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Ja, men ikke splittet ad !  Overskriften dækker over
Troels og Niels P. fra TeamOldTime, har deltaget i
Midtnight Run med „nye“ makkere.
Troels havde igen i år overtalt fætter Lars fra K.A.C til at finde vej. Og Niels P. havde på samme vis
fået Ole fra L.O.M.S. til at dreje på rattet.
Troels / Lars deltog i dette, årets sidste klassisk historiske P-løb , i expertklassen i Opel Kadett GTE.
Målsætningen var en klassesejr. Sidste år følte de sig bortdømt, og dermed berøvet sejren i
sportklassen, - så nu !!
Ole og Jeg deltog i åben klasse ( O.løb ) i Ole´s Fiat Grande Punto. Da det sidste år overgik os at
sidde uhjælpeligt fast i mudret på en fejlkørsel, et sted hvor ruten nok burde ha´ været tydeliggjort, ville
vi gerne gennemføre løbet dette år, uden at overskride respittiden.
IMK var derudover også repræsenteret af Harald – sammen med Michael fra S.O.M.S.

Midtnight Run er, i Klassisk Historisk sammenhæng, berygtet
for grusveje i mørke. I år havde R.A.S. v. Brødrene Brøndum,
samt Rene og Jørgen Skjødt – givet det hele „en tand ekstra“ –
Over 40% grusveje og masser af sekundetaper. Intet mindre
end 30 HTKér, var strøet ud på disse, hvilket sammen med
finter i terræn ☺ og i rutebog  gav masser af strafpoint til alle.
Ruten gik med start fra Shell – Hadsten, en tur syd og nordvest
over. Efter kaffepausen tilbage hos Shell i Hadsten, gik turen
østover til mål / samlingssted i bordtennisklubbens lokaler i
Auning på Djursland.

Undervejs var der som sagt masser af grus, og ikke alle var
lige gode. Alle 10 sekundetaper var med 50km/t, på nær de t
o første ( 45-48km/t ) så det med at køre tid ind, hvis man var kommet en smule bagud, var næsten
umuligt. Vejenes beskaffenhed var ikke gode nok til så høje hastigheder !

TeamOldTime Splittet ?
Tekst & Fotos: Niels P.

 

En enkelt stump grus/skovvej på 100m kunne ikke klare presset. Efter 10
– 15 bilers passage op af bakken, var grus og blød skovbund, så opkørt
at Fiat´en var meget tæt på at sidde fast her !!  - Heldigvis kunne Ole
bakke os ud af problemerne ( det gik jo nedad ) og køre uden om det
ødelagte vejstykke ( det kostede dyrebar tid )

Hermed var vores prøvelser dog ikke slut. Blot få km længere fremme, begyndte Punto´en at klage sig
når vi drejede til venstre. Vi nåede lige at starte på den næste sekundetape, inden Ole besluttede at
undersøge årsagen – højre forhjul var fladt ØV £!#@*&% - i gang med „nød lappe&pumpe agregatet“
– uden held –der kom luft i hjulet, men der pistede stadig luft ud et eller andet sted.

Vi måtte opgive og køre mod nærmeste større by ( Laurbjerg ) hvor Falck trods alt havde en chance
for at finde os, og få „fejet bilen op“ – Så kom Ole i tanke om, at der var noget med, at bilen faktisk
skulle køre lidt efter „lapning“ for at fordele væsken inde i dækket – stop ved første lygtepæl i
nærmeste landsby ( Houlbjerg ) – ingen pisteri fra højre forhjul ☺  - så frem med pumpen igen, og
minsanten, vi fik fuld tryk på hjulet ☺
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Ikast Afdeling
Tlf. 97 15 10 55

Statsautoriseret Revisionsfirma
www.kpmg.dk

Tilbage på rutenog mange strafpoint senere, nåede vi frem til TK3 og
velfortjent kaffepause i Hadsten, „kun“ 17 min. for sent.
Efter pausen gik det  bedre og i sidste tredjedel af løbet, var vi ved
at være i form, og ramte flere HTK´er inden for 10 sek, vel at
mærke kun ved hjælp af bilens alm. km-tæller☺

I mål måtte vi dog konstatere, at med over 700 strafp. ( de fleste
P-løb bliver vundet med under 10 strafp. ! )Er der meget langt til
en podieplads.

Troels og Lars i expert klassen, fik heller ikke rigtig flow i sammen-
arbejdet, og måtte inkassere en sidsteplads i klassen.

Harald og Michael havde tilsyneladende et par „bøffer“ undervejs, selvom deres tider på
sekundetaperne, var rimelige det meste af tiden, indkasserede de alligevej knap 300 strafp. Og en
7.plads i O-løb´s klassen, som i øvrigt blev vundet med kun 54 strafp. – flot kørt.

Alt i alt en „herretur“ som nok var lige hårdt nok skruet sammen, og som vi vil huske i lang tid. Men
ikke så skræmmende, at det vil afholde os fra at stille op til Midtnight Run i 2012
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Der indkaldes hermed til

GENERALFORSAMLING
TORSDAG D. 26. JANUAR

2012
Kl. 19.00

I KLUBHUSET
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Kassereren fremlægger revideret driftsregnskab og status.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Fremlæggelse af budget – herunder fastsættelse af kontingent.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelse:
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter og der gives meddelelse
om de 3 af sportsgrenene valgte til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen er;
René Jørgensen
Michael Sylvestersen
Sabine Rosenlund

8. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant.

9. Eventuelt.
Husk at forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før, jvf. klubbens vedtægter.
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ÅRSMØDER
BANE-AFD.:

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.
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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

Husk indstilling af personer til
følgende 2 hædersbevisninger!
Peder Brøchner‘s mindepokal
Pokalen tildeles en person i og omkring klubben, som ved sit arbejde og sin indsats gør noget særligt
for at fremme og styrke klubånden i Ikast og omegns Motor Klub.

Jens Hansen‘s Ærespokal
Pokalen har til formål at ære IMK´s formand gennem 30 år (1967 - 1997 ), Jens Hansen,som
tak for det store arbejde han har udført for klubben.
Pokalen uddeles en gang om året, og gives til en person,et hold eller en gruppe af personer der
på det sportslige eller organisatoriske område har ydet en speciel indsats. Ved tildelingen
lægges vægt på at den præmieredes indsats er udført i Jens Hansen‘s ånd.
Bestyrelsen afgør, efter indstilling fra medlemmer, hvem der skal modtage pokalen. Ethvert
medlem af IMK kan skriftlig indstille person eller personer til pokalen.

KONTINGENT 2012.......
Oplysninger om kontingent for 2012
kan findes på klubbens hjemmeside
www.imk.dk
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Her på opfordring en lille skrivelse om folkeræs i IMK.
Først en tak til Katja Kvist, for de gode indslag, fra de forskellige løb.

IMK har gjort sig bemærket med mange gode resultater i 2011, med rigtig mange
kørere i top 10 i de forskellige klasser.

I U16 har feltet været begrænset i Cuppen med 2 deltagere.
Emil Nielsen med en flot 4 plads og 390 point.
Lina Damgaard med en debut på 51 point.

Kunne være sjovt med nogle stykker mere i U16, da det jo er grobund for fremtidige
placeringer til IMK.
Håber vores fine messe gav lidt resultat, vi snakkede ihvertfald med nogen stykker,
der var meget interesserede da de gik.
Mange ville dukke op til vores forhåbentlige åbent hus igen i 2012, første weekend i
Maj.

I U 18 deltog 4 kørere fra IMK.
Dani Damgaard med en 1 plads og 412 point.
Nicolai Petersen med en 2 plads og 407 point.
Nicolaj Nielsen med en 4 plads og 394 point.
Andreas Pleth med en 17 plads.

Dani Damgaard satser på en enkel U18 i næste
sæson, ellers vil han op og prøve kræfter i kl. 1
og ellers støtte op om lillesøster der skal følge
cuppen i U16.
Nicolai Petersen satser på et DM i U18 og må vist betegnes som favorit i denne
klasse.
Kender ikke Nicolaj Nielsens planer.

Damgaards Folkeræs
Klumme
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Sunds Møbler
Navervej 18
7451 Sunds
Tlf. 19 14 17 00

I Ladies Cup var 5 kørere med i top 10.
Line Kirkeby med en 1 plads og 414 point.
Katja Kvist med en 2 plads og 410 point.
Charlotte Nielsen med en 3 plads og 394 point.
Camilla Crewy med en 4 plads og 392 point.
Berit Nielsen med en 8 plads og 362 point.

De forskellige klubber rundt om i Danmark, skal
vist stramme kablet, hvis de vil være med i top-
pen, med de damer der kører for IMK. :)
Kan være der skal være en Old Ladies til næste år.........

I klasse 1 var 3 kørere i en top ti.
Rene Jensen med en 1 plads og 411 point.
Rasmus Vendelbo med en 3 plads og 389 point.
Nikolai Nielsen med en 10 plads og 352 point.
Gert Kjeldsen og Jan Brogaard i en flot top 20.
Vil gerne ønske Harly Veng tillykke med en velfortjent figther pokal til samlingen.

I klasse 2 var 2 kørere med i en top ti
Mads Nielsen med en 6 plads og Casper Olesen med en 10 plads.
Michael Rasmussen og Rene Hedehus kom med i en top 20.

Med denne skivelse vil vi gerne fra Hee sige tak for 2011 og ønske god jul og godt
nytår.
Alle resultater er taget fra folkeraceinfo, så skulle der være indsneget sig en fejl,
undskylder jeg på forhånd.
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Referat af bestyrelsesmøde 6/11
Torsdag den 8/12 – 11 kl. 19.00 hos
Allan Westphal, Grøddevej 23, 7430 Ikast

Tilstede: Renè Jørgensen, Jan Juul, Niels Kr. Højriis, Allan Westphal, Anders Clausen,
Sabine Rosenlund

Fraværende: Daniel Baltzer-Nielsen, Michael Sylvestersen

Dagsorden:
1 Godkendelse af referat fra forrige møde.

Intet at bemærke.

2 Økonomi.
Nu med overskud i MRC-afdelingen.

3 Der er i alt investeret ca. Kr. 400.000,- i løbet af året til maskinhus, alarmudstyr
med videre.

4 Løbende sager
A) Bestyrelsen

- Opfølgning på igangværende sager fra sidst
a1) Michael Rasmussen eksklusion

Denne er eksekveret per brev af 20.11.2011
a2) Information vedr. forsikring

Vi har forbedret klubbens dækning i Topdanmark.
a3) Information vedr. „Djævleræs“ og FDM Motorsport Event og

Elgaard/Plenge.
Besøg af revisor Finn Hønholt vedr. forhold omkring samarbejdet.
Der er modtaget udkast til samarbejdsaftale fra Motorsports Event,
Jan Juul arbejder videre med denne efter nye indput.

a4) Emner til kasserer, lagerbestyrer (Lotte Hedegaard), medlemsregistrering
(Helle Brill Jensen)

a5) Generalforsamling – indkaldelse, medlemmer på valg m.v.
På valg er:
Renè Jørgensen, Michael Sylvestersen og Sabine Rosenlund.

B) B- udvalget
Løbsdatoer i 2012 kommer fra Niels Kr.

C) OR-udvalget
Der afholdes afsluttende evalueringsmøde med DRC mandag d. 12.12.
Der er indkøbt ny klubrallybil (Volvo 245 Stationcar)
Container ved MRC-banen er nu stormsikret.
Løb i 2012:
11. maj NEZ 1 Orientering
26. maj Rallysprint (IMK + Horsens)
16. juni Rallysprint Sdr. Vium
4. august Fysk-Fynsk Fejde Klubrally
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D) MRC-udvalget
Større og større interesse for MRC-afdelingen.
Målsætningen for afdelingen er overholdt.

5 Øvrige udvalg
5a Sponsorudvalg

Eventuelle sponsorer skal også have logos på hjemmesiden.
5b Bygningsudvalg

Eventuelt hængelåse på portene i maskinhus.
5c Bankoudvalg

Bankodatoer for 2012 offentliggøres i næste nummer af klubbladet.
5d Klubblad- og hjemmesideudvalg

Antallet af klubblade vil fremover være 6 numre årligt.
5e Aktivitetsudvalg

Årsfest flyttes til 3. marts.
5f Cafeteriaudvalg

Intet at bemærke.

6 Nye mødedatoer.
Foreløbig kalender:
19-12-11 Forventet Informationsmøde i klubhuset vedr. samarbejde med FDM Motorsport

Event
03.01.12 Årsmøde, Bane-afdelingen
04.01.12 Årsmøde, MRC-afdelingen
05.01.12 Årsmøde, O- & R-afdelingen
12.01.12 Bestyrelsesmøde, Niels Kr. Højriis, Per Kirkebys Vej 30, 7430 Ikast
26.01.12 IMK Generalforsamling

7 Eventuelt.
Intet under dette punkt.
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Bingo :
Onsdag den 4. januar
Onsdag den 8. februar
Fredag den 20. april
Fredag den 20. juli
Mandag den 13. august
Mandag den 12. november

Banko:
Tirsdag den 20. marts
Torsdag den 17. maj (Kristi Himmelfarts dag)
Søndag den 17. juni
Torsdag den 6. september
Tirsdag den 16. oktober
Søndag den 2. december (1. søndag i advent)

Datoer for IMK i  2012 er følgende;
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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 ba-
nen, så vedkommende kan køre parløb med Niels Kr. indtil
fratrædelsestidspunktet, 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 extern 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, som også svarer på
nærmere spørgsmål omkring opgaverne.
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DASU Nyhedsbrev

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

DASU
DASU’s sekretariat er lukket fra og med den 23. december 2011 til og med den 1. januar 2012.
———

DASU
Nyt medlemssystem udsættes til januar 2012
Det har desværre vist sig, at de tekniske vanskeligheder i DASU’s nye medlemssystem er større, end
vi havde regnet med. Primært har overførslen af data fra det gamle til det nye system voldt mange
problemer.
Problemerne har medført, at DASU’s sekretariat endnu ikke på nuværende tidspunkt har haft
mulighed for at teste det nye medlemssystem i det omfang, vi ønsker.
Da vi selvfølgelig ikke er interesseret i at offentliggøre noget, vi ikke er sikre på fungerer
tilfredsstillende, har vi valgt at udskyde offentliggørelsen af det nye medlemssystem til begyndelsen af
januar 2012.
Med venlig hilsen
DASU’s sekretariat
———

RALLY
Dialogmøde historisk rally
Den 12. januar 2012 kl. 19–21 afholdes dialogmøde for dem med interesse i historiske
klasser og KRB-klasser. Mødet vil bl.a. omhandle mesterskabsregler for historiske og KRB-klasser.
Dialogmødet afholdes i Korsør:
Korsør Kart Bane
Ørnumvej 25
4220 Korsør
Fra motorvej E20 er det afkørsel 42. Derefter ind mod byen og til venstre i første rundkørsel.
———

DASU
Bestilling af reglementer 2012 for DASU’s klubber:
www.dasu.dk/web/guest/dasu/klubservice/klubinformation
———

DASU
Referat 2-2012 fra DASU’s bestyrelse:
http://www.dasu.dk/web/guest/dasu/bestyrelse/referater
———

VEJSPORT
Referat 5-2011 fra vejsportsudvalget:
http://www.dasu.dk/web/bilorientering/referater



JANUAR
3. januar Årsmøde, Baneafdelingen i klubhuset
4. januar Årsmøde, MRC-afdelingen i klubhuset
4. januar IMK - Bingo
5. januar Årsmøde, O & R-afdelingen i klubhuset
12. januar Bestyrelsesmøde hos Niels Kr. Højriis
26. januar IMK Generalforsamling i klubhuset

FEBRUAR
8. februar IMK - Bingo

MARTS
20. marts IMK - Banko

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk


