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Kære klubkammerater....

Sæsonen er afsluttet for de fleste, og nu er det
tid for klargøring til næste sæson.
Tillykke herfra til Tommy Nygaard med det
flotte resultat.
Mere stof fra især Folkerace kunne være ønske-
ligt, både billeder og tekst. Så kom ud af busken
og skriv. Det behøver ikke være den store af-
handling.
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Forside
Tommy Nygaard - Danmarksmester 2012
i 1600 Challenge
Foto: Suzuki Banesport

DEADLINE
Deadline til næste nummer af Kilometerstenen
er 30. november  2012 Næste nummer
udkommer i uge 51-52.
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Nu går teamet til vinterpause med DM titlen i hus,
og vil igennem vinteren opdatere bilen til den
kommende sæson 2013. Suzuki-teamet fra Ikast
forventer at stille til start i samme klasse i 2013,
og går målrettet efter at gentage succes’en fra
2012. Sæson 2013 starter i slutningen af april.

Danmarksmesterskab!

Tekst & fotos: Suzuki Banesport

- til Tommy Nygaard og Suzuki

Årets store finalebrag i gr. N 1600 Challenge blev
kørt på FDM Jyllands-Ringen d. 29.-30. septem-
ber.
Som Danmarks absolut største banesports-
klasse kunne Gr. N 1600 Challenge vise 31
deltagere til et brag af en finale. Med transmitte-
ring på TV2 Sport, må man sige at klassen nu er
ved at tilhøre en af dansk banesports publikums-
magneter. Mange tusinde tilskuere mødte op på
lægterne på trods af efterårs-vejret. En fantastisk
afslutningsfest.

Suzuki-teamet fra Ikast var godt forberedt til
finale-weekenden. Teamet ankom til banen tidlig
fredag morgen, og gjorde klar til testkørsel på
banen samme dag. Testkørslerne gik efter pla-
nen, og igen viste den hurtige Swift styrke og
stabilitet.
Lørdagens kørsel blev  til en ren regndans for
Tommy Nygaard. Træningen lørdag formiddag
gik helt fantastisk. Den sølvfarvede Suzuki Swift
sluttede som hurtigste bil med 5/10 sekund ned til
Frederik Mortensen, Fredensborg, på anden-
pladsen.

nummer 2 i DM skulle også starte nummer 2 i det
31 biler store felt. Løbet startede, og Swift'en
skød frem som en raket.
Tommy får en drømmestart og lægger afstand til
forfølgerne. Efter 5-6 omgange begynder Tom-
mys fordæk at give op, og han må se sig indhen-
tet. En heftig nærkamp starter, men efter 18
omgange kan Tommy krydse målstregen som
vinder.

I løb 2 blev de første 8 som sædvanlig "vendt
om", og det betød, at Tommy skulle starte num-
mer 8. Efter få omgange er Tommy oppe som
nummer 4, og senere i heatet veksles dette til en
slutplacering som nummer 3, med sikker kørsel
og sikre point til DM-titlen.
En helt igennem perfekt afslutnings-weekend og
iøvrigt DM-sæson for Suzuki-teamet. Ud af 8 DM
weekender, har Tommy leveret hurtigste om-
gangstid og startet forrest i de 6 weekender.
Teamets målsætning var inden sæson 2012 at
kunne slutte i top 3. At bruge 2012 sæsonen til
test, og opbygning af den nye Suzuki Swift. Ingen
andre har endnu bygget den nye model Swift til
banesporten, og dermed var der mange ting som
først skulle udvikles til bilen. Planen var at udvikle
i 2012, og køre efter DM-titlen i 2013. Dette må
siges at være indfriet lidt før tid.

Senere lørdag kørtes weekendens tidskørsel.
Regnen havde igen taget fat i østjylland, og
banen var sejlende glat. Igen mestrede Tommy
Nygaard banens forhold bedst og kunne efter få
omgange placere Swift'en solidt på 1. pladsen.
Løb 1 blev kørt søndag kl. 12:30. Banen var tørret
næsten helt op. Tommy havde poleposition, og

Tommy Nygaard i den hurtige Suzuki Swift!
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Da vi (Inge & Troels) ikke
har, kunne deltage i 2 & 3
afdeling før sommerferien,
ja så var vi nødt til at tage
over bæltet d. 18. august.
Karin & Niels P. havde
valgt løbet fra lige som de
fravalgte DM 3.

Løbet var på 250 km og med start fra Svendstrup
Gods, ved Borup. Der var mål i SAKs klubhus i
Barmosen, ved Vordingborg. Turen var lagt i
rigtige flotte omgivelser i det syd sjællandske
landskab.
Selve løbet var også rigtig godt lavet. Det var
bare ikke lige vores dag. Vi fik samlet hele 65
straf sekunder. Heraf var de 33 på en sekund-
etape. Det forstod vi jo ikke. Vi mente at vi havde
ramt de hemmelige kontroller inden for plus /
minus 1.
Det viste sig at vi havde kørt en sekund etape
med en forkert hastighed, og når vi prøvede at
bruge den, så passede tiderne. ØV!.....det blev til
en sjetteplads ovre på øen. Der var 42 hold
tilmeldt. 3 meldte afbud og et hold udgik. Det var
dejligt sommervejr, hvad vi jo ikke er forvænt med
i denne våde sommer.

Troels fortæller!

Tekst & fotos: Troels Nielsen

- et par „Team Old Time“ historier

DM 4 – Faxe Classic 2012 Vi (I-T) havde en god fornemmelse af, at det gik
fint for os. Men sådan var det ikke. Vi fik samlet
63 straf sekunder ind denne gang. Dog var der
den forskel denne gang, at vi havde ramt rigtig
mange hemmelige tids kontroller på 3 sekunder
for sent, plus / minus 1. Her plejer vi at ramme på
0 - plus / minus 1. Det forstod vi slet ikke. Jeg
tænkte så det knagede, og det er ikke rart kan
jeg fortælle. Kunne det være vores triptæller, eller
vores elektroniske køretidstabel, eller havde jeg
kalibreret den forkert. Mulighederne var mange.
Eftersom vi havde ramt temmelig præcis, ved
siden af, måtte der være en fejl et sted. Det var
der så også. Vores Frankfurt ur var synderen. Det
var 2,5 sekund bag efter. Så vi var startet for sent
på alle dagens opgaver. Jeg har bestilt et nyt ur.
Vi blev nummer 12 i klassen. Det var så vores
DM chancer der fløj der.
For Karin & Niels P. forløb turen rigtig godt. De
kørte et næsten fejlfrit løb og fik „kun“ samlet 2
strafsekunder. Det rakte til en delt 2 plads som
dog straks blev til en tredje plads på reglen om
„ældste bil“ vinder. Men rigtig flot alligevel. Deres
DM chancer i Touring klassen afhænger nu af det
sidste løb – Stjerneløbet. Vi krydser fingre for
dem.

Nu skal vi så ned og køre Hansa Historic. Der er
hele 6 DK licenser til start dernede og vi stiller
hele to hold til „Mannschaftswertung“. Hold 1 –
DK-Wiking & hold to –  Dansk Tysk Historic
Team. Mere herom andet sted i bladet!

DM 5 – Fyn Rundt 2012
Lørdag den 29. september.
Normale forhold. Det
regner. Team Old Time
stiller igen med begge
hold. Løbet, som samtidigt

er Økonomiløb og tællende som 2. afdeling af
NEZ ECO Championship 2012. De kører både
fredag og lørdag, har start og mål i Odense. Der
var 30 øko-biler og 47 gamle biler tilmeldt. Igen
udgik der en i den historiske del. Turen var på
250 km. Denne gang i regn / byger. Det var igen
en flot tur i det sydfynske landskab, hastigheder
og vejkvalitet var godt afstemt, og vej
strækningerne til sekund etaperne godt udvalgt.
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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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Internationale 8. ADAC Hansa Historic!

Tekst & fotos: Niels Peter Nielsen

- Dansk-Tysk Historic Team i medvind!

Det er onsdag d. 3. oktober. Kl. 17.15 mødes „Team
Old Time“ (Karin & Niels Peder – Inge & Troels) på
rastepladsen ved Søby. Vi skal ned og deltage i
ADAC Hansa Historic 2012.  Aftensmad på et truck-
stop i Padborg, godt og billigt. Ankomst kl. 21.30 på
Pension Scharnweber, Lübeck.

Torsdag starter med kontrol af biler og papirer, fra kl.
12 og der udleveres straks rutebog. Hele 6 danske
mandskaber har lagt vejen forbi Lübeck, i denne
weekend, da det traditionsrige ADAC Hansa Historic
for 8 gang bliver afviklet, i dagene fra den 4. og til
den 6. oktober. Det gør at „vi“ kan stille med hele to
hold i „Mannschaft Wertung“ – Holdkonkurrencen.

Det er følgende:

Hold 1, er „DK-Wiking“ og består af – Christa &
Werner Stein, (DK-licens) Niels Madsen / Helge
Jensen, Torben Østergård / Poul-Erik Hansen, Ulrik
Hejl / Ebbe Madsen og endelig - (Da der er afbud fra
Niels Iversen / Hans Ole Nielsen, i sidste øjeblik, er
der en plads ledig. Det løser Werner & Ulrik, med et
lånt tysk hold) - Hans Taute / Marcel Humme.

Hold 2, er „Dansk-Tysk-Historic-Team“ og består
af – Rainer & Rosemarie Stolzenberg, Karin & Niels
Peder Nielsen, Hans-Ulrich & Barbara Blankenburg,
Troels & Inge Nielsen.

regnbygerne. Nu skal vi i gang med løbets
højdepunkt. „Nacht Grand Prix“ i bykernen af Bad
Schwartau. Det er blevet mørkt. Første start kl.
19.10. Der køres godt 4 omgange i gågade området
i byen, og med 5 fotoceller. Her er der pænt med
tilskuere. Vi er i mål i Lübeck kl. 20.03.
Turen bliver på 54 km i dag. Niels & Helge, kommer i
mål uden baglys på bilen. Vi går alle i gang med at
finde frem til fejlen. Det er en periodisk fejl i rat
kontakten, viser det sig. Det bliver midlertidig fikset,
og da vi nok ikke skal køre mere ved lys, går det
nok.
Vi er 4 hold der bor på Pension Scharnweber, og da
vi alle er kommet hjem, går vi lige en tur på den
„Rote Löwe“ og drikker en enkelt øl. Ret hyggeligt.

Turen er på hele 810 km og med 100 km. sekund
etaper, fordelt på 14 prøver. Ruten kort. Lübeck –
Harzen – Lübeck. Der bliver kørt gennem delstater-
ne, Slesvig-Holstein, Niedersachsen, Sachsen-
Anhalt og et lille hjørne af Mecklenburg-
Vorpommern. Der er tilmeldt 63 hold. Kl. 15.30 er
der officiel modtagelse på Lübeck „Rathaus“. Inkl.
Lübecker marcipan og alkoholfri drikke. Vi skal jo ud
og køre. Vejret er lidt træls, det er bygevejr, men
lunt.
Første start er kl. 17. Turen går i en bue mod vest
og til middagspause i Dornbreite, en vestlig forstad
til Lübeck. Her får vi lækre egnsretter og der er
musik i teltet. Der er mødt en del tilskuer op trods

Fredag er første start kl. 8.00. Vejret er helt
forfærdelig. Regnen vælter ned, ja det var nærmest
skybrud det meste af dagen. Turen er en stor
prøvelse for mange hold. Specielt de åbne biler har
det svært. Der er 5 biler der udgår – alle lukkede
køretøjer og i den „nye“ ende af skalaen. En
afkørsel, resten med diverse defekter. Af sjove
sekund etaper kan nævnes, ADAC Test Center i
Lüneburg, og en „bjerg etape“ i Harzen. Af flotte by-
besøg kan nævnes, Celle, Seesen, og Goslar.
Overnatningen er oppe i højden. I byen Hahnenklee,
(skisport / vandrecentrum) der ligger i ca. 600
meters højde. Vi er i mål ved 18 tiden. Vi har kørt 40
km sekund etape, fordelt på 6 prøver og hele ruten i

Inge og Troels med deres trofaste Kadet!
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dag har været på 391 km. Aftensmaden skal vi have
oppe på Bocksberg. Den er 726 meter høj. Der er
en svævebane her op til, men den kan desværre
ikke køre på grund af den kraftige blæst. Så vi må
tage turen i bus. Vi får igen lækre egnsretter.

Lørdag. Igen første start kl. 8.00. Vejret er stadig
rigtig træls, med regn og blæst. Det ændrer sig dog,
til det bedre og vi når at få tørvejr og opklaring inden
vi forlader Harzen. Dog bliver vi dagen igennem
overfaldet af nogle fæle og lange byger.
Af dagens sjove sekund etaper kan nævnes en
rundbane ved Uelzen, på en samlet længde af hele
17 km. og af flotte by-besøg kan nævnes Wolfen-
büttel, Köningslutter, Wittingen, Bad Bodenteich,
Lauenburg og Mölln.
I byen Wittingen har det lokale beredskab (Feuer-
wehr) lavet frokost til os. Det er en lokal egnsret.
Ærtesuppe med kød, grøntsager og kartoffel, hertil
kogte pølser og stærk sennep. Det smager rigtig
godt syntes vi.

Resultaterne.
Først hold turneringen.
For DK-Wiking bliver det til en flot første plads og
for Dansk-Tysk-Historic-Team bliver det til en anden
plads. Så det er rigtig godt.

De enkelte placeringer kan ses her under. Måske er
det ikke så overvældende for hvad os danske hold
angår, men Stein og co. gør en rigtig fin figur. Vi har
alle en god forklaring på, at vi har været ramt af
forskellige uheld og fejl, der gør at det ikke var os
der vandt denne gang. Men en ting er vi alle enige
om. Vi har haft det sjovt og det har igen været en
oplevelse. Så vi siger bedre held næste år. Så
tyskere, pas på, vi vil være i top fem generelt næste
år, lige indtil det modsatte er bevist.

Søndag gik turen hjemad i rigtig flot solskin lige til vi
nåede til grænsen. Så regnede det igen.

Resultatet. Straf.sek. Generelt. I klasse – placering.
Ulrik & Thomas Ilemann. 08,60 1 F 1
Marti & Wolfgang Schönwalder. 10,57 2 G 1
Hans Taute-Marcel Humme. 11,02 3 G 2
Christa & Werner Stein 11,86 5 G 3
Barbara & Hans Ulrich Blankenburg 15,54 11 F 3
Rainer & Rosemarie Stolzenberg. 18,51 15 G 7
Inge & Troels Nielsen 19,67 16 G 8
Torben Østergård-Poul-Erik Hansen 25,03 22 H 3
Niels Madsen-Helge Jensen 27,73 25 G 14
Ulrik Heijl-Ebbe Madsen 27,77 26 G 15
Karin & Niels Peder Nielsen 33,66 31 G 17

Deres orkester spiller blæsermusik, indtil en rigtig
hidsig byge jager dem ind i tørvejr.
Der er opstillet pavillontelte, både til os og
musikkerne, men de kan ikke holde vandet ude. Vi
bliver pænt våde inden vi når i ly i bilerne. Hen på
eftermiddagen kører vi for det meste i flot solskin.
Dejligt. Vi når frem til mål i Lübeck ved 18.30 tiden.
Her venter det champagne til alle. Dagens tur har
været på 365 km. med 57 km. sekund etape fordelt
på 7 prøver.
Kl. 20 er der så præmiefest. Den varer lige til
midnat.
Der bliver snakket og fortalt historier, lige som
herhjemme, og der er også nogle af dem der „går
med krykker“. Ja vi hygger os. Så kommer vi til det
alvorlige.

Karin og Niels Peder.....und die Grüne Golf!



Side 10

Det sejrende hold. DK-Wiking.
Fra venstre : Helge, Niels, Ulrik, Christa, Marcel, Hans, Ebbe, Poul-
Erik, Torben, Werner.

Dansk-Tysk-Historic-Team.  Fra venstre :
Forrest : Rosemarie, Niels Peder, Karin. Bagerst : Rainer, Barbara,
Hans Ulrich, Inge, Troels.

De danske deltagende hold, håber på støtte
fra andre danske hold til næste år.

50 år.......
IMK ønsker TILLYKKE til;

Børge Johansen
27.01.12

Hans B. Nielsen
17.11.12

MÆRKEDAGE

Tak for opmærksomheden og
den fine gave
i anledning af min 60 års
fødseldag.

Med venlig hilsen
Niels Kr. Højriis
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NOVEMBER
12. november IMK Bingo
24. november DASU Repræsentantskabsmøde, Fyn
24. november IMK Julefrokost i klubhuset
27. november Filmklubben „A Day At The Races“ viser racerfilm

i Ikast Biograf.

DECEMBER
2. december IMK Banko
5. december IMK Bestyrelsesmøde

JANUAR
2. januar OR-Årsmøde
3. januar Bane-Årsmøde
7. januar MRC-Årsmøde
16. januar IMK Bestyrelsesmøde
23. januar IMK Generalforsamling
26. januar IMK Årsfest
29. januar Filmklubben „A Day At The Races“ viser racerfilm

i Ikast Biograf

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk


