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Fra Radaktøren…
Kære klubkammerater....
Vinteren er forhåbentlig snart en saga blot, og
mange af vinterens møder er overstået for denne
gang, og mange forslag og ideer er diskuteret,
vedtaget eller forkastet.
Vi vil også i 2013 hilse diverse indlæg til „Kilometerstenen“ velkomne, gerne historier og billedmateriale fra forskellige løbsarrangementer, som
klubbens medlemmer deltager i. Med alle de
telefoner og lommekameraer som er i omløb, må
det da i det mindste være muligt at få nogle
billeder.
Hilsen
Redaktøren
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Harry I sneen.
En anderledes oplevelse
Vinter Classic 2013
Åbent hus Folkerace
Hansa Historic 2013
Nye Medlemmer
MosMotorSport DM1
Nyt fra O-R udvalget
RMB Danmark Rallysprint
Nyt fra Bane ud
Nyt fra Banko udvalget
Nyt fra Bestyrelsen
Kalender

Forside
Dennis Pleidrup kæmper med sneen i
Tyskland til DM 1
Foto: AR-Foto
Kilde: www.mosmotorsport.dk
DEADLINE
Deadline til næste nummer af Kilometerstenen
10. Juni 2013
Næste nummer udkommer i uge 25-26.

Harry i
sneen med.

monteret på bilen. vi var ikke mere end lige
kommet hjem til Per for at få noget af Lissys
gode mad, så ringede Harald Søndergaard og
han manglede noget ”rør” ( jeg ved ikke hvor
han skal ligge ”rør ind” men man gør jo sig
signe tanker) vi kom ud på værkstedet igen og
så skete det som måtte ske når sådan 2
drenge er sammen og der er urørt sne på
vejene de begynder at lege med deres biler i
sneen det blev hurtigt for meget for mig og jeg
valgte at gå til ro i LUPOen for så var jeg sikker
på at komme med søndag morgen. Charlotte
og Hanne havde ikke de problemer for de køre
i klasse 4 med klaserede dæk.

To mandskaber fra Ikast Motor Klub stillede til
start i første afdeling af JFM i klubrally, som
blev afviklet omkring Randers. Chalotte
Jørgensen og Hanne Flensborg samt Per
Mikkelsen og Jesper Hedevang der i dagens
anledning havde inviteret mig (ham selv Harry)
med så jeg også kan komme i gang med
sæson 2013
Lørdag eftermiddag og aften faldt der en del
sne og søndagen blæste der en skarp vind fra
syd og det gav sne fygning. Så lørdag aften
opstod der noget der mindede om panik i det
lille team, så jeg blev revet ud af min varme
stue for nu skulle der findes vinterdæk frem, og
det eneste der var på lager var 14” og de er for
små til at komme på bilen for den kræver
mindst 15”, jeg var allerede helt træt for de løb
rundt, som om at løbet allerede var startet, så
jeg gemte mig lige så stille inde i bilen og tog
mig en lur. Efter en tid hvor de havde ringet
rundt til nær og fjern for at finde en løsning
mener Per at have løsningen, for der er noget
med at Henrik Iversen har en Dims til at skære
dæk op med ????. der troede jeg godt nok at
det var rablet for dem, for man må da ikke gå
og skære dæk op på folks biler. Heldig vis
havde Henrik B. Iversen en bedre løsning, han
havde 4 vinterdæk som de kunne låne, og et
par time senere kunne jeg komme hjem i
varmen igen, for da var vinterdækkene

Her ser i så mit valg til JFM 1
Ps. Den kom ikke igennem tekniskkontrol

Per ævlede hele vejen til Sønderbæk om det
var det rigtige dækvalg eller ej og Jesper
valgte at se ud som om han sov, så det var
mine øre det gik udover. Vel ankommet til
Teknisk Kontrol gik det op for mig at Jesper
stadig sov for han virkede som om at det var
det første motorløb han nogensinde havde
været til, for han skulle forklares hvilke papirer
der skal med hvor hen og alligevel glemte han
det halve nå men, vi kom igennem hele
papirmøllen og fik os et vel fortjent rundstykke.
De skønne piger kom også og vi fik en

hyggelig sluder over rundstykkerne. Klokken
nærmede sig 10 og Chalotte og Hanne ”med
den gode røv” (det var noget jeg hørte nogen sige)
rullede ud mod første prøve vi startede 9
minutter senere, men da der var lidt kø ved
prøve 1 så vi at pigerne kørte prøven, det var
lidt af en oplevelse, for jeg har aldrig aldrig se
to tidtager så meget i tvivl om deres stopure
virkede, men efter et lille kvarter kom der en
lille Corsa til syne i det fjerne, med to synligt
utilfredse damer i, jeg smuttede over for at
høre hvad der var årsagen til at Charlotte var
lige så rød i hoved som indtrækket i hendes
hjelmen, og så var det kun det at de
klasserede dæk som de køre på, var særdeles
uegnede til kørsel i sne. Så jeg prøvede at
forklar dem at det jo var ene for alle, Jeg er
ikke helt sikker på at de hørte efter. Et kvarter
senere var vi også klar til start på sæson 2013
og kampen aftenen før med dæk valget så ud
til at være rigtig så prøve 1 og 2 gik over alt
forventning, på vej til prøve 3 var der 18 km.
På motorvej så Per forsøgte at få Jesper til at
synge en sang, det var ikke dagens meste
intelligente forslag, så hellere høre på lidt
rumlen og skramlen fra bilen. prøve 3 vi
mødte igen ”Lille Karla” og ”hende ned den
gode røv” deres humør var lidt bedre men
også kun lidt. Vi når frem til pausen og vi er
enige om at det var gået godt tros vejret.
Pigerne er kommet i væsentligt bedre humør
men skal hurtigt af sted igen, vi benytter tiden
til at tale lidt omkring dæk men vælger at
fortsætte som vi slap, det var nok dagens
anden dårlige beslutning fra Per, for på prøve
6 går det helt galt, prøven går godt indtil vi
nærmere os målfeltet, siden vi kørte der sidst
var forholdene væsentligt forbedret så Per
overvurder dækkene totalt, så han lave en
overskreden målfelt siger han, ”men når man
vender bilen og køre tilbage for at hente
kontrolkortet” er det vel lige i overkanten ik’, jeg
vil ikke gentage hvad der blev sagt i LUPOen
der, men vi vælger efterfølgende at bytte om
på for og bagdæk i håb om at vinde lidt af det
tabte tilbage, det lykkes også, og prøve 7
forløb uden problemer, ved prøve 8 mødte vi
igen de smukke kvinder og der smilte de og så

nærmest helt venlige ud, de mente at nu
havde de fundet rytmen i bilen. Da jeg oplever
Pers kørsel på prøve 8 var det nærmest som
om vi køre på sne og is igen det hele sejler
rundt, vejene her var helt tørre og fine, og det
var ikke godt med vinterdæk, vi begynder
rigtigt at tabe tid og efter prøve 10 er vi enig
om at det var noget rigtigt lort og at det rigtige
dæk valg ikke var vinterdæk. Ved mål kunne vi
konstatere at vi førte klassen ved pausen med
15 sek. Men vi var også sikrere på at vi havde
tabt alt efter pausen. Men da resultatet kom
op så det slet ikke så dårlig som Per havde
spået, en 2 plads i klasse 5 og tøsebanden
kom på 2 pladsen i klasse 4 så det ente med
at blive en helt go’ dag for IMK.
PS: IMKs supporter teamet bestod af Mikkel
og Michael vi mærkede ikke meget til dem
ved prøverne men vi tror at de hyggede sig
med deres medbragte varme kakao.
PSS: Nu er vi så kommet hjem så nu venter
jeg kun på en invitation til at komme med op
til Lemvig 2 påskedag

El Presidente, IMK
supporter og kludedukke
Harry Il Tempo
Her ser i et billede af dagens HARRYmobil

En anderledes OPLEVELSE.
Vi – Team Old Time, var med i 2012, da Jesperhus Blomster Park åbnede. Det var en fantastisk oplevelse. Der
var, og hold nu fast, ikke mindre end 469 gamle (over 35 år) der var kommet til åbningen. Der var biler af alle
slags, både hvad pris og kvalitet angår. Der kom 5.500 gæster i Blomsterparken den dag. Vi havde medbragt
diverse gamle ting, der passede til bilens alder. Campingbord med stole. Madkasse, foto apparat, termokande
og en B&O transistorradio. Vi havde selvfølgelig også vores Tiger med. Og masser af kaffe. Vi havde en rigtig
god og hyggelig dag i blandt ligesindede.
Her er lige en gengivelse af indbydelsen fra i år – 2013. hvis der er nogle af jer der har lyst til at vise jeres bil
frem, ja så er det bare med at få meldt til. Eller lav en tur ud af det og kom op og kik på de mange fine biler.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------”Jesperhus åbner Kr. Himmelfartsdag med veteranbiludstilling”.
Torsdag d. 9. maj 2013 kl. 10 åbner Jesperhus Blomsterpark
Vil I være med til at gentage succesen, så kom til Jesperhus Blomsterpark hvor I kan nyde en dejlig dag med
bl.a. Pirat- og legeland, Zoo og 4D-biograf, mens jeres biler står til udstilling i de smukkeste omgivelser!
Det er GRATIS for én veteranbil (min. 35 år) inkl. 4 personer. Er I flere personer i bilen, koster det kr. 120,- pr.
person (normalpris kr. 179,-). Mødetidspunkt for bilerne er mellem kl. 8.30 og 12.
Ved ankomst efter kl. 12.00 uddeles der IKKE gratis entrébilletter. Husk at tilmelde jer med navn på chaufføren
og antal voksne/børn i bilen til karin@jesperhus.dk senest 25. april 2013. Tilmeldes flere personer eller klubvis,
så husk mailadresse på de tilmeldte.
Vi har flere forskellige spisesteder i Parken, men I kan også medbringe egen madkurv. Kender I til andre
naboklubber, familie eller venner, der deler samme bil - interesse, så giv endelig denne invitation videre til dem.
- Og ønsker I at bo på Jesperhus Feriecenter, giver vi 500 kr. i rabat på vores kombiferie fra den 8.-13. maj
2013.
Kontakt Karin på mail eller tlf. 9670 1400 og hør mere.
Vi glæder os til at se jer!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi håber i har fået en lille appetit vækker og at vi ses.
Hilsen Team Old Time. Karin & Niels Peder. – Ditte. – Inge & Troels.

Ja, vejret på billedet er ren ønsketænkning,
desværre. Lørdag d. 2. marts 2013. var der 6 grader
og gråt i gråt. Team Old Time mødes i den store
fordelerring i det nord-vestlige Herning. Vi bliver
forstærket med Hr. Jan Søndergård. Jan skal ud og
køre med Flemming Jensen. Så går det sydpå til
starten hos Mekonomen i Kolding. Der er tilmeldt 35
hold, heraf 2 fra Tyskland og et halvt hold fra Norge.
Fint felt, må man sige.
Kl. 11.30 kørte første bil ud på den 141 km lange
rute. Ruten var lavet af ”Luffe” og så kan man godt
forberede sig på ”anderledes tænkning”. Og ganske
rigtigt. Inden man havde forladt Merkonomens
matrikel, var den første fejlkørsel en realitet for nogle
hold. Turen gik vest ud af byen og over Vamdrup,
Lundeskov og til kaffepause i Vejen. Både Karin &
Niels Peder, Inge & jeg har ladet de gamle biler stå
lunt hjemme. Så vi er kørende i vores brugsbiler. Så
vi må ”nøjes” med bilernes normale 100 meter
triptæller. Så må vi se om vi kan klare det.
Vi har start kl. 12.06. Vi får det første drilske skilt
med, og også den lille fine finte inden TK-2 får vi
med. På etape to er der så lige en tur ind i Vamdrup
by. Her roder vi noget rundt for at finde de små
gamle gader. Nok ikke det mest smarte at lave. Der
var godt nok ingen skilt herinde, men alligevel. Ikke
her vi skal køre ”Motorløw” Luffe. Uden for byen er
der til gengæld en fin detalje inden vi, via den gamle
mølle i Lundeskov (fin sted, flot møllesø), når frem til
TK-3 hos Shell i byen. Næste etape er ret fredelig,
lige bort set fra en lille sort streg inde i Store Andst,
som volder nogle problemer for et par hold. Vi når
frem til kaffe pausen i Vejen, med højt humør. Der
kører fint for os, syntes vi.
Nu går turen så sydpå, dog uden de helt store finter.
Dog skal vi her holde styr på at få kørt pilene rigtig.
TK-5 er lige syd for Skodborg. Vi fortsætter mod vest
og i landsbyen Langtved, rækker vores syn ikke, selv
med briller. Vi overser en lille sort streg og misser et

skilt. Fint lavet. Så går det ud over Hjerting (Rødding)
hvor der også skal holdes styr på de rigtige punkter,
inden vi kører nordpå til Foldingbro og retur til mål i
Vejen ”Gamle Hal”.
Alt i alt en rigtig fin tur. Der er gang i snakken i hallen
og undskyldningerne er mange for de fejl vi nu hver
især har lavet. Men vi har haft det sjovt. Vi er meget
spændte på hvordan vores tider ved de hemmelige
kontroller er, nu da vi ”kun” har bilens 100 meter
tæller. Karin og Niels Peder har fået, når vi lige
modregner to max tider, 24 sekunder ved 7 HTK. Vi
har fået 15 sekunder ved 9 HTK. Så det må vist være
”Godkendt”. Nogen placering bliver det ikke til for
Team Old Time. Men Hr. Flemming & Hr. Jan, ja de
scorer såmænd en flot etter, i den åbne klasse. (o-løb)
Karin & Niels P. bliver nr. 5 i Sport og vi ender på en 6
plads i Expert. Efter en rigtig hyggelig dag, vender vi
igen næsen mod Herning ved 18 tiden.

Hansa Historic 2013.
Ja tiden går hurtigt. Man kan mene, der er lang tid til oktober, men det er nok nu, I skal
begynde at overveje om I vil med til dette Arrangement. Tilmelding slutter ca. 1. aug. Og der er
MAX 65 deltagere.
Hansa Historic er et løb uden orienterings etaper. I kan evt. læse vores historie fra 2012 som er
på IMK’s Klubblad Nr. 5. November 2012. Eller skrive til os. Vi er gerne behjælpelige med at
svare på spørgsmål.
Løbet i år starter torsdag d. 3. okt. med teknisk kontrol fra 12.30 -15.30. kl. 16.30 startes der så
ud på en ca. 80 km etape med 2 sek.etp. Der er aftensmad inden der sluttes af med ”Nacht
Grand Prix i centrum af Bad Schwartau. (stor succes sidste år).
Fredag morgen forlades så Lübeck. 300 km med 5 sek.etp. til overnatning i byen Templin. Ca.
70 km. Nord for Berlin. Rygtet vil lade vide at der skal køres en sek.etp på ”Templin Ring” – et
Gokart center.
Lørdag går det så retur mod mål i Lübeck. Igen 300 km. med 5 sek.etp. Rygtet på denne dag
lyder på ”Stadt Grand Prix i Altstadt von Wittenburg”.
Startgebyr for løbet er 350, - € Heri er mad under løbet. Se nærmere i tillægsreglen.
http://travemuender-asc.de
Sidste år stillede vi med 2 hold til hold konkurrencen. Vi var hele 6 DK – Licens mandskaber af
sted. Hold 1, ”DK – Wiking” vandt faktisk Hold Konkurrencen. Rigtig flot dansk sejer. Det ville
være rigtig dejligt med et eller to hold mere. Vi har gjort det at vi under løbet (fredag) bruger
løbets Hotel. De andre overnatninger i Lübeck har vi fundet på Zimmerfrei i byen. Ca. pris for to
med morgenmad. 50 – 60 €.
Så tænk lidt over det, men ikke for længe. Vi håber vi får følgeskab af Jer i år.
Med Sportslig Hilsen Team Old Time. - Troels.
teanoldtime@gmail.com

Vi har
hørt.....
Vores formand er rigtig god til at tælle op til 5.
At tælle ned fra 5 er dog en helt anden
historie…

Dennis steffansen
Emil Lauridsen
Nakkiran panchalingan
Mads søby Jensen
Jacob Amdi Kjeldsen

Mosmotorsport
Kæmpede med de store mængder sne ved DM 1
Så blev rallysæsonen skudt i gang på en
noget anderledes måde, ingen havde
forventet disse betingelser. Godt nok
havde alle nok regnet med et sne rally,
men dog ikke under disse ekstreme
betingelser. Bare at holde sig i gang i pit
område var en kamp i sig selv. Mange
klagede
lidt
over
kulden
og
mekanikkerne havde som vi kunne se
meget svære betingelser, men de
kæmpede sig igennem og det må vi bare
tage hatten af for.
Vi var i det tyske torsdag aften og gjorde
klar til kampen, for en kamp blev det og
indimellem en kamp mod overmagten,
moder natur viste sig fra den lidt
uhyggelige side og gjorde det meget
svært for alle teams.
Bilen var som sagt klargjort hjemmefra
af Kaj, så materiel skulle nok holde.
Vinterdæk var monteret desværre uden
søm, dem kunne vi godt have brugt
undervejs.
Vi havde fået start nr. 74 og det var vi
ikke helt tilfredse med, men en lille
klagesang til løbsledelsen hjalp intet, så
vi måtte bare håbe på, at der ikke blev
for meget kø på prøven. Men det var lige
hvad der skete, efter få km havde vi
indhentet den forankørende, og måtte
køre en del af prøven bagved. Da vi
endelig kunne komme om og give lidt
mere gas, blev vi lidt for ivrige og måtte
en tur i driverne, det resulterede i at vi
igen var bagved den samme bil og måtte
på den igen. Det gav desværre en del
tidstab og frustration. Dette gentog sig
igen på prøve 2 hvor det samme skete
igen, filmen blev lige kørt igen, og
dermed tidstab igen.......damn.
Prøve 3 gik så en lille smule bedre, men
men men ikke godt nok. Vi sluttede
fredagen på en generel 22 plads og
kunne så derved få en lidt højere
startplacering lørdag.

Prøve 5 lørdag gik så bestemt også
meget bedre, vi kørte 5 hurtigste tid og
det hjalp på den samlede placering.
Prøve 9 skulle så angribes selvom et
angreb stadigvæk gik i et tempo som
ikke er rally værdig. Vi kørte 2 hurtigste
tid og nappede også de 3 ekstra poing
som bedste danske team på prøven, lige
netop 2/10 af et sekund foran Kragh, og
det var han ikke helt tilfreds
med....smiler.
Prøve 10 holdt vi så igen stille, da en
forankørende var kørt af og lige skulle
skubbes fri, så desværre et tidstab igen.
Industriprøven skulle så køres som de to
sidste prøver og vi sluttede som nr. 6 og
11 på denne prøve. Dette resulterede i
en meget tilfredsstillende 10 plads
general, så vi kunne bestemt ikke være
utilfredse. Det blev så sat nogle meget
dejlige poing på DM kontoen.
MosMotorsport fik bevist at der kan
køres stærkt under ekstreme forhold, så
evnerne fejler ikke noget (vurderet af
Torben Nielsen) da vi jo sjældent hører
Mos prale......ha ha. Uden pis - hvis det
havde sneet lidt mere havde vi sgu
vundet......griner højt.
Nå vil vi se frem mod næste afdeling og
håbe på et vådt løb, det passer rigtig
godt til kørestilen og modet.
Ses derude

Det blev desværre ikke til så mange billeder,
fingre kunne ikke bevæges.

Referat OR-udvalgsmøde 01-2013
14/2-2013 kl. 20.00 Hos Bjarne Nielsen,
tilstede Henrik Iversen, Anders Clausen,
Thorben Nielsen & Kenneth Rønholm.

Godkendt, sidste møde (06-2012)

Konstituering
Formand Bjarne Nielsen, regnskab ansvarlig
Anders Clausen (Helle Bille), sekretær
Rønholm,

bestyrelse

Anders

Siden sidste møde
Møde

med

DRC,

består af 21 lektioner, så det er ikke et aften
kursus!

Afholdte arrangementer i IMK
Vintercup 2 - deltager antal på 6 hold det er
ikke mange i forhold til det arbejde der er med
og lave løb. Hvad er årsagen til? Henrik

Godkendelse af referat

Kenneth
Clausen.

ikke fået et svar. Et udbudt AMU-kursus

mener hvis han ikke kommer så vil der evt.
Komme flere! Hvis vi ikke kan samle flere folk
så skal vi nok overveje kun at have en klub bil.
Vi prøver og have 2 biler næste år og tager
beslutning der efter.
Forslag slag fra Per Mikkelsen der gives point
efter hver prøve 20, 18, 17 osv. Thorben har
prøvet og kikke på resultat fra sidste løb. Det

DASUs

bestyrelse,

vil betyde hvis man laver fejl bane så bliver

Rallyudvalget og 5 arrangørklubber.

man ikke straffet så hårdt. Men det kan få den

Rallysprint Horsens: løbsledelsesmøde d.
18/2
Afholdt dommer- og løbslederseminar; der er

konsekvens at folk evt. Vil køre mere
aggressivt!! Udvalget har vurderet forslaget
men mener ikke vi skal indføre det.

lagt op til skærpelser til sikkerheds/personlig
udstyr. De nye regler vil blive offentlig gjort
den 15 februar.

Årsmøde & generalforsamling - der var et fint

Afholdt løbslederkursus 324; - Thorben har
deltaget i dette kursus men har ikke fået svar
om han er bestået.
Forespørgsel om afholdelse af farliggodskursus, som privat man må man transportere
60 liter brændstof. Jan Søndergaard har
forespurgt på teknisk skole Herning men har

fremmøde ved årsmødet,
generalforsamlingen.

men

ikke

til

Kalender/kommende arrangementer i
IMK.
Klubmesterskab: Regler og løb - nye kørere
skal have et mesterskab for dem selv, de kan
køre i den klasse i 2 år. Pokaler til eje for
nybegynder, og der købes to sæt
vandrepokaler til standard og rally klassen.

Træningsdag - aflyst da foråret er booket, men

prøvemandskaber/hjælpere, hvor den klub der

der vil være mulighed for og køre efter kursus

tager ud og hjælper selv sørger for forplejning

løbene.

og evt. kørselstilskud til alle sine officials.

Kursusløb - der er åbent hus på folkerace
banen 27. april. To biler skal udstilles, Henrik

Ordningen skulle gerne gøre det nemmere for

vil forespørge Jesper & Søren om de vil udstille
deres biler. Der skal laves materiale om dato
for kursus løb. Bjarne rykker DASU for noget
pr. Materiale/folder, der skal laves en annonce
som skal i lokal aviserne. 2, 16, 30 maj Bjarne
vil forhøre MCH om vi kan låne dyreskude
pladsen, måske et løb i mellem de to
klubmesterløb.
Toyota Ikast har spurgt til om IMK kan lave PR
løb ved dem, hvor der kan være udstillet nogle
Toyota rallybiler.
Rallysprint Sdr. Vium - intet nyt. Mos og Henrik
Iversen vil prøve og finde / se på en ny

arrangøren og hver ”hjælper”-klub bestemmer
selv omfanget af forplejning og evt.
kørselstilskud.
Hvis IMK bliver bedt om at hjælpe i andre
klubber – udover ovennævnte ”bytte-ordning” –
vil vi foreslå at der forud aftales forplejning og
kørselstilskud.
DM 6 i IMK: Kontraktudkastet fra DRC
indeholder et rammebeløb på 125.000 kr. som
skal

dække:

Klubbens

honorar,

løbsledelsesomkostninger og samtlige udgifter

Rally DM6 – DRC har fremsendt materiale som

til officials (forplejning, kørsel og evt.
overnatning). I 2011 havde IMK sammenlagt
omkostninger på 172.000 kr. til disse poster og

udvalget kigger på. Se mere under økonomi.
Klub mesterskab 1afd. 1 juni. 2 afd. 7 juli.
Efterfulgt med gril aften.

det er nok urealistisk at dette skulle være blevet
mindre. Vores udgangspunkt for budgettet vil
være regnskabet fra 2011 med små tilretninger.

Økonomi & Materiel

Eventuelt

prøveområde.

Indkøb af kegler i alternativ farve - Henrik
køber 20 stk. Bestemmer selv farven.
Økonomi i forbindelse med hjælp ved løb i
andre klubber: Hvis IMK skal afvikle DM6 i
Rally, vil vi forsøge at lave en aftale med de
jyske

DM

arrangører,

om

at

”bytte”

Officialkurser 363 & 364 - Anders, Asger, Henrik
og Jesper er tilmeldt
Status på Pr-folder - Jan Juul er på sagen!

Næste møde - 11 april ved Henrik

RMB Danmark RallySprint
Pinselørdag arrangerer IMK og HAMK i samarbejde med
Rygmarvsbrokforeningen rallysprint i Horsens.
Prøven bliver kørt på næsten samme måde som løbet i 2012.
I år køres dog ikke på grus. - altså en prøve på ca. 3,5 km pr omgang.
Tillægsreglerne er godkendt af DASU og findes på
Tilmelding til løbet foregår via DASU's hjemmeside (www.dasu.dk) >
løbskalender.
På forsiden af DASU.dk (nederst på siden) er der en udførlig vejledning i
hvordan man tilmelder sig løb.

FR-træning
Så er der træningsdage for 2013.
Der trænes på følgende datoer fra kl. 17,00 til 20,00.:
18 april
2 maj
9 maj
16 maj
13 juni
18 juli
15 august
12 september
Priser på træning er følgende :
IMK AKTIV medlemmer under 18 år : 40,00 kr.
IMK AKTIV medlemmer over 18 år: 80,00 kr.
Ikke IMK medlemmer under 18 år : 100,00 kr.
Ikke IMK medlemmer over 18 år : 200,00 kr.
HUSK.: Vognbog og licens skal medbringes.

Evt. ændringer på grund af vejret kan ses på www.imk.dk.

Datoer for IMK-banko/bingo 2013:
April: Søndag d. 28
Maj: Fredag d. 24
Juni: Mandag d. 17
Juli: Torsdag d. 11
August: Tirsdag d. 20
September: Søndag. 6

September: Mandag d. 16
Oktober: Søndag. d. 6
Oktober: Onsdag d. 30
December: Onsdag d. 11

Orientering.
Vi er i bestyrelsen er blevet orienteret om at vores næstformand er blevet syg.
Han fortsætter fortsat sit arbejde i bestyrelsen dog på ned droslet kraft i en
periode.
Vi i bestyrelsen prøver dog og aflaste Jan lidt i bestyrelsens arbejde og det flotte
arbejde med Kilometerstenen (klub bladet), så han kan bruge ekstra krater på
og komme stærkt tilbage til hverdagen igen.
I den forbindelse har Mikkel påtaget sig opgaven og gøre ham kunsten efter
med arbejdet på Kilometerstenen.
Så fortsat med og sende materiale til redaktionen så de har noget og sætte i
bladet.
Vi i bestyrelsen ønsker Jan gode bedring.

April
Lørdag d. 27. april
Lørdag d. 27. april

Åbent Hus på Folkeracebanen
DASU DM1 Large Scale Buggy

MAJ
Onsdag d. 8. maj
Lørdag d 18 maj
Fredag d. 24. maj

IMK Bestyrelsesmøde
Rallysprint i Horsens
IMK Bingo

Juni
Lørdag d. 1. juni
Lørdag d. 8. juni
Lørdag d. 22. juni
Lørdag d. 22. juni
Mandag d. 17. juni

Klubrally - 1.afd. af klubmesterskabet
FR Cup. U 16 åbent løb. Ladies Cup åbent løb
Klubmesterskab Folkerace
Rallysprint i Sdr. Vium
IMK Bingo

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk

