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Kære klubkammerater....
Så er vi nået til 3. og sidste del af Troels og Inges
beretning om deres fantastiske Tysklandstur.
Rigtig god og underholdende læsning.
Heldigvis er Troels mand for flere beretninger, og
har allerede nye i støbeskeen.....Vi glæder os!
hilsen
Redaktøren
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Old Time på turné - sidste del
5. afdeling Rally DM
Mere DM-rally
DASU Nyt
IMK-Kalender

Forside
Classic Race Aarhus 2010.
(foto: Jan Juul)
DEADLINE
Deadline til næste nummer af Kilometerstenen
er 11 november
Næste nummerudkommer i uge 47

„OLD TIME“ på turné i Tyskland! - del 3
Tekst & Fotos: Troels Nielsen

Søndag d. 29.maj.
Kl. er 7 og efter morgenkaffen kører vi de ca. 55 km. op til Neunkirchen.
Her skal vi deltage i . . .

3. ADAC Oldtimer Ausfahrt 29. Mai. 2011
Vi er fremme kl. 9.30. Vi er i rigtig godt tid. Der stod i slutinstruktionen, at man skulle være
opmærksom på at der var søndags åbent og her af risiko for kø. Men vi er kørt lige igennem. Vi finder
frem til centrum af byen, og Stummplatz. Vi får anvist en p-plads og sætter os over på en fortovs cafe
og drikker kaffe.
Der kommer to andre hold (tyske), der lige som os har kørt Saar-Lor-Lux. Vi snakker lidt og de
spørger om vi skal danne et hold og deltage i hold konkurrencen. Det vil vi da gerne. Der kommer et
tysk hold mere, de kommer også med på vores hold, som hedder Saarlouise – Dänemark.
Vi sidder og sludre en times tid. Kl. 11. er der papirkontrol m.m. Vi får igen start nr. 33. Her er det
opdelt i dem der skal med ud og kører (45), og dem der kun vil holde på markedspladsen (ca. 35)
Vi får sat skilte på bilen. Vi sætter også tillægsregler i frontrude, og igen er der fin interesse. Vi sætter
os tilbage på cafeen, som nu også er blevet officielt rally centrum, og får os lidt frokost.
Kl.13. er der førermøde, og så er vi klar til at trille ud på turen. Vi starter kl. 13. 40 sammen med vores
hold.
Se, dette løb er igen et løb, hvor det går ud på Hygge, Flot natur, Sjove oplevelser og så lige lidt konkurrence. Men også denne gang, er vi ikke det eneste hold, fra den anden type løb.
Der er hele ti hold der har deltaget i Sar-Lor-Lux, de to foregående dage. Til forskel fra det første
hyggeløb vi deltog i, er der her ingen gætte konkurrencer. Her skal der arbejdes.
Vores første opgave er rigtig sjov. Vi skal holde en snor stram, mens vi kører i en cirkel. Snoren bliver
sat på frontruden med en sugekop. Midt på snoren hænger der en lille snor med en nøgle i. Den må
ikke røre jorden.
På turen rundt skal vi skubbe en tennisbold ned fra toppen af en kegle. Det skal vi gøre med snoren,
uden nøglen når jorden. Så skal vi holde snoren meget stram, så den ikke berører to pyloner, der er
ca. 1 m høje. Og endelig skal vi nå tilbage til udgangspunktet, inden der er gået 60 sekunder. Vi får 2
stp. for at nøglen laver en berøring, men når det på 58 sekunder. Den anden opgave, går ud på at
skifte et tændrør ud med et andet, og spænde det med moment, på 30 sekunder.
Jeg når det på 25 sekunder. Så her er vi straffri. Tredje opgave er et foto fra startrampen sidste år.
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Det er lavet som et puslespil med 40 prikker. Det skal vi forsøge samle på 4 minutter. Vi får samlet 28
prikker, og får straf for resten. 4 og sidste opgaver. Her skal vi kører 20 m. på præcis 10,0 sekund.
Vi rammer 10,08 sekund, og er lige nøjagtig straffri, da der er plus / minus 0.1 sekund. Der var vi
heldige. Turen er på 150 km. og bringer os gennem flot natur, ned til den franske grænse øst for
Saarbrücken.
Her har vi ikke været før. Vi kommer længere øst over, på tilbagevejen og omkring Homburg, inden vi
igen når Neunkirchen ved 17.45. Det har været en sjov tur.

Der er igen rigtig mange mennesker, der er mødt frem på pladsen for at se på gamle biler. Der er så
mange, at der ikke er en ledig plads at finde på nogle af de mange cafeer, der er her rundt om. Kl.
18.30 er der så præmie uddeling.
Vi bliver nr. 13 generelt af 45. og nr. 7 i klassen af 24. Ikke helt dårligt. Vores hold bliver nr. 2 af 3. Vi
får igen en pokal for længste tilkørsel. Så er løbet slut, og da vi endnu ikke har brugt vores
spisebilletter, ja så sætter vi os over for at spise. Nu er der blevet plads på den cafe, hvor der er rally
centrum.
De to løbslederer, Aysegül & Patrick, kommer og spørger, om de må sidde ved vores bord. Det må
de gerne. De er omkring de 30 år og det er 3 gang de afvikler løbet. Aysegül er helt vild med vores bil,
og hun siger, at vi bare kan lade den stå. Vi fortæller dem, at vi syntes det har været sjovt og en dejlig
måde at se egnen her på. Så kommer resten af klubbens hjælpere og de tre fra ADAC også over.
Vi hyggesnakker og den kvindelige chef for ADAC Saarland giver en omgang champagne. Ikke
dårlig. Ved 20.30 tiden bryder vi op. Så kan de i ro og mag feste videre, og nyde deres succes med
løbet.
Vi er hjemme igen kl. 21.15. Vi sætter os ud på bænken og drikker kaffe og cognac. Det er et helt
fantastisk vejr. Vi sidder ude i T-shirt til kl. 23. Herligt.

Statsautoriseret Revisionsfirma

www.kpmg.dk

Ikast Afdeling

Tlf. 97 15 10 55
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Mandag d. 30. maj til onsdag d. 1. juni.
Vi leger igen turist mandag ved badesøen. Tirsdag kører vi så nordpå igen. Vi kører ind forbi Opel
Tyskland i Rüsselsheim. Vi er med på en fabriks rundvisning. Ret imponerende. Det er et kæmpe
område. Inde på området er der 5 godstog, med 3 holds skift, der ikke laver andet end at flytte
godsvogne på de 25 km skinneanlæg, der er herinde.
Rundvisning sker med bus, som så gør stop de steder, vi skal ind. Vi får også lov at kikke ind i den
hal, hvor de har deres bilsamling. Her er rigtig mange prototyper, som aldrig er kommet i produktion.
Her er en stor Old Time samling og en stor motorsports samling.
Afdelingslederen af Opel Tysklands Old Time samling, vil købe vores bil, da de ikke kan finde en fin
standard GT/E nogle steder. De er alle bygget om til rally/bane eller blevet til „Brian“ biler. Vi vil dog
ikke sælge. Afdelingslederen, finder ud af at vi skal til Bad Wildungen og deltage i Opel Classic. Der
stiller Opel Tyskland med hele 10 biler. Bl.a. med to WM biler, som Walter Röhrl har vundet VM i. 1
Ascona 400 – bred og 1 Kadett GT/E Rally. Deres ældste bil er en Opel 8/25 fra 1920.
Han vil komme og kikke hos os, og så kan vi drikke en øl sammen, er det sidste han siger inden vi
igen går ud i bussen......Ja, det er godt med ham!
Vi fortsætter nordpå til vores næste Zimmerfrei i Reinhardshausen, 4 km vest for Bad Wildungen, som
igen ligger ca. 50 km vest for Kassel. Her fortsætter vi med at lege turister.

Torsdag d. 2. Juni.
Vi skal være i Teknisk kontrol nede i kurparken i Bad Wildungen nu her kl. 12.
Vi har fået tilsendt en passer seddel,
så vi kan få lov at køre ind i parken.
Uden den ingen adgang. „ordnung muss
sein“ tysk grundighed.
Der er tilmeldt 126 hold, heraf de 25 i
Sportskonkurrencen. Vi har start nr. 48.
Vi kommer gennem kontrollen. Nu bliver
det sjovt.
For Opel Tyskland har pladserne helt
oppe foran ved hoved indgangen til
Kurhallen. Her har de lavet en plads til
os, ved siden af deres Ascona 400.
Jow fint skal det være.
Vi får ordnet papirer og får sat start numre på. Vi får også rutebog og tillæg, dog ikke orienteringsetaperne. De bliver først udleveret ved start på selve etapen. I klassen for før krigstids biler er der en
englænder i en Adler fra 1910. Kl. 16 har Bad Wildungen by, arrangeret to byvandringer for os
deltagere.
Den ene er en historisk rundtur med fortælling om „Vaskekonerne“ i 18 årstallet. Den anden er en
historisk rundtur med fortælling om „Deutsche Luftwaffe“ Hovedkvarter i byen. Den vil vi med på. Det
bestod af 15 bunkers, heraf 7 inde i „Altstadt“. Kun en er under jorden. Det er Görrings privat bunker.
Resten er bygget så de lignede almindelige huse. Bl.a. den fine Byport. Den er i 6 etager og med to
store brede tårne. Der er plads til ca. 350 personer herinde. Det er en spændende tur. Den tager
knap 2 timer.
Nu er vi blevet godt sultne, så det er heldigt at der nu kl. 19 er „Benzin møde“ i det gamle bryghus. Vi
møder igen nogle flinke mennesker. Vi er hjemme igen ved 22 tiden.
Vi kikker vores forskellige discipliner igennem endnu en gang og håber vi kan huske reglerne i
morgen når det går løs.
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Fredag d. 3. Juni.
Vi står op 7.00. vi er godt spændte, for i dag er vi nået frem til turens sidste løb. Vores deltagelse i
årets . . . . . .

Vi har start kl. 9.36 fra Rådhuset på Markedspladsen. Vi skal være klar kl. 9. Vejret er perfekt. Blå
himmel og 28 grader. Første del frem til middagspausen er på 109 km.
Den indeholder 5 sekund etaper, med FC (fotocelle) og en orienterings etape. Plus to „Sonder“
(special) opgaver fra Touring klassen. Den får vi også lov til at lave, men de tæller dog ikke med i
vores konkurrence.
Turen bringer os nord vest på gennem det flotte bakkede landskab. Bl.a. kører vi over den ellers
fredede og for alt kørende trafik, lukkede „Edersee“ dæmning. Vi kommer ind igennem rigtig mange
flotte gamle byer. Der er stempel kontrol inde i byerne, som regel på Markedspladserne. Der er lagt
tid til, til disse ind og udkørsler. Rigtig fint når man som os er turister. Hvad der også er rigtig mange
tyskere der er.
Selve orienterings etapen er på 40 km. Den vil nok f
å mange danske O-observatører til at gå i sort
(sværhedsgrad i køreordren). Der er 3 A-4 sider.
På den første står at vi har 65 min til opgaven og så
den talrækkefølge der skal køres.
Så er der 2 meget fine og tydelige kort udsnit i
1:25.000. Sider to har en 25.000 og en 10.000 og
side tre, en stor 25.000. Så vidt så godt.
Disse kort er sat ind, så de fylder mindst muligt.
Altså er de ikke med NORD opad. Så er der nummererede pile. De er ikke i rækkefølge på kortet.
På kort 1 er der pil 1-2-4a. På kort 2 er der pil 7-14.
På kort 3 er 3-6 o.s.v. Vi skal så kører følgende.
Pil 1-13, så 3-4-4a-5-6-14-12 og så 15-22.
Så her er noget for „moster Inge“ at holde styr på.
Skiltene her er en hvid tavle på ca. 15+30 cm.
Den kan stå både i højre og venstre side, ja bag et
træ eller nede i grøften. Vi kører da også forbi to.
Den første på lige vej, men den anden finder vi ikke,
selv om vi finder den „spids“ vi skal helt ud i. øv.
Vi får senere at vide, at den var nede i grøften.
Så der skulle vi bare havde kikket, når vi nu havde
fundet finten. Ja- ja, så lærte vi noget igen.
Altså vores o-etape koster os 20 stp. Tiden når vi.
De 5 sekund etaper er på 1/100 sekund. Vi bliver straffet med 1,12 sekund i alt. Lig med 0,22 sek.
per. FC. Vel ikke dårligt vel.
De to opgaver fra Touring ? Ja den første, der skal vi køre ind midt mellem to stolper der ligger på
jorden. Så bliver afstanden til hjulene målt i begge sider. De skulle så gerne være næsten ens.
Differencen er lig 1 stp. per. cm. Vi får 30 stp.
Næste opgaver, ja der skal vi holde langs en stolpe, men 35 cm fra den. Vi får 2 stp. Disse opgaver er
sjove, men tæller ikke med i vores konkurrence.
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Vi holder middagspausen på det stort skisports center „Willingen Upland – Wold Cup Center. Det
ligger nord for Bad Berleburg. (hvor der bor en kendt dansker). Vi har halvanden timer pause. Vi
spiser dejligt mad inde i den store „Woldt Cup Sal“ højt hævet over p-pladsen og med fin udsigt til den
store skihop bakke. Så er det ud på sidste del af dagens tur. Det er kun 78 km. Dem bringer os
tilbage syd øst på til etape mål i Bad Wildungen. Der er ikke mere orientering i dag. Men så er der 5
sekund etaper og en „Sonder“ opgave. Den tager vi lige først.
Vi skal køre frem mod en port og stoppe 2,20 m fra den. Vi bliver målt til 2,59 m. På de sidste 5 sekt.
Samler vi i alt 1,75 sekund sammen eller 0.31 per sekt. Se det var jo noget dårligere end i
formiddags, også selv om det kun drejer sig om sølle 0.45 sekund i alt. Vi er i mål kl. 17.20. Det har
været en rigtig fin tur. Både sportsligt og set med turistøjne.
Her kl. 19.30 er der fin spisning oppe på
„Schloss Friedrichstein“ som ligger højt hævet
over byen. Det er et flot gammelt slot og
udsigten her oppe fra, er helt fantastisk. Vi er
450 gæster. Der er dækket op ude i
slotsgården, oppe på den store udsigtsterrasse og endelig inde i Hofsalen, hvis der er
nogle der vil sidde inde. Vi er alle inviteret til
„Tyrkisk aften“. Vi får tyrkisk mad, fra en stor
buffet, der er tyrkiske møbler med vandpiber
ude i slotsgården, og serveringen er klædt i
tyrkisk tøj. Der bliver vist billeder og film fra
dagens tur på storskærm her uden i
slotsgården. Fin fest.
Vi kommer til at sidde sammen med 3 hold
tyskere. De kører i henholdsvis, BMW 1600 GT Glas 1969, Mercedes-Benz 280 SE 3,5 Coupé 1970
og Rolls-Royce Corniche 2 Coupé 1978. Vi har en rigtig hyggelig snak om alt mulig. Det ene hold,
siger at vi er nr. to i klassen. Det har de lige set på nettet (tlf.). Det kan vi nu ikke forstå. Der kommer
ikke nogle officielle resultater op her i aften. Ved 22.30 tiden mener vi at det er tid til at lave lidt strøm,
på vores batterier, så vi kan være friske i morgen.

Lørdag d. 4. Juni.
Kl. 6.45 ringer vækkeuret, og efter morgenkaffen, får vi pakket bilen og sagt farvel til vores værter. Vi
skal være nede ved „Kurhaus“ ved 8 tiden. Vi har start kl.8.30. Turen i dag, er på 206 km.
Efter bare 20 km. er vi fremme ved dagens orienterings etape. I dag er den dog kun godt 20 km. og vi
har 45 min. Der er kun 4 stk. 1:25.000 kort fordelt på to sider. Vi husker lige at sætte nordpil på. Der
bliver lagt hård ud.
Allerede ved pil 1 er vi „kun“ 3 hold der finder det rigtige skilt. På pil 4 er der hele to rigtig gode finter.
Vi finder den første rute markering. Men kører så forbi den anden uden at se den. Der er yderligere 45 gode pile, som vi alle får lavet rigtigt. Resultat af OT bliver 10 stp. Der er så to sekund etaper. Her
får vi 0.58 sek. i alt. Turen bringer os mod syd vest.

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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Ned syd for Bad Bergleburg til Eibelshausen. Her er vi inde på markedspladsen og kører en lille
„sonderaufgabe“ uden for konkurrence. Vi skal stoppe 20 cm. fra et lavt hegn. Vi holder på 26 cm. Så
går det østpå gennem Marburg, hvor vi er omkring „Altstadt“ til pause i Amöneburg.
Det er en stor Bakke midt på en stor flad slette. Her oppe på toppen ligger der en rigtig gammel
borgruin og en gammel landsby.
Vi indtager hele Markedspladsen og der er hele 3 steder, vi efter vores smagsløg, kan vælge at spise.
Valget står mellem fisk, gris eller lam. Vi vælger den med gris.
Vi har 1.3 times pause, inden turen igen går nordpå til mål i Kurparken i Bad Wildungen. I dag har der
ikke været opgaver efter middagspausen, og der er der en grund til, viser det sig ved mål. Den sidste
bil kommer i mål kl. 17. 25.
Det er den 101 år gamle Adler. Den har ved egen hjælp kørt hele turen, dog ikke inden for tidsfristen.
ADAC har hjulpet med at reparere på bilen 5 gange under turen. Men rigtig flot af den gamle sag. Der
er 11 hold der er udgået på de to dage.
Der et stort kaffe bord med kage, og Æblemost / danskvand, til alle. Vi sidder uden i parken ved
lange borde i det flotte sommervejr. Kl. 17.45 er alle resultater færdige og der skal deles præmier ud.
Først er det turisterne, og så er det alle os i „Sportswertung“. Vi bliver nr. 2 i vores klasse. Men så
kommer den store overraskelse. Vi bliver nr. 3 generelt. Vi fatter det slet ikke. Vi havde aldrig drømt
om at det ville lykkes for os at komme så langt op i rækken. Da slet ikke da vi vidste at vi havde 30
stp. for de 3 skilte vi var kørt forbi.
Resultat General Klassement.
1. Wolf Riemenschneider, & Erhard Walenda,
- Espenau - Mercedes-Benz 250 CE - 1971

42,3 stp.

2. Klaus Steffens, & Karin Steffens,
- Hameln - Triumph 2000 Roadster - 1949

47,8 stp.

3. Troels Nielsen, & Inge Nielsen,
- Vildbjerg - Opel Kadett C Coupé GT/E - 1977

62.7 stp.

4. Hans-Ulrich Blankenburg, & Barbara Blankenburg,
- Bad Schwartau - BMW 2002 ti 1970

85,3 stp.

5. Heinz Dieter Becker, & Günter Kehlberger
- Mainz - Triumph TR 3 A 1959

86,1 stp.

Vores tyske „Old Time Freunde“ mener, at nu, er det godt med „de danskere“. Der skal jo også være
noget til os tyskere. Det var da godt vi ikke havde de 3 skilte med, for så havde vi da vundet.
Vi får snakket færdig og taget start numre af bilen. Vi får pakket vores løbs sager ned og fyldt frisk
vand i vores drikke dunke. Kl. er blevet 18.40. Nu skal vi nemlig lige ud på de sidste 750 km hjem til
Danmark. Der er heldigvis ikke den helt store trafik.
Vores gamle Kadett når frem til Skibbild kl. 02.50. Den har nu tilbagelagt 4357 km helt uden
problemer. Flot ikke. Vi har haft en helt fantastisk tur, med så mange oplevelser, at uden dagbog, ville
det være svært at holde det adskilt.
Vi har truffet så mange flinke mennesker, fra alle samfundslag, og set rigtig mange flotte landskabet,
gamle byer og slotte. Nu er det slut for denne gang, men hvis i skulle komme gennem Skibbild og se
to der går med armene oppe over hovedet, ja så er det bare os.
Det vil vare lidt inden de kommer ned igen.
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Danboring Rally kommer tæt på Ikast
Ikast og Omegns Motorklubs DM-finale i rally kan opleves i Hauge og Frølund
Ikast og Omegns Motorklub står som sportslig arrangør af årets Danboring Rally, der er finalen i
Mekonomen Rally Championship – det danske mesterskab i rally. Løbet dækker et større område i det
midtjyske, men vanen tro har den entusiastiske lokale motorklub også fundet hastighedsprøver, der kan
opleves meget tæt på Ikast, når løbet køres lørdag den 28. oktober.
Hele to steder i lokalområdet vil der blive kørt rally i løbet af lørdagen, og for begge steder gælder det, at
de mere end 60 startende rallybiler lægger vejen forbi to gange.
Konkurrencen i Ikast-området kommer til at foregå lørdag eftermiddag, efter at deltagerne er begyndt
dagen med en række hastighedsprøver vest for Herning og på dyreskuepladsen ved MCH Messecenter
Herning.
De to lokale hastighedsprøver
køres ved Hauge og Frølund,
og da det bliver nogle af de
sidste hastighedsprøver i løbet,
vil de efter alt at dømme være
afgørende for Danboring Rally.

Ib Kragh og Mie Petersen kan vinde
Danmarksmesterskabet ved
Danboring Rally, som Ikast Motor
Klub arrangerer
(fotograf Johnny Pedersen).

Sunds Møbler
Navervej 18
7451 Sunds
Tlf. 19 14 17 00
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Hauge danner rammen om den første af de to Ikast-hastighedsprøver. Her kører deltagerne først på en
rundbane, der omfatter Hesselbjergvej, Bjødstrupmarken og Skellundvej, inden man kører ad Haugevej
og Langelundvej til Hesselbjergvej og Femhøje, hvor hastighedsprøven slutter. Den første bil starter
første gennemkørsel klokken 13.22, anden gennemkørsel starter klokken 15.27.

Frølund er næste stop for feltet i Danboring Rally. Også her starter deltagerne med en rundbane. Den
omfatter Ringstrupvej, Frølundvej og Vestermosevej, inden feltet kører ad Frølundvej og Sønderbjergvej
til Krøjgårdsvej, hvor hastighedsprøven stopper før Gjellerup Lund. Starttidspunkterne er 13.52 og 15.57
for henholdsvis første og anden gennemkørsel for løbets første bil.
Da hele feltet skal igennem alle hastighedsprøverne, vil der være aktivitet i op mod en time efter første
bils start. Nærmere information findes på rallydm.dk.
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Ikast Motor Klub står bag DM-finalen i
rally
Danboring Rally afvikles i forbindelse med Biler For Alle i sidste
weekend af oktober
Det bliver ikke kun i MCH Messecenter Herning, at man i den sidste weekend af oktober kan
opleve sjove og spændende biler. Det vil man også kunne opleve i hele Herning-Ikast-området,
for den 28. og 29. oktober kommer landsdelen til at summe til lyden af rallybiler.
Mekonomen Rally Championship – det danske mesterskab i rally – skal nemlig afsluttes, og
det kommer til at ske med Danboring Rally. Det er Ikast Motor Klub, der står som sportslig
arrangør af løbet, som tegner til at blive et af årets hårdeste største og mest spændende
motorløb – kun i en enkelt klasse er mestrene kendt på forhånd!
Danboring Rally starter allerede fredag eftermiddag den 28. oktober, og det kommer til at ske
i HerningCenteret, der netop er blevet kåret som Danmarks bedste shoppingcenter. Her skal
alle de deltagende biler fra klokken 15.00 og en række timer frem gennemgå den obligatoriske
tekniske kontrol, og klokken 17.30 kommer den officielle start på løbet så til at foregå fra
herningCenteret. Herefter vil deltagerne køre til MCH Messecenter Herning for at deltage i et
to timer langt rallyshow.
De hårde prøvelser finder sted lørdag den 29. oktober. Her skal de godt 50 startende
mandskaber igennem hele 14 hastighedsprøver, inden vinderne – og Danmarksmestrene –
kan findes.
Hastighedsprøverne i Danboring Rally ligger rundt om Herning, hvor der både køres vest, nord
og øst for byen samt naturligvis på MCH Messecenter Hernings arealer. Lørdag formiddag
afvikles der hastighedsprøver nord for Snejbjerg og mellem Havnstrup og Timring. Midt på
dagen gælder det hastighedsprøverne på dyreskuepladsen, mens eftermiddagen byder på
action nord for henholdsvis Gullestrup og Gjellerup samt ved Hesselbjerg.
Det er kun et af de fire rallymesterskaber, som er afgjort på forhånd. Men i de tre andre klasser
er alt åbent, og der er lagt op til meget spændende dueller, som – hvis man skal tage årets
hidtil kørte rallyer som rettesnor – først vil blive afgjort, når deltagerne ruller i mål.
I den hårde firhjulstrækkerklasse står medaljekampen mellem Brian Madsen/Anja Posorski,
Slagelse/Rødding, Ib Kragh/Mie Petersen, Juelsminde/Vejle, og Christian Jensen/Freddy
Pedersen, Ans/Bjerringbro. I 2WD-klassen for de to-hjuls-trukne biler kæmper de to Citroënhold Kim Wentzel/Lone Otto, Hillerød/Fredensborg, og Frank Nielsen/Børge Jensen, begge
Odder, mens Tunet National bliver en duel mellem Benny Pedersen/Ditte Kammersgaard,
Gørding/Grindsted, og Rasmus Sørensen/Peter Egholm, Ølstykke/Kirke Hyllinge.

Side 12

Verner Boiskov interviewes, mens
René Jørgensen kikker på under
et tidligere løb i Mekonomen Rally
Championship!
(fotograf Johnny Pedersen).

Klubformanden er selv deltager i løbet
René Jørgensen fra Tulstrup planlægger – og deltager i –
Danboring Rally
Den 28.-29. oktober køres årets Danboring Rally, der er sjette og sidste afdeling af Mekonomen
Rally Championship – det danske mesterskab i rally. Løbet afvikles i forbindelse med den store
biludstilling Biler for Alle, og MCH Messecenter Herning bliver også base for løbet.
Sportslig arrangør bliver den største motorklub i Midtjylland, Ikast Motor Klub, der tæller
godt 150 medlemmer. Mange af dem har været i aktion i flere måneder med at arrangere
løbet, og de vil også være det over de to dage, som Danboring Rally strækker sig. Det gælder
eksempelvis René Jørgensen fra Tulstrup.
„Jeg er formand på klubben, og jeg har længe været klar over, at hele oktober vil komme til at
stå på motorløb,“ siger René Jørgensen. Han deltager i planlægningsarbejdet, men sammen
med makkeren Verner Boiskov fra Hemmet skal han også selv være deltager i løbet.
„Vi må gøre alt andet klar og melde ud, at vi kan køre noter og motorløb de sidste to dage
ligesom alle de andre deltagere. Jeg tror først, at jeg går ud af planlægningsprogrammet torsdag
aften, og så bliver jeg deltager. Det bliver spændende, og der bliver kamp til stregen,“ siger
René Jørgensen.
Verner Boiskov og René Jørgensen deltager i en af de største klasser i Danboring Rally – den
såkaldte 2WD-klasse for de tohjulstrukne biler. Her har de hidtil været med i tre af årets løb
med deres hvide Citroën C2 R2.
„Vi vil prøve at give max gas og se, om vi ikke kan prøve at følge med de to, der fører vores
klasse. De kører rigtig stærkt,“ sig rallykøreren. „Nu har vi kørt tre DM-løb med denne her bil,
og det bliver bedre og bedre, så kunne vi komme med helt frem til det afsluttende løb, vil det
være godt. Vi er på hjemmebane, så der håber jeg, at vi kan give dem lidt kamp til stregen.“
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Tage Meldgaard starter på hjemmebane
Rallykøreren fra Ikast er med i Danboring Rally 28.-29. oktober
Når Ikast og omegns Motor Klub den 28.-29. oktober står som arrangør for Danboring Rally,
der bliver årets finale i Mekonomen Rally Championship, har man flere deltagere med i feltet.
Verner Boiskov og René Jørgensen har deltaget i de fleste af løbene i kampen om årets
Danmarksmesterskab i rally, så de er nærmest selvskrevne til at være med, men det lokale løb
har også lokket en veteran ud af busken.
Det er Tage Meldgaard, som atter vil være med.
Rallykøreren fra Ikast vil rulle sin Mitsubishi Lancer Evo X ud af garagen, og så vil han for første
gang i denne sæson stille til start i en DM-afdeling. Med sig som co-driver har han en anden
rutineret herre udi rallysporten. Det er Claus Amstrup, Egtved.
Det bliver dog en meget skrap klasse, hvis ikke den skrappeste, som Tage Meldgaard kommer
til at starte i. Da hans Mitsubishi Lancer Evo X er firhjulstrukket, kommer han og Claus Amstrup
meget naturligt til at starte i 4WD-klassen, og det er netop i denne klasse, at man vil komme til
at finde vinderen af Danboring Rally. Men kampen bliver hård. Mindst ti biler kommer til at
starte i klassen.

Tage Meldgaard er tilbage i rallyfeltet med sin Mitsubishi Lancer Evo X. Her er skudt efter en sejr i Designa Rally GP.
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DASU Nyhedsbrev
DASU fylder godt på Biler for Alle
Skandinaviens største bilmesse, Biler for Alle i MCH Messecenter Herning, har et tætpakket aktivitetsprogram, og
DASU deltager med blandt andet to DM-finaler og gokartrace for 6-8-årige.
http://www.dasu.dk/web/guest/laesmere/-/journal_content/56_INSTANCE_MVmK/14/585477
———

HISTORISK
Referat 7-2011 fra historisk udvalg:
http://www.dasu.dk/web/historisk/referater
———

BANESPORT
Infomøder banesport
Der afholdes infomøde for hhv. asfalt og offroad lørdag den 29. oktober kl. 13-16.
Møderne foregår på:
Hotel Postgaarden
Oldenborggade 4
DK-7000 Fredericia
Møderne er åbne for alle. Tilmelding er ikke nødvendig.
———

Priser og hædersbevisninger 2011
En række af DASU’s priser og hædersbevisninger overrækkes på repræsentantskabsmødet. Læs mere nedenfor om
indstilling af kandidater etc.
http://webserver.dasu.dk/web/guest/laesmere/-/journal_content/56_INSTANCE_MVmK/14/568744
———

Få DASU-licens til halv pris resten af året
http://webserver.dasu.dk/web/guest/laesmere/-/journal_content/56_INSTANCE_MVmK/14/549612
———

Tag din sponsor med ud at køre – helt gratis
http://webserver.dasu.dk/web/guest/laesmere/-/journal_content/56_INSTANCE_MVmK/14/545013
———

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

v/ Helle Sørensen
Søbjergvej 10, Tulstrup
7430 Ikast
Tlf. 97250505 - Fax 97252150
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Endnu engang TILLYKKE til René Jensen med mesterskabet i Klasse 1, som
kort nævnt i sidste nummer.
Her ses mesteren med guldbilen samt
næste racer-generation!

SØGER!
KASSERER
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 banen, så vedkommende kan køre parløb med Niels Kr. indtil
fratrædelsestidspunktet, 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 extern hjælp, som vi således må
købe os til og med en ikke ubetydelig økonomisk udgift for klubben.

INDKØBSCHEF/LAGERFORVALTER
IMK søger person, som kan varetage klubbens indkøb og styring
af varelager til kiosk og kantine.

PERSON TIL MEDLEMSREGISTRERING
IMK søger person til varetagelse af klubbens medlemsregistrering og videresendelse til offentlige myndigheder og andre instanser.

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, som også svarer på
nærmere spørgsmål omkring opgaverne.

MINIRACE
KLUBMESTERSKAB

2. november 2011
Kl. 19.30
Kom og vær med til en underholdende
aften med spændende race!

Foregår hos:
Midtjysk Mini Race Klub
Nygade 29, kælderen
7430 Ikast

Nuværende mester:

René Jørgensen

Så er det igen tid til Julefrokost i IMK! Som tidligere nævnt i klubbladet
bliver det:

Lørdag d. 19/11-2011 i klubhuset.
Der bliver lækker jule buffet, med sild, steg og hvad der ellers hører sig til!

Der bliver som altid bar, med kolde øl, snaps, vin og vand - selvfølgelig til
fordelagtige priser ;)
Prisen for herligheden bliver i år kun 300 kr. – Så bak endelig op om det,
og tag evt. jeres mekanikker med, og giv ham, eller hende en oplevelse.
Som bekendt bliver denne aften ikke for sarte sjæle.
Og der vil være underholdning af vanlig julefrokost stil!

Tilmelding senest: d. 14/11-2011, på 61608121 eller
sabine.rosenlund@gmail.com
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ÅRSMØDER
BANEAFD.:
Tirsdag d. 3. januar 2012

MRC AFD.:

Onsdag d. 4. januar 2012

O & R AFD. :

Torsdag d. 5. januar 2012

Fælles for alle møder.
Mødetid : Kl. 19,00
Sted: Klubhuset/Nørlundbanen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Året der gik
3. Økonomi
4. År 2012
5. Valg af udvalgsmedlemmer
6. Evt.

OKTOBER
21. oktober
22. oktober
21.-23. oktober
28.-30. oktober

IMK Bingo
Largescaleløb på „Lille Nørlundbanen“ (MRC)
Biler for Alle i Messe Center Herning
Biler for Alle i Messe Center Herning + Danboring Rally - IMK

NOVEMBER
2. november
19. november
26. november
28. november

IMK Klubmesterskab i Miniracing hos MMRK på Nygade
IMK Julefrokost
DASU Repræsentantskabsmøde
IMK Bingo

DECEMBER
8. december
8. december

IMK Bestyrelsesmøde hos Allan Westphal
IMK Banko

JANUAR
3. januar
4. januar
5. januar
12. januar
26. januar

Årsmøde, Baneafdelingen i klubhuset
Årsmøde, MRC-afdelingen i klubhuset
Årsmøde, O & R-afdelingen i klubhuset
Bestyrelsesmøde hos Niels Kr. Højriis
IMK Generalforsamling i klubhuset

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk

