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Kære klubkammerater....

Et nyt år er over os og en ny sæson er på trap-
perne. Snart står foråret parat og varsler en
masse arbejde for at få alt gjort klart.
Vi glæder os!
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At sætte sig i formandsstolen er naturligvis en

form for udfordring.

Om den udfordring lykkedes kan kun I vurdere,

men her vil jeg berette året 2011, som jeg har

oplevet det.

Noget af det første som skulle ske, var at vores

togvogn skulle tømmes og fjernes i forbindelse

med opførsel af den ny hal. Da det først kom frem

at jernpriserne var i top, tog det ikke lang tid før

den var tømt og afmonteret.

Der var snak om hvad det mon kostede at kom-

me af med den, men vi fik faktisk Kr. 17.500,- for

den, så det var der vist ingen som var utilfredse

med. Et godt tilskud til nybyggeriet.

Et andet tilskud til byggeriet kom fra Ikast-Brande

kommune. Et ekstra lokaletilskud blev ansøgt og

bevilget på ialt Kr. 33.500,-.

Vi har nu fået bygget en ny fin hal, som dog

mangler lidt indretning, faskiner til afløbene og

nok også andre småting, men ellers er den klar til

brug.

Et andet sted, hvor kommunen har støttet os, er i

forbindelse med en facilitetsundersøgelse. Efter

der blev taget et tjek på vores klubfaciliteter, blev

der opfordret til at montere vandbesparende

foranstaltninger diverse steder. Det har resulteret

i 10 nye toiletter, 4 nye brusere (som dog mangler

at blive monteret) og automatisk lukning af vandet

til den eksterne toiletbygning.

Tilskud fra kommunen, Kr.12.365,-.

Af andre investeringer kan nævnes:

strømbesparende tiltag i form af lyssensorer,

selvslukkende kaffemaskiner og alarmudvidelse,

trailer, emhætte, stole til klubhuset.......plus en

masse mere.

Aktiviteter har der også været fuld fart på 2011:

klubmesterskab i gokart i Racehall, vintercup i

klubrally, åbent hus både på MRC-banen og på

folkeræsbanen, Jysk-Fynsk Fejde, DM-finale-

løbet i folkeræs, DM-finalen i MRC, som

desværre blev aflyst p.g.a. regn, DM-rallyfinalen,

stand på „Biler for Alle“ messen, julefrokost,

klubmesterskab i folkeræs,  og der er nok mere

som jeg ikke har fået med.

Jeg kunne godt begynde at remse navne op på

alle dem som har givet en hånd med for at afvikle

alle disse arrangementer, men så bliver jeg nok

aldrig færdig. Men en ting er helt sikkert,.......om

man har givet et lille nap med, eller man hører til

dem, som har ydet en enorm indsat, har den

hjælp man har ydet, været uundværlig. Det skal I

have mange tak for.

2011
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Resultaterne er heller ikke udeblevet.
I O-løb har Harald og Jan igen været med
fremme og har høstet bronze-medaljer i NEZ,
samt endnu et sæt guldmedaljer i DM – i øvrigt
det 25. DM til Jan.
I klubrally:
I Speed Nord turneringen fik følgende medaljer:
Klasse 3: Henrik Iversen & Svend Erik

Hedevang:
Guld

Klasse 4: Kasper Madsen & Ole Vester:
Guld
Jesper Hedevang & Lars Jacobsen:
Sølv

Klasse 5: Thor Jensen & Kim Mathiesen:
Guld

Jysk Fynsk Mesterskab:
Klasse 3: Henrik Iversen & Svend Erik

Hedevang:
Guld
Peter Pedersen & Claus Drachmann:
Bronze

Klasse 4: Jens Kjærsgaard & Kasper Madsen:
Bronze

Klasse 5: Thor Jensen & Kim Mathiesen:
Guld

IMKs klubhold genvandt suverænt JFM, og på
det vindende hold var:
Thorben Nielsen & Henrik Nielsen, Henrik Iversen
& Svend Erik Hedevang, Torben Nielsen &
Kristina Buhl, Thor Jensen & Kim Mathiesen samt
Dennis Pleidrup & Jørgen Sørensen.

Klasse 6: Palle Findal & Jackie Sose:
Sølv

IMK vandt også Holdturneringen i
Yokohamamesterskabet
I Minirally JFM:
Klasse 2: Bjarne R. Nielsen & Sabine R. Nielsen

Sølv

Den samlede vinder af Vintercuppen blev Henrik
Iversen & Svend Erik Hedevang.

DASU- mesterskabet:
Klasse 3: Henrik Iversen & Svend Erik

Hedevang:
Guld

Klasse 5: Thor Jensen & Kim Mathiesen:
Sølv

I Rallysprint – Yokohamamesterskabet:
Klasse 1: Dan Pedersen & Kent Løvkvist:

Sølv
Klasse 2: Jesper Qvist & Jesper Teist Jensen:

Sølv

For baneafdelingen ser det også rigtigt fint ud.

Jeg vil nævne de bedst placerede fra klubben:

DASU-mesterskabet u16:

4. plads til Emil Nielsen, og debut til Line

Damgaard  med 51 point.

DASU-mesterskabet u18:

6. plads til Nicolaj Nielsen

2. plads til Nicolai Petersen

1. plads til Dani Damgaard

I Ladies cup havde vi hele 5 kører med i top 10:

Berit Nielsen på en 8 pl,

Camilla Crewy på en 4 pl,

Charlotte Nielsen på en 3 pl,

Katja Kvist og Line Kirkeby på en 1 pl.

DASU-mesterskabet kl 2:

6 plads til Mads Nielsen

10 plads til Casper Nielsen.

DASU-mesterskabet kl 1:

10 plads til Nikolaj Nielsen,

3 plads til Rasmus Vendelbo

1 plads til Rene‘Jensen.

Et stærkt hold har også hjemkørt en fornem 2

plads i DASU-Cuppen for hold.

Og resultatet for klubmesterskabet ser således

ud: kl 1-2,  3 plads til Nicolai Pedersen, 2 plads til

Mads Kristensen, og 1 plads til Nicolaj Nielsen.
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U-16: 3pl til Martin Zulauv, 2 pl til Mikkel Larsen,

og 1 pl til Emil Nielsen.

Fra MRC-afdelingen er der vist ikke nogen som

har været ude og høste de helt store pokaler.

Mon ikke det kommer næste år. Tillykke til alle.

Det, for mange, næsten usynlige bankohold, har

endnu et år hjulpet vores klub til at opretholde en

sund økonomi.

De har igen i år, gjort sig fortjent til klapsalver.

Endnu engang stor tak til dem.

Vores klubblad og hjemmeside er også nogle af

de ting som bliver løbende evalueret. Af stof til

læsning er der jo ingen der leverer som Troels,

men derudover kunne der godt bruges mere. En

kombination af mangel på stof og mangel på

fritid er nogle af de faktorer som gør, at vi har

valgt at bladet for fremtiden kun udkommer 6

gange om året.

Det gør naturligvis, at det højaktuelle stof skal på

hjemmesiden. Vi må jo prøve følge med tiden. At

vi også har tvunget medlemmerne til at tage

stilling til, om man vil have bladet på mail eller

tryk, er ikke et udtryk for at vi vil bestemme, men

for at gøre det frivillige arbejde nemmere og

spare på portoen. Vi håber at man forstår. Og

naturligvis skal der også lyde en tak til redaktøren

og webmasteren for deres indsats.

bestyrelse ikke mener er acceptable, og derfor

har vi ekskluderet det pågældende medlem.

Det betyder måske at der er nogle medlemmer

som ikke fornyer deres medlemskab i klubben,

men vi mener ikke, at der var andre muligheder.

Vores alarmsystem i klubhuset har gennem det

sidste år også vist sig at have været en god

investering.

Der har et par gange i løbet af året, været strøm-

afbrydelser, og det får vi så en meddelelse om.

Mest p.g.a. småting, som et kabel i en vandpyt

eller mens byggeriet har stået på. Det redder os

fra et par optøede frysere og det tab som det

måtte medfører. Men den 30. december havde vi

besøg af et par fyre som nok blev lidt overras-

Af andre sager gennem året er også det faktum,

at vi har ekskluderet et medlem fra klubben. Et af

vores medlemmer er blevet kendt skyldig i hæleri

med stjålne biler og andre genstande og derud-

over at have forkerte nummerplader på de biler

han selv har kørt i. Dette er forhold, som vi i IMK‘s
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Bestyrelsen har gennem mere end et år været i

forhandlinger med FDM Motorsports Event om

afholdelse af „djævleræs“ lignende events på

banen.

Vi er naturligvis spændte på om det falder på

plads. Det skulle gerne munde ud i bedre forhold

på og omkring banen, men en lille indsats skal

der måske til før det kan lykkedes. Vi skal nok

holde jer up to date.

Som afslutning vil jeg gerne sige tak for tilliden og

tak for hjælpen i år 2011.

Rene‘Jørgensen.

Formand for Ikast og Omegns Motorklub.

Vi har imidlertid fået ny lagerbestyrer, Lotte

Hedegård som har meldt sig til opgaven med at

styre vores „lager“. Lad os give hende den hjælp

kede over, at de ikke kunne „arbejde“ uforstyrret.

Vi slap heldigvis uden at miste noget.

Der er også stadig folk som tror at vi bruger

campingvogne til ræs på banen.

Det er vel derfor at der har stået et par cam-

pingvogne i indkørslen til banen i løbet af året.

At politiet ikke kunne gøre noget ved det og en

omtale i avisen heller ikke gav resultat, betød

ikke at der ikke skete noget.

En lokal landmand har skaffet os af med dem, og

som han selv siger: „De er væk, spørg ikke om

mere.“

At vi skal have ny kasserer i klubben er jo ikke

noget nyt, og derfor har vi bl.a. indført at hver afd.

skal have deres egen kasserer, for ligesom at

lette opgaven for den fremtidige på posten. Det

lader bare ikke til at vi finder en frivillig til posten,

så derfor arbejder vi på en alternativ løsning som

lige p.t. ikke er helt er på plads.

som der skal til for at få det til at fungere.

En anden som også har fået en ny tjans er Helle

Brill Jensen, som I måske har mødt. Hun har

påtaget sig tjansen med at styre medlems-

registeringen og holde styr på alle oplysninger

om vores medlemmer. Giv også hende det hjælp

som skal til for at det bliver en overkommelig

opgave.
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Bilernes serviceteam er en variabel gruppe -
størrelse efter behov – med base i Tulstrup.
Volvo’en kom fra Horsens – med en helt ny
kobling monteret ved JQ-Auto.
Organisatoren sendte en mand efter
nummerplader til Astraen og så skulle alt være
klar. Der var dog lige det lille men, at bilens syn
var udløbet. Det var ikke et problem men opgave,
og det lykkedes også både at få bilen til syn,
derefter få skiftet de knækkede forfjedre, igen til
syn og derefter få udleveret nummerplader.

Vinterperioden betyder for rallyfolket mere eller
mindre pause, men ikke i IMK. Her er køres der
nemlig Vintercup – fordelt på 2 afdelinger. Alle
med en eller anden form for rallylicens i IMK kan
deltage.
Det er et rigtigt hygge klubrally, hvor alle
deltagere først kører én prøve og derefter køres
der videre til den næste prøve. Samtidig er der
rig lejlighed til at se konkurrenterne køre – man
kan få gode tips og man kan se hvordan man
ikke skal gøre.

Om vinteren er mange rallybiler sat i garage, så
derfor råder klubben over 2 klubrallybiler. I IMK
startede det for en del år siden med en LADA,
som efter nogle års brug blev erstattet af endnu
en LADA – denne gang en 1500S. Trods grundig
vedligeholdelse og meget puslen om bilen, havde
tidens tand alligevel sat sit aftryk og til denne
vinter blev den erstattet af en „ny“ bil – nemlig en
Volvo 245. Flot vogn – næsten nysynet og uden
buler eller skrammer (altså før Vintercup 1).
Derudover har klubben en Opel Astra Gsi.

Der er en del betingelser for at benytte bilerne:
For det første skal man have licensen i IMK og
dernæst betaler man et mindre beløb for at
benytte bilerne (indeholdt i startgebyret). Påkører
man noget / skader bilen idømmes der en „fejl
bane“ på prøven og man betaler en bøde til
klubkassen. Man skal efterfølgende selv enten
udbedre skaden eller betale for at få det gjort.

At lave klubrally i vinterperioden er altid med en
vis usikkerhed i forhold til vejret – er der sne -
hvor lange skal prøverne være osv. Fleksibiliteten
er dog stor, så rutebogen tilpasses på stedet
efter forholdene.
Løbsområdet var denne gang henlagt til Herning
– en ny prøve i industriområde vest, samt Herning
Kommunes Genbrugsplads på Mørupvej.
Sneen dækkede alt, så der blev ikke meget
dækhvin, men derimod forsigtig kørsel – i hvert
fald noget af tiden. Nogen skulle nok have kørt lidt
mere efter evne end efter ambitioner. Bilerne
undgik ikke helt skrammer, men de blev ikke
alvorlig skadede og inden næste afdeling
fremtræder bilerne sikkert som næsten nye igen.

Næste afdeling af Vintercuppen køres den 26.
februar.

IMK’s Vinter-Cup 1.afdeling
Tekst & Fotos: Bjarne Rosenlund Nielsen

IMK’s nye Volvo – uden en skramme!

Det kan gå galt for selv den bedste !



Side 8

Referat af OR-
udvalgsmøde 4-2011
Den 21. december 2011 hos Henrik Iversen.
Deltagere: Henrik, Anders og Bjarne.
Afbud fra: Troels og Torben.
Referent: Bjarne

1. Godkendelse af referat fra sidste
møde (3-2011) –  Referatet godkendt.

2. Siden sidste udvalgsmøde:
* Torben og Troels har begge - af personlige
årsager - ønsket at udtræde af OR-udvalget.
Beslutningerne er taget til efterretning og
udvalget takker for det arbejde Torben og Troels
har ydet.

* KM2 i klubrally afviklet i september med fin
tilslutning. Henrik & Elsebeth ønskes tillykke med
klubmesterskabet.

* Der er kommet forespørgsel fra DASU om at
benytte klubhuset til et klubrallyseminar den 4.
februar. Henvendelsen imødekommet.

* Ændring af regreskravsforsikringen i rally pr. 1/
7. DASU har i forbindelse med skift af
forsikringsselskab ændret betingelserne, så
skader indtil 3000 kr. ikke længere er omfattet af
forsikringen. IMK valgte derfor at skrive i
tillægsreglerne i de følgende løb, at disse skader
nødvendigvis måtte betales af den enkelte
deltager/skadevolder. På det nylig afholdte
repræsentantskabsmøde blev sagen debatteret
og der blev fra DASU’s bestyrelse oplyst, at
skader indtil 3000 kr. fremover vil blive betalt af
DASU efter forudgående henvendelse til Anni
Andersen i DASU’s bestyrelse.

* Der har for nylig været afholdt evalueringsmøde
med deltagelse af løbsledelsen og DRC.

3. Danboring Rally – DM6.
Løbet blev afviklet den 28.-29. oktober i
forbindelse med „Biler for Alle“ i Messecenter
Herning. Rekordstort deltagerantal og i de fleste
klasser var der spænding til det sidste. Indendørs
serviceområde i Hal D var meget populært. DRC
havde gjort et fint PR arbejde og tilskuermæssigt
var det et stort tilløbsstykke – 7 busser fragtede
ca. 450 VIP’s rundt.
Økonomisk set ser det fornuftigt ud og IMK’s del
af regnskabet er afleveret til DRC, som har lovet
at det endelige regnskab foreligger inden
årsskiftet.
Stor tak til alle de mange hjælpere der var med til
planlægning og afvikling af løbet.

4. IMK’s klubrallybiler:
Lada-en er skrottet og der er blevet indkøbt en
Volvo 245 som erstatning. Skal have ny kobling.
Inden Vintercuppen skal køres, laves der en
„lejekontakt“, så alle der benytter klubbens biler
er klar over under hvilke betingelser bilerne
benyttes.

5. Økonomisk status for OR-
afdelingen + budget 2012:
* Der er endnu ikke kommet afregning fra Sdr.
Vium – foreningen tilskrives så regnskabet kan
afsluttes i dette regnskabsår

* Jysk/Fynsk Fejde gav et underskud på ca.
7000 kr efter modregning af varelager.
Indtægter og udgifter analyseret og det kan
konstateres, at nogle ting er solgt for billigt i
forhold til indkøbsprisen.
* Årets Vintercup-løb samt Klubmesterskabsløb
giver alle et lille overskud.
* Danboring Rally forventes også at give
overskud og vi ser frem til at modtage det
endelige regnskab inden årsskiftet.
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* Budget for 2012 udarbejdet

6. Klubaftener / arrangementer i vinter:

* Vintercup 1. afd. den 29. januar –
løbsområde: Herning. Thorben skaffer
lodsejertilladelserne
   Vintercup 2. afd. den 26. februar –
løbsområde: Ikast. Henrik skaffer
lodsejertilladelserne

* Årsmødet den 5. januar: Der er behov for
supplering af udvalgsmedlemmer.
Hvordan skal klubmesterskabet foregå i
2012 ?  Er der behov for en træningsdag
før sæsonen starter ?

* Generalforsamling den 26. januar

* Årsfest den 3. marts

* Klubaftener: Forslag om en aften, hvor en
klubrallykører kommer og fortæller hvordan man
bygger bil. Henrik kontakter et muligt emne.

7. Kalender 2012 - Åbne løb:
* Bil-o løb – NEZ mesterskab den 11. maj

* Rallysprint i Horsens den 26. maj – sammen
med HAMK: Løbet var ved en fejl ikke kommet
med på kalenderen i første omgang, men
problemet er nu løst. Der har været en del
besvær med at få lodsejer-tilladelserne, men nu
er de ved at være på plads.

* Rallysprint i Sdr. Vium den 16. juni

* Klubrally – JFM for klubhold / Jysk Fynsk
Fejde: Kølkær Idrætscenter er reserveret

8. Official-uddannelser:
Listen over officialindehavere gennemgås og de
relevante personer tilmeldes aktuelle kurser her i
vinter. Der er konstateret fejl i DASU’s
officiallister.

9. Materiel-status:
Der ønskes indkøbt lidt flere kegler. Henrik
skaffer prisliste over afspærringsmateriel til brug
for optælling og værdiansættelse af al klubbens
materiel – af hensyn til forsikringen.

10. Eventuelt:  Intet

11. Næste møde:  Besluttes efter
årsmødet.

OR-udvalgets årsberetning
2011

Finanskrisen har der været talt meget om –
gennem snart lang tid. DASU har mistet ca.
500 medlemmer i 2011 i forhold til 2010.
Antallet af Rally-licenser i DASU er dog ikke
faldet, det er mest gået ud over
banelicenserne.

På årsmødet i 2010 var vi glade for at kunne
konstatere fremgang i antallet af Rallylicenser i
IMK og vi var spændte på, om vi kunne
fastholde antallet af licenser i 2011. Det viser
sig at 2011 blev et endnu bedre år og antallet
af Rallylicenser er nu steget til 59 – som gør
IMK til den 3. største „Rally-klub“ vest for
Storebælt og i øvrigt den 5. største på
landsplan.
På O-siden har IMK nu 2 licenser.

De mange licensindehavere er også særdeles
aktive, både i klubben og ude i landet og nogen
endda også i udlandet. IMK har aktive indenfor
både O-løb, historisk rally samt alle grene af
rallysporten.
Det har givet masser af fine placeringer i
forskellige løb og det er også blevet til en lang
række medaljer i forskellige mesterskaber og
der er i år mange at sige tillykke til:
I O-løb har Harald og Jan igen sat sit aftryk og
det er blevet til bronze-medaljer i NEZ, samt
endnu et sæt guldmedaljer i DM – i øvrigt det
25. DM til Jan.

I klubrally:
Speed Nord turneringen og her fik følgende
medaljer:
Klasse 3: Henrik Iversen & Svend Erik

Hedevang: Guld
Klasse 4: Kasper Madsen & Ole Vester:

Guld
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Jesper Hedevang & Lars Jacobsen:
Sølv

Klasse 5: Thor Jensen & Kim Mathiesen:
Guld

Jysk Fynsk Mesterskab:
Klasse 3: Henrik Iversen & Svend Erik

Hedevang: Guld
Peter Pedersen & Claus
Drachmann: Bronze

Klasse 4: Jens Kjærsgaard & Kasper Madsen:
Bronze

Klasse 5: Thor Jensen & Kim Mathiesen:
Guld

IMKs klubhold genvandt suverænt JFM og på
det vindende hold var:
Thorben Nielsen & Henrik Nielsen, Henrik
Iversen & Svend Erik Hedevang, Torben
Nielsen & Kristina Buhl, Thor Jensen & Kim
Mathiesen samt Dennis Pleidrup & Jørgen
Sørensen
DASU- mesterskabet:
Klasse 3: Henrik Iversen & Svend Erik

Hedevang: Guld
Klasse 5: Thor Jensen & Kim Mathiesen:

Sølv
I Rallysprint – Yokohamamesterskabet:
Klasse 1: Dan Pedersen & Kent Løvkvist:

Sølv
Klasse 2: Jesper Qvist & Jesper Teist Jensen:

Sølv
Klasse 6: Palle Findal & Jackie Sose:

Sølv
IMK vandt også Holdturneringen i
Yokohamamesterskabet
I Minirally JFM:
Klasse 2: Bjarne R. Nielsen & Sabine R.

Nielsen Sølv
I IMK startede året med 2 Vintercupløb i
klubbens biler – Astraen samt den velkendte og
stabile Lada. I det første løb var der 15
deltagere og i det andet løb 16 deltagere.
Den samlede vinder af Vintercuppen blev
Henrik Iversen & Svend Erik Hedevang.
Det blev det sidste løb for Lada-ens
vedkommende, men den har også gjort det
særdeles fremragende. Til et Vintercup-løb
kører 16 mand 3 prøver med den = 48 prøver
som igen svarer til 4 hele klubrallies !
Der er købt en Volvo 245 som erstatning og så
må vi håbe den klarer det ligeså godt.

Klubmesterskabet i klubrally blev i 2011 afviklet
over 2 løb.
Det første var et åbent klubrally-light i Toftlund.
Torben & Thorben udgjorde løbsledelsen og i
alt 22 deltagere havde fundet vejen til
Sønderjylland – heraf 13 fra IMK.
2. afdeling blev kørt som et lukket løb på
Nørlundbanen – og på trods af at vejret ikke
var det allerbedste, var der alligevel igen 13
deltagere.
Henrik Iversen & Elsebeth Sørensen vandt
klubmesterskabet.

Landbobanken Rallysprint er efterhånden ved
at være en årlig begivenhed i Sdr. Vium. Hele
byen er med og de lokale sørger for
beboerunderskrifterne og hjælper med
afspærring og de sørger selv for oprydningen
bagefter. For IMK-ernes vedkommende
sluttede dagen igen med en sommerfest hos
Verner og Ellen.

IMK’s største arrangement i 2011 var
Danboring Rally – 6. og sidste afdeling af DM.
Løbet blev afviklet i forbindelse med
biludstillingen „Biler for Alle“ og der var stor
interesse fra både medier og tilskuere. 2011
var det første år at DM Rally blev afviklet under
en promotorordning, hvor promotoren er DRC.
Pr-mæssigt har DRC fået lavet et godt
koncept, med en meget større synliggørelse af
rallysporten.
Indendørs serviceområde i en af hallerne,
gjorde jobbet som servicemand noget mere
behageligt end det normalt kan være i
slutningen af oktober måned. Danboring Rally
var med sine 65 tilmeldte det DM løb med flest
deltagere.
I alt var mere end 350 personer i sving i løbet
af weekenden. Heldigvis fik vi stor hjælp fra de
klubber, hvor vores officials tidligere har været
ude og hjælpe til.
Ud fra deltagernes tilkendegivelser var der stor
tilfredshed med løbet, men der er altid enkelte
ting der kan gøres anderledes. Fra de berørte
beboere har vi udelukkende fået positive
tilbagemeldinger.

Selvom der blev brugt store resurser til ralliet,
formåede IMK alligevel samtidig at bemande
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IMK 2012.

Der er planlagt 2 Vintercup-løb:
Den 29. januar – løbs område Herning
Den 26. februar – løbs område Ikast

Åbne løb:
Bil-o løb – NEZ mesterskab den 11. maj

Rallysprint i Horsens den 26. maj
(Pinselørdag) – i sammarbejde med HAMK

Rallysprint i Sdr. Vium den 16. juni

Klubrally – JFM for klubhold / Jysk Fynsk
Fejde den 3. – 5. august, med Kølkær
Idrætscenter som centrum

Klubmesterskabet i klubrally – hvilke løb skal
være tællende til det ? Hvad synes
medlemmerne ?
Er der ideer til yderligere aktiviteter ?

en stand på Biler for Alle, og der var efter
sigende mange besøgende, som ville vide
noget om motorsport. Forhåbentlig vil det
senere kunne udmønte sig i nye medlemmer i
klubben.

Netop medlemmernes engagement er
grundlaget for aktivitetsniveauet i IMK og derfor
er det også tvingende nødvendigt, at vi fortsat
sørger for at alle officiallicenser vedligeholdes,
samt ikke mindst, at vi sørger for at der
løbende uddannes nye officials. Ved at have
flere officials med samme kompetencer,
undgår vi at det er de samme personer der er
tvunget til at udføre opgaverne hver eneste
gang.
IMK har en god flok med prøvecheflicens, en
håndfuld med teknisk kontrollicens, men der er
behov for flere med løbslederlicens. Desværre
afholdes der kun OF344/345 hvert andet år og
det er først næste vinter. Så der er god tid til at
overveje, om det kunne være noget for dig.
IMK betaler alle udgifter til officialkurserne.

Til slut skal der lyde en tak til alle de
medlemmer og andre involverede, som er med
til at få tingene til at ske –  dem der selv
deltager i arrangementerne, men særligt også
dem som står bagved, både i IMK og også når
der skal bruges hjælpere ved andre klubbers

løb. Vi har et stort ønske om at det fortsætter i
2012, så IMK kan fortsætte fremgangen og vi
kan se lyst på fremtiden – finanskrise eller ej.
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Datoer for IMK i  2012 er føl-
gende;

Bingo :
Onsdag den 4. januar
Onsdag den 8. februar

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)

Fredag den 20. april
Fredag den 20. juli
Mandag den 13. august
Mandag den 12. november

Tommy Nygaard
Therese Le Fevre Karlsen
Kåre Nielsen
Rene Andersen
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Femte og sidste etape er ligeledes efter de nye
regler. Igen 8 min og vi bliver enige om at det
„bare“ er en transport hjem. Nu er vi også
kaffetørstige og sultne, så hjem til mål. Men der
var lige en lille afstikker ind over en plads ved en
tankstation, vi glemte. Træls, da vi så den på
udvejen.

Alt i alt en dejlig tur med gode udfordringer. Godt
nok kom vi (Lars og jeg) for sent hele vejen rundt,
men det lykkes for Erik / Svend Erik at kommer to
min for tidligt og Ole / Niels Peder ja de scorede
hele 12 min for tidligt. Til gengæld havde de så
næsten alle skilte med hjem, hvad vi jo ikke fik.
Snakken gik lystigt under kaffen, og sidst på
aftenen gik turen hjem ad igen.

Med sportslig hilsen Troels.

Nytårsløbet 2011
Tekst: Troels Nielsen

Det er onsdag d. 28. december. Datoen for det
traditionsrige Nytårsløb i Randers. Til forskel fra
de to forrige år er der ingen sne at lege i, i år. Det
er mildt vejr.
Første møde tid i RAS’es Klubhus på Gl.
Hobrovej, er kl. 18. Der er hele tre halve IMK hold,
der skal ud og flytte lidt rundt på den gode jule-
mad i maven.
Svend Erik Hedevang havde skrevet på deltager-
listen om, der var en, der turde køre med ham....
og det var der!
Den modige var Erik Toft fra Skive.
Niels Peder havde som sædvanlig lokket Ole
Bøg fra Lemvig med, og undertegnede, også
som vanligt, fået Lars P. fra KAC med.

Første etape er en „Gammeldaws“ på knap 24
km. og turen går mod sydvest. Det går fint til vi
når frem til det sidste kortudklip. Her bøvler vi lidt
rundt, inden vi finder ind på den rigtige vej.

Anden etape er ny orientering og på ukendt km,
men vi har 21 min til opgaven. Det kan vi godt
finde ud af, men det tager os for lang tid. Det er i
et industriområde ved Langå.

Tredje etape er igen „Gammeldaws“ og denne
gang på godt 40 km. Turen går nordpå gennem
Velling – Ålum og gennem Fussingø skov, og
nord ind i Randers, til den gamle kasserne. Her
starter så fjerde etape. Igen med ukendt km og
„kun“ 8 min. Altså igen ny orientering Vi kører nu
lidt længere herinde og det lykkes da også at
køre en del forkert.
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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 Informationer

DRAGRACING
Dragracing-reglementerne for 2012 kan nu ses på
DASU’s hjemmeside:
http://www.dasu.dk/web/dragracing/reglement_8

Referat 1-2012 fra dragracingudvalget:
http://www.dasu.dk/web/dragracing/referate

BANESPORT
Reglement 5 for 2012 inklusive tillæg og sportslige
reglementer kan nu ses på DASU’s hjemmeside:
http://www.dasu.dk/web/guest/dasu/reglementer/
reglement_5

MRC
Reglement 7 – såvel det sportslige som det tekniske –
for 2012 kan nu ses på DASU’s hjemmeside:
http://dasu.dk/web/guest/dasu/reglementer/reglement_7

FOLKERACE
Der er kommet en ændring til den først offentliggjorte
2012-version af reglement 279D – bestemmelser for
folkerace. Den seneste version er fra 15. februar.
Teksten ved rettelsesstregen på side 3 er ændret:
http://www.dasu.dk/web/guest/dasu/reglementer/
reglement_2/offroad

HISTORISK
Referat 1-2012 fra Historisk Udvalg:
http://www.dasu.dk/web/historisk/referater
Reglement 9 for 2012 kan nu ses på DASU’s
hjemmeside. BEMÆRK: Reglement 9 for 2012 er
identisk med reglement 9 for 2011:
http://www.dasu.dk/web/guest/dasu/reglementer/
reglement_9

KARTING
Referat 2-2012 fra Kartingudvalget:
http://www.dasu.dk/web/karting/referater
Reglement 6 for 2012 kan nu ses på DASU’s
hjemmeside:
http://www.dasu.dk/web/guest/dasu/reglementer/
reglement_6

VEJSPORT
Klasseinddeling for deltagere i O-løb 2012:
http://www.dasu.dk/web/bilorientering/klasseinddeling
Nyhedsbrev for O-sporten 1-2012:
www.dasu.dk/web/bilorientering/nyt

TMU
De tekniske reglementer for 2012 kan nu ses på
DASU’s hjemmeside:
http://www.dasu.dk/web/guest/dasu/reglementer/
reglement_2

RALLY
Mesterskabsreglerne for rally 2012 er nu komplette inkl.
reglerne for DASU mesterskabet i historisk rally og
DASU Cuppen for KRB:
http://www.dasu.dk/web/rally/mesterskaber

Administrativt cirkulære E3 – dommere rally:
www.dasu.dk/web/guest/dasu/klubservice/adm_cir

SIKKERHED
Brugen af HANS i 2012
Bestyrelsen har vedtaget, at brugen af HANS-device
bliver obligatorisk i DM-rally i den internationale gruppe
(klasse 1-4) i 2011. Efterfølgende i 2012 vil det være
obligatorisk i alle grupper i DM-rally. Se
bestyrelsesreferat 05-2010.

DASU
Lederkurser
Til medlemmerne af DASU udbydes en række
lederuddannelser, der har til formål at hjælpe klubberne
med
problemstillinger som f.eks.: De få løfter meget af
arbejdet i klubben; Bestyrelsesarbejdet kræver meget
tid; Hvordan får vi markedsført vores sport?; Vi vil
gerne være flere medlemmer:
www.dasu.dk/web/guest/dasu/klubservice/
klubinformation

Christian Bakkerud mindes med UNICEF-indsamling:
http://www.dasu.dk/web/guest/laesmere/-/
journal_content/56_INSTANCE_MVmK/14/659506



Nyt, men velkendt navn tilbage i DTC

Thomas Fjordbach tager arven op efter
sin far og bliver teamchef
Da det oprindelige DTC så dagens lys i 1999,
havde klassen lige fra start deltagelse af en
række prominente kørere som Kris Nissen,
Jason Watt og John Nielsen. Bag disse køreres
deltagelse stod det aalborgensiske team High
Class Racing, der med ejeren Søren Fjordbach i
spidsen også havde deltaget i internationale
løbsserier som Renault Spider og Renault Clio
V6 Cup.
Netop Fjordbach-navnet vender tilbage, når den
nye Danish Thundersport Championship skydes i
gang på FDM Jyllandsringen den 28.-29. april.
Men det bliver næste generation, som denne
gang kommer til at repræsentere familien.

Thomas Fjordbach, Aalborg, kommer nemlig til at
stå bag et team, der indsætter to af de
muskelsvulmende Chevrolet Camaroer, der skal
køres med i Danish Thundersport Championship.
Det nye team forhandler for tiden med en række
interesserede kørere, men har endnu ikke
skrevet kontrakt.

I modsætning til sit fædrene ophav har Thomas
Fjordbach selv været aktiv i bilsporten gennem
flere år. Som så mange andre startede han i
gokartsporten, hvor han bl.a. kørte i den
internationale KF2-klasse, og sidste år tog han
så springet op til de egentlige biler, hvor han for
Polar Seafood Racing kørte en Renault Clio III i
dels det tyske ADAC Procar-mesterskab, dels i
den europæiske Renault Clio Cup.

I øvrigt bliver Fjordbach-navnet ikke det eneste,
der vender tilbage til DTC, når klassen
genopstår. Polar Seafood vil også optræde på
teamets biler, præcist ligesom det var tilfældet
tilbage i 1999.

Polar Seafood er et af de navne fra DTC-sæsonen 1999, der
vender tilbage, når Danish Thundersport Championship starter
til april.



Begge dage kører deltagerne dels en opvisning,
dels en såkaldt Super Pole-konkurrence. Her bliver
bilerne sendt på banen én ad gangen, og så skal
der kæmpes mod stopuret. Efter en
opvarmningsomgang gælder det en omgang på tid,
og så bliver det ellers sekunderne – eller måske
rettere tiende- og hundrededelene – der bliver
afgørende. Og der vil blive givet gas. For
Copenhagen Historic Grand Prix tæller nemlig til
Camaro-kørernes mesterskab i år, og selv om de
hårde betonvægge kan virke ubarmhjertige, så vil
det ikke være dem, som vil holde kørerne tilbage,
når der er et mesterskab på spil.

Camaro’en hyldes ved Copenhagen
Historic Grand Prix
Jan Magnussen og Casper Elgaard deltager i hyldesten af fortid
og nutid

Et bil- og motorsports-ikon vil blive fejret på bedst
mulig måde ved dette års udgave af Copenhagen
Historic Grand Prix. Det er en af de vel nok mest
klassiske amerikanske biler – Chevrolets Camaro-
model – som for første gang så dagens lys med
1967-årgangen, og som derfor kan fejre sit 45 års
jubilæum.

Bilmodellen kommer til at være i fokus ved
Copenhagen Historic Grand Prix, og den vil bl.a.
blive hyldet af de danske Le Mans-vindere Jan
Magnussen, England, og Casper Elgaard, Aarhus.
De vil sammen med deres racerkolleger give den
gas på banen rundt om Fælledparken.

Chevrolet Camaroen var en af de mange såkaldte
pony cars, som de amerikanske bilproducenter
berigede verden med i de glade tressere.
Prisbillige og kompakte biler med et tilstrækkeligt
stort kraftoverskud under motorhjelmen til at give
størstedelen af den øvrige bilpark baghjul. Derfor
gik der da heller ikke lang tid, inden modellen fandt
vej til motorsporten – ikke bare i udlandet, men så
sandelig også herhjemme, hvor man bl.a. kunne
opleve Jac Nellemann, Tom Belsø og andre kørere
tumle modellen.

Racerudgaven af den moderne Chevrolet Camaro vil også kunne
opleves ved Copenhagen Historic Grand Prix, hvor der begge
dage afvikles en Super Pole-konkurrence.

Chevrolet Camaroen har stolte motorsportstraditioner. Her er
det Danmarks første Formel 1-kører, Tom Belsø, der ved Grand
Prix Danmark i 1974 giver Erik Høyer baghjul.

Det er nogle af de modeller, der bliver udstillet ved
Copenhagen Historic Grand Prix, men den seneste
generation af Chevrolet Camaroen kommer også
til at spille en vigtig rolle ved årets løb. Jan
Magnussen og Casper Elgaard vil sammen med
13 andre inviterede kørere fra Danmark og de
øvrige nordiske lande være med på banen rundt
om Fælledparken, hvor de ruller deres
specialbyggede Camaroer med 445 hestekræfter
under motorhjelmen ind på banen.



 

Revideret resultatliste – (2.udgave): Vinter-cup, 1.afdeling - søndag den 29. januar 
    Startnr. Navn

 

Max.tid:

Pr. 1 

Volvo 

5.04 

Pr. 1 

Astra 

5.26 

Pr. 3 

Volvo 

3.29 

Pr. 3 

Astra 

3.29 

Pr. 4 

Volvo 

Pr. 4 

Astra 

3.10 

Ialt Plac. Points 

Jesper Qvist     4.23 4.41 2.50 2.44  2.32    17.10 1 208 
Jesper Teist          

Asger Iversen 4.19 5.26 2.44  2.47  2.32    17.48 2 154 
Lena Iversen  FB        

Bjarne R. Nielsen 4.23 5.16 2.49 2.54  2.28    17.50 3 1211 
Henrik Iversen          

Søren Teist 4.38 4.54   3.01 2.51  2.36    18.00 4 106 
Jesper Teist kgl         

Kenneth Rønholm     4.49 4.59 2.53 3.05  2.31    18.17 5 910 
Jesper Hedevang          

Jesper Teist 4.42    5.16 3.04 2.51  2.33    18.26 6 85 
Jesper Qvist          

Charlotte Jørgensen     5.04 5.06 2.54 2.58  2.26    18.28 7 72 
Verner Boiskov          

Verner Boiskov 5.04 5.05  2.50 3.29  2.25    18.53 8 61 
Charlotte Jørgensen kgl   FB      

Jesper Hedevang 5.04 5.26 3.29 2.49  2.34    19.22 9 57 
Verner Boiskov  kgl FB       

Henrik Iversen 4.39 5.26  3.29 2.44  3.10    19.28 10 49 
Bjarne R. Nielsen  FB  FB       

Per Mikkelsen 4.53 5.26 3.07 3.29  2.35    19.30 11 33 
Charlotte Jørgensen  FB  FB      

Forkortelser: FB = Fejl Bane, kgl = Kegle, MF = Fejl i målfelt, TS = tyvstart 

Kursiv skrift angiver at tiden indeholder straf - Rød skrift angiver at FB skyldes påkørsels-skade 

Max. tider = hurtigste tid + 45 sek 

Start nr. MK FN FS FT I ALT PLAC POINT
12 Asbjørn Laursen 100 25 61 2 188 7 43

Carsten Bo Laursen
13 75 0 24 2 101 5 45

Svend Erik Hedevang
14 Henrik Møller Nielsen 125 0 35 6 166 6 44

Malene Møller-Nielsen
15 Bjarne Andersen 25 25 3 2 55 1 50

Bernd Thrysøe
16 Harry Hansen 50 0 10 8 68 3 47

Anders Fisker
17 Lars Palle 75 0 3 4 82 4 46

Åge K. Kirketerp
18 Bjarne Madsen 50 0 15 2 67 2 48

Ole Skov

Kører/observatør

M & A - KLASSEN

Erik Toft

Resultat, Nytårsløbet 2011



Nytårsløbet 28.12.11
10. afdeling af femkantturneringen

Start nr. MK FN FS FT I ALT PLAC POINT
23 Ole Bøg-Jensen 50 25 12 12 99 8 42

Niels P. Nielsen
24 Kjeld Simonsen 25 0 8 8 41 7 43

Anders Simonsen
25 John Knudsen 0 0 4 6 10 3 47

Lars Winther
26 Allan Svendsen 0 0 13 0 13 4 46

Tommy Thrysøe
27 Per Hjort Jensen 25 0 2 0 27 5 45

Frank Kjeldsen
28 Kurt Rasmussen 0 0 5 0 5 1 50

Alexander Rasmussen
29 Britta H. Nielsen 25 0 0 8 33 6 44

Hans Kurt Nielsen
30 Jesper Markvardsen 0 0 4 2 6 2 48

Søren Kjærsgaard
0 0 0 0 0

Start nr. MK FN FS FT I ALT PLAC POINT
20 Knud E. Vestergaard 75 0 9 2 86 2 48

Tom H. Hagelskjær
21 Per Jeppesen 25 0 6 10 41 1 50

Poul Erik Kristoffersen

Kører/observatør

C - klassen

Kører/observatør

D - klassen

Start nr. MK FN FS FT I ALT PLAC POINT
1 Niels Aage Jensen 50 0 83 0 133 6 44

Henning Larsen
2 Mikael Nystrup Larsen 175 0 71 0 246 8 42

Line Klemmensen
3 Troels L. R. Nielsen 175 50 40 0 265 10 40

Lars P. Nielsen
4 Asger Jespersen 25 0 29 6 60 2 48

Lars Jespersen
5 Renee Nielsen 75 0 36 2 113 5 45

Hans Ole Nielsen
6 Tage Mogensen 75 25 23 10 133 7 43

Ole Pedersen
7 Poul Verner Bertelsen 100 25 115 12 252 9 41

Poul Bo Madsen
8 Niels Oluf Jessen 50 25 24 0 99 4 46

Jens B. Andersen
9 Hans Jakobsen 0 0 18 4 22 1 50

Hans Jørgen Andersen
10 Michael Døssing 25 0 24 14 63 3 47

Jens Døssing

B - klassen

Kører/observatør



FEBRUAR
8. februar IMK - Bingo
26. februar IMK Vinter-Cup, 2. afdeling

MARTS
20. marts IMK - Banko

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk


