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Forside
Den absolut flottest restaurerede Formel 1’er
ved Classic Race Aarhus 2012, Ronnie
Peterssons ex March 721 fra 1972.
Foto: Jan Juul

DEADLINE
Deadline til næste nummer af Kilometerstenen
er 19. august  2012 Næste nummer udkom-
mer i uge 35-36.
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Der arbejdes på fremskaffelse af AMB (MyLaps)
tælleranlæg til brug for MRC og Cross-Kart.
Der afholdes et Lap-Timing møde for MRC og
Bane. JJ koordinerer.

4. Øvrige udvalg
a. Sponsorudvalg
Intet nyt at bemærke.

b. Bygningsudvalg
Fælles arbejdsdag arrangeres den 24. marts.
Materiale-koordineringsmøde fredag d. 9. marts
kl. 15.00 i klubhuset.

c. Bankoudvalg
Holder fest d. 25. februar.

d. Klubblad- og hjemmesideudvalg
Telefonnumre og mailadresser opdateres til
klubbladet.
Ændring af hjemmesidens menu, så den også er
kompatibel med SmartPhones.

e. Aktivitetsudvalg
Der arbejdes videre med Årsfesten.

f. Cafeteriaudvalg
Lagerforvalteren introduceres d. 24. marts.

5. Nye mødedatoer.
Foreløbig kalender:
09-03-12 Materialekoordineringsmøde f.
arbejdsdag
24-03-12 Fælles Arbejdsdag på Nørlundbanen
14-06-12 Bestyrelsesmøde 12/2 hos Allan
Jensen, Ellevej 6, 7442 Engesvang

6. Eventuelt.
Klubbens forretningsorden gennemgås til næste
møde for en tilretning og opdatering af denne.
Bestyrelsen har modtaget besked om, at Daniel-
Baltzer-Lassen udtræder af bestyrelsen og at
Kalle Damgaard derfor indtræder fra næste
møde.

Referat af bestyrelsesmøde 1/12
Torsdag den 23/2 – 12 kl. 19.00 hos Jan Juul,
c/o Nygade 29 (kælderen), 7430 Ikast

Tilstede: Renè Jørgensen, Jan Juul, Niels Kr.
Højriis, Henrik Ellegård (MRC), Anders
Clausen (OR), Allan Jensen (Bane), Mikkel
Mikkelsen.
Fraværende: Daniel Baltzer-Lassen, Sabine
Rosenlund

Dagsorden:
Inden mødet beslutter bestyrelsen at fortsætte
med samme konstrituering som hidtil.
1. Godkendelse af referat fra forrige møde.
Intet at bemærke.

2. Økonomi.
Intet at bemærke

3. Løbende sager
a. Bestyrelsen
- Opfølgning på igangværende sager fra sidst
a1) FDM-Motorsport Event
Intet væsentligt nyt siden sidst.

a2) Ny kasserer
Søgningen fortsætter.

a3) Debatten fra Generalforsamlingen
Der skal udkomme et nummer af klubbladet
mellem årsmøderne og generalforsamlingen.
Der skal udarbejdes et referat for årsmøderne,
som lægges på hjemmesiden samt i klubbladet.
Bestyrelsen drøfter generalforsamlingens forslag
om uanmeldt revision hos udvalgskassererne.
Årsfest skal fremover afholdes fast den sidste
lørdag i januar.
JJ laver liste over modtagere af pressemed-
delelser.
AJ laver kartotek over forretninger, som skal have
plakater tilsendt.

b. B- udvalget
Åbenthus-arrangement d. 5. maj. Bestyrelsen
bevilger max. Kr. 10.000,-
til fremskaffelse af biler til denne lejlighed.
JJ laver plakat og pressemeddelelse.

c. OR-udvalget
Begrænset nyt.

d. MRC-udvalget
MRC deltager som tidligere år også i Åbenthus-
arrangementet.
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B1) MyLaps-tælleranlæg
HE undersøger den nøjagtige pris for et anlæg

B2) Ungdomspræmiering
For at få ungdomskørere i gang foreslås anden
præmiering.
Kun blomster til vinderen og flere pokaler til de
øvrige.

c. OR-udvalget
Fantastisk rally-arrangement i Horsens sammen
med IMK.
God dag i Sønder Vium d. 16. juni.
Klubmesterskab flyttes til d. 8. juli

d. MRC-udvalget
Fun Cup afholdt med økønomisk og medlems-
mæssigt succes.
1:8-banen ændres til Large Scale brug.

4. Øvrige udvalg
a. Sponsorudvalg
Mangler en „Fund Raiser“ så interesserede kan
bare melde sig.

b. Bygningsudvalg
Mangler et glasskab til klubhuset.
Rullegardiner skal hænges op.
Nøgleproblematik diskuteres.
Ansøgning om en Hjertestarter fra TrygFonden er
ikke blevet godkendt.

c. Bankoudvalg
Mangler hjælpere til d. 20. juli og d. 13. august.

d. Klubblads- og hjemmesideudvalg
Der er deadline til klubblad d. 22. juni

e. Aktivitetsudvalg
Aktiviteter tages op på næste møde.

5. Nye mødedatoer.
Foreløbig kalender:
12-09-12 Bestyrelsesmøde hos René Jørgensen,
Søbjergvej 54, 7430 Ikast

6. Eventuelt.
a) Forsikring af maskiner. Der mangler på nogle
enkelte stykker.

b) Merchandise.Enkelte jakker m.v. ligger i
klubben NKH undersøger pris i dag.
JJ laver merchandise-side til klubblad og
hjemmeside.

Referat fra bestyrelsesmøde 2/12
Onsdag den 20/06 – 12 kl. 19.00 hos Allan
Jensen, Ellevej 6, 7442 Engesvang

Tilstede: René Jørgensen, Jan Juul, Niels Kr.
Højriis, Sabine Rosenlund, Anders Clausen
(OR) Henrik Ellegaard (MRC), Kalle Damsgaard,
Allan Jensen (B)
Afbud: Mikkel Mikkelsen

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra forrige møde.
Intet at bemærke.

2. Økonomi.
NKH fremlægger seneste balance. Der ser ud til
at gå efter det budgeterede.

3. Løbende sager
a. Bestyrelsen
- Opfølgning på igangværende sager fra sidst

A1) FDM-Motorsport Event
Sagen hænger stadig hos SKAT i Struer. RJ
tager et check.

A2) Ny kasserer
Intet nyt at bemærke. Ingen erstatning for NKH er
kommet på banen, men tiden begynder at blive
kritisk.

A3) Gennemgang af forretningsorden
Punktet udskydes til næste møde JJ sørger for at
forretningsordenen rundsendes til alle.

A4) DASU-sagen/Mikael Rasmussen
DASU har truffet en afgørelse, som ikke
medfører nogle ændringer i praksis.

A5) Traktor-pulling
Sagen er indtil videre sat i bero, men udviklingen
følges.

b. B- udvalget
66 deltagere til løbet d. 9. juni.
Licenskursus afholdt d. 19. juni hvor 9 tog licens
og 8 nye medlemmer blev meldt ind i klubben.
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Tekst: Kalle Damgård
Fotos: Kalle Damgård & Jan Juul

Det kan ind imellem godt gå lidt hårdt til i FR!

I IMK er Folkeræs.......
kommet rigtigt godt i gang.

Efter en hård maj-måned med 4 løb og et åbent
hus, tror jeg det har krævet timer, sved og tårer
for alle kørere.
Det er blevet en god start på sæsonen med gode
resultater for alle, nogle med flere startproblemer
end andre.

I kl. 1 er vi godt repræsenteret med 7 kørere.
Bedst fra start er Thomas Schjermer med 259
points, meget tæt forfulgt af Rasmus Vendelbo
med 255 points og de ligger henholdsvis på en
foreløbig 3 og 4 plads.

Dani Damgaard og Gert Kjeldsen har en forelø-
big intern kamp som 8 og 10 med 229 og 212
points.

Jan Brogaard ligger som foreløbig 16, men
mangler et løb, så alt kan ske.

Kim Brogaard og Asger (Gammel nok) Vendelbo
har hver startet et løb og blander sig derfor ikke i
toppen, men tro mig de har det sjovt.

I kl. 2 har vi igen det nye tophåb Thomas
Schjermer på en foreløbig 3 plads med 249
points.
Her har Dennis Pedersen, Jannick Godskesen
også startet få løb.

3 Juni gik det så løs med ungdom og Ladies.
Desværre var vi kun repræsenteret med en kører
Lina Damgaard i U 16.

I U18 har vi ikke en eneste kører…. ØV

Lidt bedre er det i Ladies hvor Charlotte
Brejnberg og Camille Grewy vil prøve at skaffe
top placeringer hjem.

Men med 5 placeringer i top 10 i klasse 1 og 2 er
vi da godt med.

Ved også Allan kommer med et licens kursus i
den nærmeste fremtid og vi kan jo håbe det vil
skaffe ungdoms kørere til huse.
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Lidt nyt fra......
de sidste par løb.

På Nisseringen
ved Næstved, var Ikast godt kørende.

 I klasse 1 havde vi nok engang en sikker Ras-
mus Vendelbo der leverer en flot 3 plads i A
finalen og derved kom Rasmus tættere på top-
pen i top 3.

Dani Damgaard var flyvende og det så ud til at
skulle lykkedes for den unge knøs, en 1 – 2 – 1 i
de indledende heat talte for sig selv.

I A finalen gik det galt i 2 omgang, hvor Ronni
Jensen mistede sin tandstang, Dani og ham
kørte sammen, desværre med en udelukkelse til
følge for Dani, men selv om Ronni gik med i
tårnet, ville dommerne ikke omstøde dommen.

Thomas Schjermer leverede som sædvanlig
varen med meget tæt og meget publikums venlig
kørsel, Thomas tager 60 points med sig hjem.

Gert Kjeldsen fik desværre motor problemer i
hans veltrimmede Peugeot og måtte nøjes med
47 point.

 I klasse 2 var vi repræsenteret med Thomas
Schjermer og her var kørslen ikke mindre spæn-
dende, dog var armene på overarbejde, da vi
hørte en masse beklagelse over at hans kl. 2 bil
kører uden SERVOSTYRING, kære Thomas, så
må der jo styrketrænes, en flot 2 plads blev det til
og Thomas ligger også 2 i den samlede stilling,
meget tæt på etteren.

I Esbjerg
var det så ungdom og pigernes tur.

Her så vi begge piger i Ladies fra Ikast Charlotte
Brejnberg og Camilla Grewy i flyvende stil.

Bedst denne dag blev dog Charlotte, som rigtig
fik kridtet banen op og blev en sikker vinder i
Esbjerg.

Camilla, som startede i en helt ny bil, fik aldrig
placeret sig så den lille Peugeot rigtig kunne
strække ud, men en flot 4 plads blev det til.
I U 16 startede Lina Damgaard som er Ikasts

eneste håb i U16, efter 3 flotte indledende heat,
skulle hun ud i en B finale.

Her tog Lina en drømmestart og kom bedst ud af
de første sving, men desværre ville en kører fejl,
at hun måtte en tur på volden, men 60 points var
hjemme.

På hjemmebane i Ikast
leverede vi også resultater vi nemt kan være
bekendt.
Her fik Rasmus Vendelbo for alvor kridtet banen
op og alle fik at se hvem der står forrest til et DM
i år.

Med en flot sejr er Rasmus nu på en delt 1 plads
og tro mig, han viger ikke frivillig denne plads,
rigtig godt kørt.

Thomas Schjermer leverede endnu engang
varen, med buler og udelukkelse til følge 60
points denne gang og en 4 plads i den samlede
stilling.

Asger „Gammelnok“ Vendelbo kørte sit andet
Cupløb og var som sædvanlig sikkerheden selv,
desværre drillede et nødstop i C finalen, men 58
points og en samlet   25 plads med kun 2 løb, jo
jo de gamle kan også være med, men mon ikke
hovedparten af kræfterne bliver lagt hos Rasmus
i år.

Gert Kjeldsen så vi i en C finale og efter et skub i
et sving, blev der pludselig gang i Kadetten (der
var med på et afbud) men desværre lavede Mads
Maler en lille kørerfejl ved alternativ og farten i
Kadetten var så høj at måtte en tur af banen,
udelukkelse til Gert men 54 points og en samlet
10 plads.

Dani Damgaard lagde tæt på en C finale, men i
3. heat blev han desværre skubbet rundt, men
kørte en 3 plads hjem i heatet.

Dommerne takserede det til  hans skyld og fik
trukket 3 points og selv om Rasmus viste stor
kamp ånd, ved at forklare dommerne at det ikke
var Danis skyld var der ikke noget at gøre og
desværre 1 points fra en C finale. 52 points og en
samlet 7 plads.

Jan Brogaard kunne ikke få sin Opel til at virke,
storebror Kim veg pladsen og gav lillebror plad-
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sen i hans bil, Flot kampånd.

Jan lavede en flot indsats men kunne desværre
ikke få gang nok i bilen på den fugtige bane i
Ikast. 46 points og en samlet 14 plads.

Stefan Magnussen beærede os også med hans
selskab denne dag og efter flot kørsel i alle heat
fik han kørt 43 points hjem, en meget flot præsta-
tion efter kun at have kørt få løb i år.

I klasse 2 havde vi så igen, ja hvem ellers Tho-
mas Schjermer, som skrevet før, fuld gas fra start
til slut, men en våd bane er ikke Schjermers livret,
alligevel kørte han 59 points hjem og ligger på en
2 plads i den samlede stilling.

Så er løbet i Kolding, tællende i ungdom
og Ladies vel overstået. En dag med solskin,
som sædvanlig en masse glade og positive
glade IMK folk.

De sædvanlige små og store reparationer og
udfordringer blev alle lavet med fælles hjælp og
IMK viste endnu en gang god klubånd ude i DK.

I klasse 1 åben løb, var Ikast godt repræsenteret
Jannick Godskesen kom og viste flaget, med
sædvanlig hurtig kørsel og vandt på dagen.

Selv om Jannick kom i en ny Honda japaner,
havde han som sædvanlig styr på bil og nerver,
måske far titlen spiller med ind…

Gert Kjeldsen var tændt på dagen og havde valgt
at tage opelen med, det skulle vise sig at være et
godt valg, en 2 plads på dagen og måske sæso-
nens første pokal, desværre måtte han indkas-
sere 1000,- i bøde for at tage hjelmen af lige
inden han kører ud af banen i 2 heat….. ( så en
dyr pokal )

Andreas Pleth i Vectra kom med en Vectra (
tydelig præget af Schjermer opbygning ).

Andreas kørte stabil og indkasserede en 4 plads
i A finalen og han kan køre hjem til Them og vise
en hel Vectra frem til Mester. Godt kørt.

Asger ( good old gammelnok ) Vendelbo leve-
rede en god stabil kørsel, men desværre i A
finalen kom Kim Laursen i vejen og kørte Asger
af banen, så han måtte en tur af banen og ned i
en grøft, så den lille Vectra sad fast, heldigvis

uden de store skader på grej og krop. En flot 4
plads på dagen.

 Ove Sørensen og frue, kom også og gjorde os
selskab med deres sædvanlige dejlige selskab,
Ove kørte hans chance, men blev trængt i alle
heat og måske der var en smule gravrust på
føreren J en flot 7 plads og en god gang træning
rigere.

I Klasse 2 havde vi ingen tilmeldte.

 I U16 havde vi en enkel kører med.
Lina Damgaard kørte sig frem til 10 points i de
indledende heat og det rakte til en b finale.

I b finalen kørte Lina sin hidtil hurtigste heat, men
desværre rakte det kun til en 2 plads, men tyde-
ligt at hun er ved at have styr på den lyserøde
Opel.

 I U18 var vi ligeledes repræsenteret med en
enkel kører.
Dani Damgaard havde valgt at vise flaget så
Ikast også havde en kører med i denne klasse.

Dani kører 19 points hjem i de indledende og A
finalen var i hus, i A finalen fik de andre det man
kalder baghjul og selvtilliden efter start i klasse 1
fik et hop.

Sejspodiet i Kolding, klasse 1!
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I Ladies Cup havde vi 2 kørere med.
Charlotte Brejnberg havde fundet vej fra Nordjyl-
land og det skulle vise sig at sejren fra 1 afd. Ikke
var en tilfældighed.

Charlotte kørte et hel igennem fejlfri løb og alle
indledende heat samt A finale blev vundet, så
linien er lagt i Ladies, hvor Charlotte fører suve-
rænt.

 Camilla Grewy kørte 15 points hjem i de indle-
dende heats og en sikker A finale plads var i hus.
I A finalen kommer Camilla godt fra start men
glider rundt i svinget før alternativ og hun bliver
påkørt (igen) af Anitta Jensen fra det nordlige og
den lille Peugeot måtte give op med anselige
skader, en mærkelig kendelse fra dommerne lød
på at Anitta ikke kunne undgå at køre ind i hende,
en 6 plads på dagen.

 Det var ordene for denne gang, TAK for endnu
en god dag sammen med jer alle fra IMK. Vi ses i
Sæby.
Mvh Kalle

Sejspodiet i Kolding klasse U18!

Sejspodiet i Kolding Ladies Cup!
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Dagsorden OR-udvalgsmøde 02-2012

Ved Henrik Iversen, deltager Bjarne, Thorben, Kenneth. Afbud fra Andres.

1. Godkendelse af referat af sidste møde (01-2012)
Godkendt

2. Siden sidste møde:
Officel kursuser: vi har de officiels vi skal bruge i år.
-Bjarne har rykket DASU for svar i forbindelse, med mangel på forplejning ved DASU
kursus.
-Der har været afholdt klubseminar på Nørdlundbanen Henrik Iversen & Jesper Hedevang
fra IMK deltog, emnet var, hvad kan vi gøre for og holde på prøvemandskaber.
-Vinter cup II stor succes på nær bilerne, Volvo væltede om på siden og i Astraen har
gearkassen tager skadet.

3. Kommende IMK-arrangementer:
• NEZ o-løb den 11/5:

intet nyt godt nyt.

•
• Rallysprint i Horsens den 26/5:
• køre efter planen.
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IMK skal finde 15 hjælper. Thorben tager kontakt til Per Mikkelsen, og Bjarne              forespørger pr. mail rundt
til klubbens medlemmer.

•
• Rallysprint i Sdr.Vium 16/6:Planlægningen går efter planen.
• KM1 i klubrally : 7/7 Nørlundbanen er reseveret Thorben vil være løbsleder.
• Jysk Fynsk Fejde: Genbrug af prøverne fra sidste år Henrik søger for tilladelser i

Fasterholt, Kenneth søger for tilladelser i Brande.
• Der vil blive indkaldt til fejde møde tirsdag 8 maj. Bjarne indkalder.

4. Materiel:
Der skal indkøbes 30 kegler, 50 snepæle, 12 komplet C21 skilte holder. Anders for spøger
bestyrelsen om der kan bevilges 7100,-

5. Eventuelt:
Nr. Pladerne til Volvoen er blevet afmeldt. Det forventes den er klar til fejden. Astraen skal
gennem gå et Tulstrup services. Begge biler skal bruges til fejden.

Er regnskabet fra DM rallyet afsluttet, Bjarne har fået en stor tlf. regning?

Har klubben betalt kontingent til de passive medlemmer der har officelslicens?

6 maj er der åben hus på alle folkeracebaner, minimum to biler rally til udstilling, Henrik aftaler
med Andres.

Kursusløb 7 juni. Thorben vil spøger Hedegaard korn Snejbjerg

6. Næste møde
27 juni ved Kenneth.
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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.



T-ShirtLækker kvalitetsvare!

Kr. 75,-

IMK Klub-jakke

med broderet klublogo på ryg
samt navn på front!
Kr. 350,-

Sweat-S
hirt

God, kraftig kvalitet!

Kr. 1
50,-

Cap

med broderet logo

Kr. 100,-

Bestilles hos din lokale udvalgsformand.
Beløbet indbetales til IMK’s konto
3406 3406918882

Fotografen er
på vej!



1/2 Team Old Time i Thüringen!

Tekst & fotos: Niels Peter Nielsen

- på tur til Tyskland 2012

Det er mandag d.14. maj 2012 og vi (Inge &
Troels) sætter kursen mod Delstaten Thüringen i
Tyskland, nærmere bestemt byen Heilbad
Heligenstadt. En tur på ca. 700 km. Vi har fundet
et „Zimmerfrei“ hos nogle rare mennesker her i
byen. Vi har ca. 200 m til skov og ca. 1 km til
centrum. Rigtig fin placering. Vi er nu turister frem
til torsdag.

Torsdag d. 17. maj. Der er teknisk kontrol på
markedspladsen og papirkontrol inde på det
gamle Rådhus. Da vi har tilmeldt os et lille ekstra
løb, skal vi være her kl. 10. Der er gået en
forpære, som vi hurtigt skifter og vi får bilen
godkendt.
Kl. 12. Er der så førermøde for dem som skal
køre i eftermiddag. Det vi har meldt os til, er at
køre den, her i Tyskland, berømte „Berg Renn
Strecke“, „Iberg“. Den ligger lige i udkanten af
byen og går op gennem skoven, hvor den slutter i
ca. 500 meters højde. Den er på 3.250 km med
mange sving og pæne stigninger. Vi skal dog kun
køre den som sekund etape. Den vil i dansk regi
svare til at køre „Munkebjerg“ ved Vejle. Der er
18 tilmeldte teams.
Der skal køres fra 14 – 16 og alle tider er
tællende enkeltvis. Altså ny start = nyt mandskab.
Bedste tid vinder. Der straffes på 1/100 sekund,
forstået således. Tid – 7,00 sekund. Kørt 7,17 –
altså 0,17 sekund for meget = 1,7 strafpoint.
Der er 3 foto celler (F.C.).  F.C. 1 står lige der
hvor den stejleste stigning begynder og der er
kun 60 m. til F.C. 2.  F.C. 3 er oppe på toppen.
Præcis kl. 14 går det løs.

Nu bliver det spændende. Det lykkes os at lave 5
tider inden for top 10. De ser sådan ud. Nr. 1
(2,9stp.) – 3 (4,7 stp.) – 5 (6,7 stp.) – 8 – 9.
Tyskerne er rystede. Nr. 2 bliver Brd. Rückriegel i
en Jaguar XJ6-C fra 1977 med 3,6 stp. og nr. 4
bliver ægteparret Knaust i Porsche 356 SC fra
1965 med 5,5 stp. Og endelig bliver vores tyske
venner Lehfeld, nr. 6 i Volvo 544 Sp. Rally fra
1965 med 8,3 stp.
De første 10 ligger under 1 sekund. Tæt kamp.
Tyskerne kommer hen og spørger hvilket udstyr vi
bruger. (mange af dem bruger computer og en
form for fotocellesensor, der registrerer lysstrålen
i fotocellen, og nulstiller deres computer. Vi
fortæller at vi bruger en Hemo triptæller og 1
stopur.
Vi lægger så tiderne sammen, og lader uret løbe
igennem hele strækningen. De tror det er løgn og
vil gerne kikke i bilen. Vi mener at alt inden for 1
sekund er held. Nu griner hr. Lehfeld. Den køber
han ikke. Han siger at vi har alle 27 kørte F.C.
under 1 sekund, heraf hele 5 på under 0,05. Nå
skidt vi vandt. Dejligt.  Kl. 19 er der så velkomst,
fest og hygge.

Vi venter pænt i rækken og kl. 14.11 er det vores
tur. Det er rigtig sjovt og det er rigtig svært at
ramme, især F.C. 2 rigtig, da det er en meget
kort strækning, som går lige op i himlen. Sådan
føles det. Løbet er stoppet i ca. 20 minutter, da
der er tekniske problemer. Alligevel lykkes det at
få afviklet 98 ture = hold. ca. 1 hold per minut.
Præcis kl. 16.00 er det slut.

Fredag kl. 9.00 starter så ADAC Opel Classic
2012. Vores start tid er 9.22. Der er tilmeldt ikke
mindre en 131 hold, heraf 24 i vores klasse.
Dagens program ser rigtig langt ud. Vi skal køre
lige godt 330 km i dag. Dagens rute går mod øst.
Efter 1 sekund etape (SE) starter vi på dagens
første Orienterings etape(OE). Vi har 60 min. til
opgaven.  For første gang kan jeg ikke hurtigt
lokalisere hvor vi er. Ja vi (jeg) bruger ca. 10 min
på at køre lidt rundt og kikke inden det lykkes at
stedfæste det. nu er der stres på i bilen, og vi
tager en chance og køre ikke helt tilbage til
udgangspunktet. Rigtig dumt Bøv. Vi mister to
skilte på det, kører forbi en og laver en fejl kørsel.
Det var så det motorløw. Efter endnu et par SE
kommer vi frem til den 2 OE. Igen 60 min. til
opgaven. Her er vi noget mere skarpe. Men
træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen.
Her kommer vi til at skrive et skilt forkert, og da



der ikke er nogen kladde, er det at betale ved
kasse et. Vi finder dog den rigtige rute på denne
etape. Ved 14 tiden når vi frem til middags-
pausen (dagens eneste pause) i Nordhausen.
Her skulle der være 1,30 times pause, men da
Sportsklassen skal køre en del længere end
Turisterne, bliver vores pause „kun“ på 45 min.

Nu kører vi mod nord op til Südharz (Harzen) og
tilbage mod vest. Vi har en del SE og når frem til
løbets sidste OE. 60 min. I et terræn med mange
små bjerge. Rigtig sjovt, og med mange detaljer,
men desværre kører vi den forkerte vej rundt om
markedspladsen. Øv. Kl. 19.20, når vi rigtig godt
brugte, igen frem til markedspladsen og mål i
Heilbad Heiligenstadt. Vi har fået 60 stp. på OE,
det er rigtig skidt. På dagens 16 SE har vi samlet
97,3 stp. = 9,73 sekund. Heraf er de 50 stp. = 5
sekunder en max tid. Det forstår vi ikke noget af.
Men 4,73 sekund på de 16 er ok. Det kan ikke
ændres. Helt igennem ikke vores dag, men det
har været sjovt og en flot tur.

Løbets festaften skulle være startet hos
Mercedes-Benz kl. 19. Det er flyttet en time så vi
alle kan nå at komme med. Vi startede 3 sidst i
morges men der kommer da 5 teams efter os,
over målstregen. Festen hos M-B er super. Der
er noget kanon god underholdning fra musical
skolen i Chemnitz. Hold da op de er dygtige.
Maden er også super. En rigtig hyggelig aften.
Lørdag d. 19. Maj. Start igen kl. 9. Og vi skal i
gang kl. 9.47.turen i dag er på ca. 190 km. I dag
er det let, mener vi. Der er ingen OE, kun SE.
Dejligt. Men – men. Vi kører syd på og slår en
stor bue mod øst inden det igen går tilbage mod
Heilbad Heiligenstadt. Vi har dog mål ca. 20 km.
længere mod øst, på den gamle borg, Burg
Scharfenstein. Den er ny restaureret og rigtig flot.
Vi når hertil kl. 15.40. Der er ingen pauser i dag.

Vi har 8 SE i dag og vi samler hele 35,7 stp =
3,57 sekund. Øv det er dårligt. Nå, men vi har
igen nydt det så pyt. Udsigten her oppe fra
borgen er helt fantastisk og Præmie festen OK.
Vi ender på en gen. 7 plads. Det må siges at
været rigtig godt med de fejl vi har lavet.  Kl.17.30
er det hele slut. Vi sætter kursen nordpå. Vi skal
op til Neumünster og overnatte. Der når vi op kl.
22.15. Nu skal vi sove, da vi skal til Schleswig i
morgen.

Søndag d. 20. Maj. den sidste halvdel af Team
Old Time, er ankommet til Schleswig her til
morgen. Det er Karin & Niels Peder og deres
Golf. I dag skal vi deltage i ADAC Wiking Historic
2012. Men ikke som Team Old Time, men i vores
andet Team – „Dansk Tysk Historic Team“.
Barbara & Hans-Ulrich fra Lübeck er også
kommet, og de er det tredje hold i Teamet.

„Dansk Tysk Historic Team“ i
Schleswig.

Løbet starter midt i Schleswig by. Første start er
Barbara & Hans-Ulrich (kl-11) kl. 9.45. Karin &
Niels Peder (kl-12) har start nr. 21 og vi (kl.12)
har fået start nr. 100. Der er 120 teams til start
heraf 47 i vores gruppe og 10 i vores klasse. I
Bar. - H.Ulrichs kl. er der 23 hold. Vi stiller op i
holdmesterskabet. Her er der 7 hold tilmeldt. Vi
er det eneste hold der kun stiller med det
krævede minimum på 3. De andre stiller alle med
5 mandskaber pr. hold.

Turen er på ca. 125 km. og bringer os op til
Flensborg Fjord lige syd for Broager land. Her er
der middagspause. Super mad. Så går turen
retur til centrum af Schleswig. Det er en rigtig flot
tur, af meget små veje. Steder vi ikke ville finde
selv.  Vi har 6 Foto Celler på turen. Ved mål er
der det helt store kaffebord. Der er så mange fine
kager, at vi ikke har en chance for bare at smage
en brøkdel heraf.  Bar. – H-Ulrich vinder deres
klasse med bare 2,16 sekund. Det giver også en
gen. førsteplads.



Dansk-Tysk Historic Team, fra venstre Troels, Barbara, Karin, Niels Peder, Inge
og Hans-Ulrich!

Rigtig flot. K-NP. må „nøjes“ med en 7 plads i
klassen. De får 24,03 sekund. De har haft en fejl
på et ur, eller var det en fejl 40. Det vides ikke
med bestemthed. Det koster 20 sekunder i
stedet får de ? de der skulle have haft. Men træls.

Vi vinder kl. 12 med 4,14 sekund og bliver gen.
nr. 4. I mandskabs konkurrencen bliver vores hold
nr. 3. Hvis K-NP kun havde fået 17,3 sekunder
havde vi vundet mandskabs konkurrencen.

Nå vi må på den igen. Næste chance er d. 15.
juli. Vi har haft en rigtig hyggelig tur, snakket med
mange dejlige mennesker, og igen haft en stor
oplevelse.

Med sportslig hilsen. Team Old Time – Dansk
Tysk Historic Team.
Inge & Troels.



FØDSELSDAGE
60 år
Niels Kr. Højriis 17. oktober

50 år
Svend Erik Hedevang 21. maj
Inger Marie Pedersen 31. maj
Henrik Harritz 10. juni
Harald Søndergaard 23. juni

40 år
Jesper Quist 16. september

30 år
Jesper Theist Jensen 13. juni
Martin Jakobsen 23. september

SØLVBRYLLUP
Lissy & Per Mikkelsen 13. juni

IMK ønsker alle hjertelig til lykke!



Sofie S. Sørensen
Simon S. Sørensen
Tania S. Sørensen
Mike S. Sørensen

IMK ønsker velkommen i klubben!

Flot, autentisk Lancia Sæbekassebil fra Classic Race Aarhus 2012!



DASU Informationer
DASU
Udvalgenes kommissorier for 2012-2013 kan nu ses på DASU’s hjemmeside:
http://www.dasu.dk/web/guest/dasu/klubservice/kommissorier
Administrativt cirkulære E5:
http://www.dasu.dk/web/guest/dasu/klubservice/adm_cir
———
RALLY
Kursusinstruktører søges til rallysektionen
Instruktørerne i rallykursussektionen har efterhånden en høj gennemsnitsalder, så vi skal have sat generationsskiftet i
gang.
Vores nye kursusinstruktører går rundt ude i klubberne – vi skal bare have din hjælp til at ”spotte” dem!
Som kursusinstruktør skal du
- Have løbslederlicens – minimum OF 324.
- Have evnen til at formidle.
- Have lyst til at undervise kommende officials/løbsledere.
- Have viljen til at holde dig ajour med sportens regler.
- Tænke nye tanker om sporten.
- Evne ”embedsmandsrollen” (andre bestemmer – du udfører).
Det bliver din opgave at arbejde med det kommende års reglementer ca. fra september til december. Fra december
og til april kursusplanlægger og -afvikler du sammen med de andre gæve og hyggelige instruktører.
Interesseret i at høre mere? Så tag kontakt til kursussektionsformand John Lersted på mail jl@phj.dk eller på telefon
40 14 23 90.
Med venlig hilsen
Instruktørgruppen Rallysektionen
———
KARTING
Reglement Rotax Micro 2012:
http://www.dasu.dk/web/guest/dasu/reglementer/reglement_6
Referat 6-2012 fra Kartingudvalget:
http://www.dasu.dk/web/karting/referater
———
TMU
Støjmåling ved DM rally:
http://dasu.dk/web/guest/dasu/tvargaende_udvalg/teknik_og_miljoudvalget/tmu_informerer
———
BANESPORT
Der er kommet en ny version af referat 3-2012 fra Banesportsudvalget (klassernes løbskalendere 2012):
http://www.dasu.dk/web/bane/referater
Reglementet for Citroën DS3 Cup er ændret:
http://www.dasu.dk/web/guest/dasu/reglementer/reglement_5/asfalt
———
DASU
Har du husket at “like” Dansk Automobil Sports Union på Facebook? Hvis ikke så skynd dig at gøre det her:
http://www.facebook.com/danskautomobilsportsunion
———
DASU
Administrativt cirkulære I4 – Bestemmelser for tekniske undersøgelser:
http://www.dasu.dk/web/guest/dasu/klubservice/adm_cir
Forsikringscertifikater gældende fra 1. juli 2012:
http://www.dasu.dk/web/guest/dasu/klubservice/forsikringer
———



DASU
Bestyrelsesreferat 4-2012 inkl. efterskrift vedr. DASU’s medlemssystem:
http://www.dasu.dk/web/guest/dasu/bestyrelse/referater
———
DASU
Administrativt cirkulære E2 – dommere karting:
http://www.dasu.dk/web/guest/dasu/klubservice/adm_cir
———
DASU
I forlængelse af mødet forleden mellem Rallyudvalget, jury, DASU’s bestyrelse, rallypromotor Karl-Åge Jensen samt
repræsentanter fra rallykørerne har DASU’s bestyrelse besluttet, at bliver en kører/andenkører, der deltager i løb
under DASU, indkaldt til afhøring af løbets jury, har vedkommende kører/andenkører ret til at medbringe en bisidder
ved denne afhøring.
Køreren/andenkøreren, der er indkaldt til afhøring, må selv bestemme, hvem denne bisidder skal være? Bisidderen
skal ikke opfylde bestemte krav.
Bisidderen skal dog være i stand til at deltage ved afhøringen umiddelbart, således at afhøringen ikke forsinkes af
bisidderens medvirken ved afhøringen.
Denne beslutning træder i kraft øjeblikkeligt.
———
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
Med venlig hilsen
Dansk Automobil Sports Union

KARTING
Referat fra samarbejdsmøde i karting den 3. juni 2012:
http://www.dasu.dk/web/karting/referater
———
MRC
Karrosserier VM 1/12 og 1/10 den 21.-28. juli 2012 i Holland
Der har desværre været lidt forvirring om hvilke karrosserier der er tilladte i forbindelse med det kommende EFRA
VM for 1/10 og 1/12 i Holland.
Nedenstående linker til de rigtige lister over godkendte karrosserier på EFRA’s hjemmeside. Se linksene „1/12
Electric track body list“ og „1/10 Electric track body list“:
http://news.efra.ws/index.php?id=232
Indendørssæsonen 2012/2013
Bemærk venligst at ansøgningsfristen er den 1. juli 2012.
Ansøgningsskema findes via dette link (klik på ”Ansøgning om løbsdage MRC” i bunden af siden):
http://www.dasu.dk/web/guest/dasu/klubservice/formularer
Referat 4-2012 fra MRC-udvalget:
http://www.dasu.dk/web/mrc/mrc_referater
———
HISTORISK
Referat 4-2012 fra Historisk Udvalg:
http://www.dasu.dk/web/historisk/referater
———
BANESPORT
Referat 4-2012 fra banesportsudvalget:
http://www.dasu.dk/web/bane/referater
Fortolkning af reglement 5 pkt. 58.703:
http://www.dasu.dk/web/guest/dasu/reglementer/reglement_5
———



JULI
20. juli IMK Bingo

AUGUST
13. august IMK Bango

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk


