
- Saarland, (synshal) der står for den del. Og den er grundig. Selv slør i styretøj bliver tjekket. Men vi
kommer dog igen igennem. Så finder vi vores plads i rækken på pladsen foran teaterhuset. Vi har
start nr. 33 af 127 deltagere, heraf 39 i vores klasse. Vi sætter vores tillægsregler i frontruden. Vi har
nu lige knap to timer til start, og en god time til førermøde, så vi går en lille tur i den gamle bydel.

Da vi kommer tilbage, har der været pænt aftræk på vores tillægsregler, og der er en del spørgsmål.
Det klarer vi så lige, og håber det giver deltagere i Danmark på et tidspunkt. Hernede mener de der
er meget langt til Danmark. Vi kan kun sige „at der ikke er længere end vi har herned“.
Så er det alvor. Dagens etape er på 190 km. Kl. 12.21 går det løs. Med start på St. Johanner Markt.
Vi når kun lige uden for den gamle bykerne, inden vi på en skovklædt bakke, her inde i byen, skal køre
en lille sekund etape på bare 1,8 km. Vi misser det hele efter bare 520 m. Her er der en trekant(ca.
40+40+40 m.), hvor vi skal rundt 2 gange.
Der er bare den lille detalje at 2 og 5 tulipan ikke går skråt tilbage, men skråt frem. Inden vi får styr på
det, ja så er tiden gået og vi får max. straf ved alle 3 FC’er. Der køre på 10 dele sekund her i løbet.
Dejlig start. Når, men turen bringer os mod vest, gennem Dillingen og til næste sekund etape. På
denne er der ingen fotoceller men HTK’er som vi kender det hjemme fra. Den er med 30 km/t og 4 km
lang. Også denne, er i skoven på en bakke.
Deres bakker her er „lidt“ større end vores derhjemme. Nu er vi rigtig kamp beredte og vil ikke igen
fanges i en fejl. Vi slipper igennem med „kun“ 5/10 sek. Lig med 5 stfp. på de 2 hemmelige. Det er 8
bedst tid. Bedste er 1/10 altså bare ½ tiendedel pr. kontrol. Det er klasse ikk.
På første OT laver vi en fejl. Den koster en manglende og en skæv. Se det er rigtig træls. Næste OT er
en kasse, hvori vi skal køre den længst mulige strækning, men må kun bruge vejene en gang.

Her misser vi lige en lille vej.
Vi kommer frem til første test (lige som en manøvreprøve bare på fast tid). Vi skal ramme 27,0 sek.
Den er lige i øjet, lig 0 stfp. Dejligt. Så er det blevet tid til en lille pause ved Losheim Stausee (vores
badesø).
 Turen fortsætter gennem det flotte landskab. Sidst på dagen kommer vi til et testcenter for militæret.
Her skal vi først køre en test i en dobbelt cirkel. Det er rigtig sjovt. Vi skal ramme 32,0 og det lykkes
lige nøjagtig. Så skal vi hen og køre på deres „motorbane“. En godt 6,5 km rundbane inde i skoven,
med masser af kurver og bakker. Det er en beton bane og den er ca. 10 m bred. Det bliver sjovt. Vi
skal 1,9 omgang lig 12,1 km. Her er 6 FC. Der er en ventezone ca. 30 – 40 m før hver FC. Så der kan
køres til på banen mellem kontrollerne. Det går rigtig godt indtil vi kører på den sidste del af
strækningen.
Her misforstår vi hinanden. Jeg spørger hvor langt der er til næste kontrol. Inge svarer i sekunder, og
jeg tror det er meter. Jeg giver fuld gas og nyder at kører stærkt i de fine kurver. Jeg kommer op over
en top med pænt over 100 km/t og der, kun få meter henne, er den sidste FC. Jeg forsøger at stoppe,
men der er helt håbløst, så vi suser igennem, ALT for tidligt. Lig max tid. Sådan noget l..t. Nu gik det
lige så godt. Men vores egen skyld.
De sidste 12 km. ind til centrum af Trier, og etape mål, er uden tidsramme, på grund af den tætte
trafik. Mål er på „Viejmarktplatz“ inde midt i den gamle bydel. Vi er her kl. 17.52
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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

Der er modtagelse med champagne af overborgmesteren i Europahalle. Efter nogen snak, kører vi så
bilerne ned til kældergaragen under vores hotel, lige ved siden af. Vi er stadig godt trætte af os selv,
og det er først efter at vi har fået vores sager slæbt op på vores værelse, at der igen falder ro på vores
lille team. Vi slipper igennem dagens etape med 205 stp. trods alt.
Nr. 1 har kun 16 stp. Det er mor og datter i en Alfa Romero GTV 2000 fra 1972. Nr. to har 23 stp.
Vores rækker til en 22 plads gen. Og en 15 plads i klassen på nuværende tidspunkt. Det er lige som i
2009. Mange strafpoint den første dag.

Vi håber det bliver bedre i morgen. Nu kl. 20.30 skal vi alle lige over på „Viehmarktthermen“ (gammel
romersk bade hus, som er fundet under markedspladsen) og spise. Den er blevet gravet ud og der er
bygget et glashus oven over. Så er der lavet en restaurant i ruinerne. Ret imponerende. Lækker mad
og hyggelige folk. Vi sidder sammen med tre tyske hold, et hold fra Holland og så os.
Vi har det rigtig sjovt og får drillet hinanden godt og grundigt med dagens fejl. Det ene hold tyskere er
på en foreløbig 3 plads, men det fritager dem nu ikke for vores drillerier.  Ved godt 23 tiden er det
sengetid.

Lørdag d. 28. maj.

Godmorgen kl. er 6 og vi skal op. Vi har start kl. 8.31 ude på „Viejmarktplatz“. Dagens etape er på
262 km. Den bringer os ind i Luxemburg og tilbage til middagspause på „Schloss Saareck“ i byen
Mettlach i Tyskland. Rigtig fint sted. God mad og mange tilskuere. Der har været 1 test, 4 kort (OT) og
2 sekund etaper. Vi tror det er gået godt. I dag har vi haft betydelig bedre ro i bilen. Nu får vi jo se. Vi
fortsætter ud på turen.
Nu kommer vi ind i Frankrig. Igen en flot tur. På denne del er der 1 test, 1 kort (OT), og 3 sekund
etaper. Tilbage i Tyskland, når vi frem til mål på St. Johanner Markt i Saarbrücken kl. 17.52. Nøjagtig
samme tid som ved etapemål i går.

Her er rigtig mange mennesker. Markedspladsen og gågaden er stoppet med folk. Det er næsten
ikke til at komme frem, og Inge må, under megen protest, forlade bilen, for at „gå“ hen og få vores tid.
Det er ikke muligt at nå igennem til tiden. Men det er også ok, siger de ved kontrollen. De kan godt se
problemet. (normal skal køretøjet medbringes for at få tid). Vi kommer endelig frem til mål rampen og
får et glas velfortjent champagne. Vi finder en ledig plads til bilen og går tilbage til mål rampen.

Vi sætter os og nyder en øl, mens vores konkurrenter passere forbi. Der er 4 hold i vores klasse, der
er udgået med diverse defekter. Da sidste hold er kommet i mål, kører vi om til løbets hovedsponsor,
„Porsche Zentrum Saarland“. Her er der nu kl. 20 festmiddag, taler og præmieoverrækkelse.
Vi kikker på vores straf i dag. Vi har fået 0 stfp. på test. I alt 83 (1/10) på alle sekund etaperne. Og
endelig er vi kørt forkert en gang og forbi et skilt. Det giver os i alt 328 stp. Se det rækker til en samlet
15 plads generelt af 39 (5 hold udgået) og en 11 pl. I klassen af 18. Se det er vel i og for sig godt nok,
i betragtning af de trælse fejl vi har lavet. Løbet bliver vundet af mor / datter . . . .
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FORTSÆTTES I  NÆSTE NUMMER.......!

Resultat General klassement.

1. Wurth, Hannegrit / Wurth, Sarah-Janina D / D Pfullingen /
             Pfullingen Alfa Romeo GTV 2000 / 1972 53 stp.

2. Team Saar-Lor-Lux Classique –
             Redel, Peter / Redel, Stefan D / D Mettlach /
             Mettlach Triumph TR 4 / 1964 93 stp.

3. Mehring, Thomas / Mohr, Fabian D / D Böblingen / Horb
Mercedes 450 SLC Rallye / 1975 97 stp.

    15.    I.M.K. - Team Old Time
      Nielsen, Troels / Nielsen, Inge DK / DK Vildbjerg / Vildbjerg
      Opel Kadett GT/E / 1977 328 stp.

Det er en rigtig fin fest. Vi sidder 1 tysk hold, 1½ hollandsk hold og 1 dansk hold. Vi hygger os
gevaldig. Festen slutter ved midnatstid, og vi kører de 40 km hjem til vores logi i Fremersdorf. Nu
er det med at komme i seng, da vi jo skal op og køre løb igen i morgen.

byder velkommen til følgende
NYE MEDLEMMER

Kim H. Mathiesen
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Sunds Møbler
Navervej 18
7451 Sunds
Tlf. 19 14 17 00

Dramatisk 5. afdeling af DM
i Rally!

Tekst: René Jørgensen

- Grundet regnbyger blev afdelingen en dramatisk affære

Da der i weekenden blev
afviklet Expo Partner Armi-
nox Rally i og omkring
Bjerringbro, blev specielt
formiddagen spændende.
Rallyet var 5. og næstsidste
afd. af Merkonomen Rally
Championship og derfor er
det ved at være sidste chan-
ce for at samle point til det
samlede regnskab.

Alle vejrprognoser havde
først meldt regn efter mid-
dag  i og omkring Bjerring-
bro, men da de første 20
var kommet over startstregen på prøve 1, åbnede himlens sluser.
De fleste af deltagerne som holdt til start havde monteret slickdæk, altså
tørvejrsdæk, og de skulle vise sig at være et meget uheldig valg.
Det lokale makkerpar Verner Boiskov og Rene‘Jørgensen, Sdr Vium/Ikast, holdt
ligeledes på slicks, men havde en ide‘om lige at starte lidt stille op. Men som Verner
siger: „Når man først kommer afsted og hastigheden kommer opad, er det bare
rigtig surt når nyt sort glat asfalt og vandpytter resulterer i, at vi var de første i
området som skulle begynde at høste majs!“
Ja, vi var lige et lille smut af vejen og snittede hjørnet af en majsmark. Der skete
heldigvis ikke skader på bilen ved afkørslen, men andre dæk kom på ønskesedlen til
næste service.

Verner & René på vej til et vigtigt møde med en majsmark!
(foto: Morten Alstrup)



Side 10



Side 11

Men prøve 2 skulle køres inden service, så nu var det bare med at holde tungen lige
i munden og bilen på vejen.
Det gik også efter planen, det meste af prøven, men på en bakketop hvor vejen
drejer skarpt til højre blev vi lige mindet om en af Citroen C2R2‘s svagheder. At
bremse og dreje på en bakketop er forbudt i en bil med så let en bagende, og
straffen kom da også øjeblikkeligt.
Bilen snurrede rundt om sig selv og skred baglæns igennem en indhegning,
nedlagde en træpæl og lidt trådhegn, men endte mirakuløst på vejen igen. Bilen var
gået i stå og ville ikke starte igen, men en håndfuld tilskuere var friske og gav et
skub så vi kunne komme videre i en fart.
Ved mål på prøven kunne vi konstatere at der blev et par småting som vi skulle
ordne til service. Kofangeren skulle nærmest genmonteres og lidt buler i bagpanelet
var der også blevet.

Servicefolkene magtede opgaven til fulde, så både bagkofanger, bagklap, andre hjul
og lidt forplejning blev det til. Man kan nå meget på 20 minutter.
Prøve 1 og 2 skulle gentages som prøve 3 og 4, og nu gik det meget bedre. Vi
havde monteret intermedie dæk, et blødere dæk end slicks og med mere mønster i.
Der var kommet mere rytme i kørslen og det giver meget bedre tider da man også
kan koncentrere sig om at køre efter noterne.
Prøve 5 og 6 var en 19 km lang prøve bl.a igennem Lindum skov, lidt nord for Tjele
gods og det skulle blive spændende om der var glat inde i skoven. Det viste sig
faktisk at der var tørt under en del af træerne så det blev en succes.

Resten af dagen kommer til at
gå bedre og bedre med prøve
12 som sidste prøve. En ham-
mer god prøve med både bakker,
sving , grus og højfartsstræknin-
ger. At den så var bemandet af
klubkammeraterne fra Ikast
Motor Klub gør det ikke mindre
sjovt.
Vi kommer i mål med et par
skrammer på bil, humøret højt
og en 3 plads i klassen. Med alt
taget i betragtning er vi godt
tilfredse med resultatet. De 2
teams som kører fra os har
kørt rally i bilerne i 3 år og det er først vores 3 rally i bilen. Vi skal nok give dem kamp
til stregen senere.
Næste afd er Danboring Rally, den 28-29 oktober i Herning hvor de sidste point skal
uddeles.
Om vi kan drage fordel af at være på hjemmebane vil jo vise sig.
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Christian Jensen vinder dramatisk DM-
løb i rally!
Spændingen om Danmarksmesterskabet i rally er intakt før årets
finale

Der var spænding og drama lige til det sidste, da Expo Partner Arminox Rally lørdag blev kørt som
næstsidste afdeling af Mekonomen Rally Championship – Danmarksmesterskabet i rally. Sejren i løbet
ved Bjerringbro gik til Christian Jensen/Freddy Pedersen, Ans/Bjerringbro, der kunne tage deres første
sejr i denne sæson. Men det holdt hårdt for dem.

„Hver gang jeg er foran, er der forbandelser over mig,“ sagde Christian Jensen, der lå i front med
tre hastighedsprøver igen. „Så tabte vi 25 sekunder på den tredjesidste hastighedsprøve, da bilen gik i
stå. Derefter kogte bilen, og så måtte vi ofre vores drikkedunke, fordi bilen havde tabt vandet. Jeg er
glad for at stå som vinder – rigtig glad.“

Holdet, som Christian Jensen/
Freddy Pedersen gennem det meste
 af dagen havde kæmpet med,
var Brian Madsen/Anja Posorski,
Slagelse/Rødding. De havde tidligt
i løbet været i front, men under de
sidste fem hastighedsprøver måtte
de indkassere et større tidstab, så
de rykkede ned på tredjepladsen.

„Vi var ikke hurtige nok,“ kon-
staterede Brian Madsen. „Vi kørte
regnvejrsdæk hele formiddagen,
hvor det har været tørvejr, og så
satsede vi på tørvejr, og så blev
det regnvejr, og det var et dårligt sats.
Der smed vi i hvert fald 25 sekunder
til Christian, men vi kommer stærkt igen.“

Brian Madsen/Anja Posorski havde mulighed for at allerede lørdag at sikre sig
Danmarksmesterskabet, men da Ib Kragh/Mie Petersen, Juelsminde/Vejle, blev nummer to, kan de
stadig passere dem, når finalen køres i Herning i sidste weekend af oktober.

Foreløbigt resultat af femte afdeling af Mekonomen Rally Championship:
1. Christian Jensen/Freddy Pedersen Ans/Bjerringbro Peugeot 207 Super 2000 1:10:17,4
2. Ib Kragh/Mie Petersen Juelsminde/Vejle Peugeot 207 Super 2000 1:10:36,4
3. Brian Madsen/Anja Posorski Slagelse/Tjele Peugeot 207 Super 2000 1:10:40,9
4. Max Christensen/Ole R. Frederiksen Svenstrup/Skibby Subaru Impreza 1:11:14,1
5. Steen Andersen/Iben Louring Brøndby/København Mitsubishi Lancer 1:11:14,9
6. Esben Hegelund/Karsten Isaksen Hadsten/Egtved Peugeot 207 Super 2000 1:12:19,4

Christian Jensen og Freddy Pedersen vandt lørdagens
Expo Partner Arminox Rally omkring Bjerringbro.
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Ja, som den flittige læser nok vil huske, så deltog vi ikke i første afdeling i årets FDM – DASU Classic
2011. Og i 2 afdeling kneb det med min hørelse, så det blev „kun“ til en 5 plads.

3 afd. blev kørt d. 17 & 18 juni. Der var start fredag middag i Middelfart på vest Fyn. Det var en rigtig
god rute, hvor alle detaljer blev udnyttet. Vi var en stor tur rundt på nord / vest Fyn, og Jens
(løbslægger fredag) havde rigtig mange flotte finter og et (næsten) fint valg af hastighed. Vi havde en
rigtig fin rytme i bilen og havde en god fornemmelse af at ramme de hemmelige kontroller rigtig fint.
Aftensmaden fik vi lige ovre på den jyske side af den gamle Lillebæltsbro.

Nu skulle vi så med Luffe som løbslægger køre nogle etaper for at komme til Vejen og overnatning.
Det blev hurtigt nødvendigt med lys i urene, da det var mørkt ved skovgennemkørsler. Vores snit ur
opførte sig mærkeligt, da jeg tændte lyset i den og ved næste tidskontrol blev den skiftet ud med
vores reserve ur.
Vi nåede mål i Vejen lidt efter 22.30. Nu var det tid til natmad. Ikke dårligt. Vores tider kom op og vi
havde rigtig mange straf point. Der iblandt en max straf et sted jeg visdte, vi havde ramt på sekundet
(plus minus 1).
Det viste sig at vores tider (løbsledelsens tider) var rigtige, ergo var der noget helt galt et sted. Vi
gennemgik nu alle tidsnotater og fandt ud af, at på de sidste etaper, kunne vi igen ramme inden for få
sekunder. Så kunne fejlen kun ligge i det ur vi havde brugt til det blev aften. Øv øv vi var suverænt sidst,
og det med så mange straf point, at vi var helt uden chance for at køre os lidt op på sidste del i
morgen. Øv.

Turen lørdag bragte os helt ud vestpå, med middagspause på Hjerting Hotel, og efter en større omvej
tilbage til Vejen igen. Se i dag kunne vi så godt være med, hvis vi lige ser på lørdagens resultat alene.
Der bragte os nemlig en 2 plads på dagens tur. Jow vores reserve ur var OK. Men sammenlagt var vi
stadig suverænt sidst, dog var der 2 norske hold der havde lavet flere stp. end os. Men en ringe trøst.
Nu var der så sommerferie og 4 afd. i aug. var i Køge. Den havde vi ikke planlagt at køre. Men som
landet lå nu, ja så kunne vi ikke blive væk fra den, hvis vi bare ville have en mikroskopisk chance
tilbage, for bare at komme op mellem de 5 bedste i år.

Ergo gik turen til Køge d. 22 aug. Her havde Torben & co. lavet et rigtig flot løb, med fine detaljer og
DE RIGTIGE HASTIGHEDER på især første del. Efter pausen var skruen efter vores mening
strammet lige rigeligt. Vi kørte igen med vores reserve ur, det andet var til reparation.  Efter en lidt
nervøs start, der var jo ikke rigtig plads til flere fejl, fik vi ro i bilen. (Vi reddede to rute kontroller på en
livline, vi så vores konkurrenter komme den anden vej rundt.) Det lykkedes os at blive nr. 2, bare to
sekunder efter nr. 1.  Nu var vi igen lidt med og alt så ikke helt så mørkt ud som før ferien.
Så nu må vi lige tage os sammen og stramme os op, til de 2 sidste afdelinger. 5 afd. er i Ålborg d. 24
sep. Sidste afd. og finale, har mål i Herning og er d. 29 okt.

Med sportslig hilsen, Inge & Troels.
IMK. – Team Old Time.

DM hen over sommeren!
Tekst: Troels Nielsen
Foto: Keld Vinter
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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 kend-
skab 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 klub-
ben.

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 bestyrelsesmedlemmerne.
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DASU Nyhedsbrev

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

Repræsentantskabsmøde 2011
afholdes lørdag den 26. november 2011 på Hotel Opus i Herning.
Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være DASU’s sekretariat i hænde senest fredag den
28. oktober 2011.
Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet kan kun fremsættes af klubber eller et flertal i DASU’s bestyrelse.

Husk at retten for en klub til a t stemme på repræsentantskabsmødet er betinget af, at klubben ikke står i restance til
unionen samt har opfyldt rettidig indberetningspligt overfor Danmarks Idræts-Forbund.
———
RALLY
Øresundsrally den 10.-11. september 2011, som skulle afvikles af Hedelands Motorklub, blev aflyst.
Løbet talte både til DASU mesterskab historisk rally 2011 og DASU Cup historisk KRB 2011.
Der bliver IKKE udpeget erstatningsløb for det aflyste løb den 10.-11. september.

Med venlig hilsen
Rallyudvalget
———
BANESPORT
Referat 7-2011 fra banesportsudvalget:
http://www.dasu.dk/web/bane/referater
———
DASU
Husk at 1. oktober er seneste frist for aflevering af ansøgning om løbsdage til løbskalenderen 2012. Ansøgningsskemaer
finder du på DASU’s hjemmeside under formularer:
http://dasu.dk/web/guest/dasu/klubservice/formularer

- de udfyldte skemaer sendes til DASU’s sekretariat.
———
Vision 2020 - forslag til ny udvalgsstruktur
På dialogmøderne i august blev oplægget til en ny struktur for DASU fremlagt for unionens klubber og udvalg. På
møderne kom der en række gode forslag til forbedringer, og efterfølgende har strukturudvalget og bestyrelsen justeret
oplægget, så forslaget til ny struktur for DASU i meget grove træk indeholder følgende:
- Fire sportsudvalg i stedet for seks.
- Tre tværgående udvalg i stedet for syv.
- Formændene for udvalgene skal vælges (undtagen Eliteudvalget).
- Medlemmerne af udvalgene udpeges.
- Bestyrelsen reduceres fra syv til fem personer.
Klik på linket nedenfor og læs alt om forslaget.
http://www.dasu.dk/c/document_library/get_file?uuid=c772f813-1606-4800-b6eb-fb35b1b12040&groupId=14
———



OKTOBER
11. oktober Specialmøde f. bestyrelsesmedlemmer hos Niels kr. Højriis
19. oktober Bestyrelsesmøde 5/11 hos Daniel Baltzer-Lassen
21. oktober IMK Bingo
21.-23. oktober Biler for Alle i Messe Center Herning
28.-30. oktober Biler for Alle i Messe Center Herning

NOVEMBER
2. november IMK Klubmesterskab i Miniracing hos MMRK på Nygade
19. november IMK Julefrokost
26. november DASU Repræsentantskabsmøde

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk


