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Kære klubkammerater.... 
 

 

Sommeren er over os og sæsongen er på det 

højeste hvad race angår, derfor høre vi gerne 

fra jer som er ud til nogle af de mange 

arrangementer så vi kan få et bredt udsnit af 

motorsport i Kilometerstenen. 

Alle jeres indlæg til „Kilo-meterstenen“ 

velkommende, gerne historier og billed- 

materiale 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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IMK suveræne i Folkerace. 
 
Ikast og omegns Motor Klub var lørdag vært ved 4 afd. af DASU CUPPEN, i Folkerace Kl. 1. og 
Kl. 2., på Nørlundbanen. Derudover var der alm. åbent løb for unge under 16 år. 
Fra løbets start, kl. 10,30 og frem til kl. 16,00 blev der afviklet 36 indledende heats og 7 
finaleheats. 
De lokale IMK kørere var så ”gæstfrie” at tage sig af 1. pladsen, både i klasse 1 og 2. 
I klasse 1. vandt Mads Kristensen og det blev også til en IMK  3. plads til Asger Vendelbo.  
Klasse 2 blev vundet af Michael Brejnbjerg og her tog IMK sig også af 2. pladsen som gik til 
Jannick Godskesen.  
U-16 klassen blev vundet af Rasmus Vorre fra Viborg.  
Der var i løbet af dagen mange dueller og der var da også en af kørerne som måtte en tur på 
taget og derved blev medlem af den lokale Koldbøtteklub. 
I holdturneringen avancerede IMK til andenpladsen, efter Motor Sport Nord Jylland. 

 

   
 

  



 

Fun Cup afd. 1 
Fun Cup er en MRC Large Scale Buggy cup som udelukkende er arrangeret af 5 MRC 
klubber og som startede i 2012. Den er kendetegnet ved at der er meget få regler så 
næsten alle kan deltage og 2WD og 4WD kører i samme serie. Bilerne der køres med 
er benzindrevne biler i skala 1/5 med 23-30,5ccm motorer med 2,8-7,5hk. Bilerne kan 
være alt lige fra en plastikbil til 6000kr og til biler i fuld alu med hydrauliske 
skivebremser og justerbare differentialer til +25.000kr for en køreklar bil. 

Den første afdeling i år, blev afholdt hos RC Royal i Kolding på deres ny-omlagte 
321m lange offroad bane lørdag den 13. april. Banen skulle vise sig at være rigtig 
udfordrende, selv for klubbens egne medlemmer eftersom omlægningen foregik i 
starten af 2013 så der var ikke meget hjemmebanefordel. 

Der var 2 deltagere fra IMK til denne afdeling, nemlig undertegnede og Ronny 
Andersen som er forholdsvis ny i klubben men er garvet indenfor RC. Der var i alt 29 
tilmeldte til denne afdeling fordelt på 3 grupper. Dagen startede med indskrivning kl. 8 
og testkørsel for gruppe 1 kl. 8.30. Selvfølgelig skulle jeg ligge i gruppe 1 og var slet 
ikke klar med min 4WD alubil da der skulle køres. Min motor ville heller ikke starte lige 
med det samme så jeg fik lov til at tage et par runder sammen med gruppe 2 for at 
teste min tællerbrik. Ronnys fine 4WD alubil kunne klare 8 minutters træning før 
styretøjet faldt fra hinanden (man skal huske loctite!). 

Kl. 9.15 var der briefing for resten af dagen. Alle 3 grupper kører 3 gange 15 minutters 
kvalificerende heats. Herefter var der frokost og pause. RC Royal havde tændt op i 
grillen og der kunne både købes pølser med brød og lav-selv burger. Efter pausen 
køres der 2 seminfinaler af 20 minutter for de 20 bedst kvalificerede. De 5 bedste fra 
hver semifinale går videre til finalen som køres over 30 minutter. Når man selv har 
kørt, skal man ud og være påsætter på banen i næste runde, altså vende biler der er 
væltet eller på anden måde hjælpe bilerne videre ved problemer. 

Under kvalifikationerne havde jeg problemer med mit nye styretøj, det ville gerne sætte 
sig fast hvis jeg kørte på banderne og var besværligt at få fri igen. Derfor kørte jeg 
forsigtigt i 3. kval runde og det lykkedes mig at køre hele runden igennem uden at 
skulle have hjælp fra påsætterne. Dette gav mig da også den bedste placering i min 
gruppe for denne runde og jeg kvalificerede mig til semifinalen. I semifinalen måtte jeg 
desværre udgå da jeg fik problemer med min udstødning. Ronny måtte køre de 2første 



 

kvalificerende runder med hans reserve 4WD plastikbil men motoren var slidt fra sidste 
sæson så den havde svært ved at tage gassen. Efter anden runde var motoren helt 
død og kunne ikke starte igen. Egentlig må man ikke skifte bil midt i løbet, men Ronny 
fik dispensation fra løbslederen og kørte 3. runde med endnu en reservebil, en 2WD 
som han heldigvis havde taget med og kvalificerede sig til semifinalen. Under 
middagspausen havde Ronny fundet en spritny motor frem til 4WD bilen fra de 2 første 
runder. Desværre passer motoren ikke på bilen med mindre man fjerner et 
skruebeslag på krumtaphuset. Heldigvis havde jeg min Proxxon finboresliber med i 
værktøjskassen og det lykkedes os på rekordtid at få tilpasset motoren så den 
passede. 3 minutter før semifinale start stod Ronnys bil klar og han vandt sin 
semifinale som kvalificerede ham til pole position i finalen. 

Finalen var rodet i starten med flere sammenstød. Efter et par runder blev bilerne 
stoppet fordi tælleranlægget ikke var startet. For at køre 30 minutter, skulle bilerne 
tankes op igen, men for ikke at miste den bedste plads i køretårnet, tankede jeg 
Ronnys bil mens han selv blev stående i køretårnet. Omstarten foregik i god stil og alle 
kom godt fra start. Ronny lå nummer 1 det meste af finalen hvor han de første 20 
minutter havde mange kampe med nummer 2. Men de sidste 10 minutter fandt Ronny 
en god rytme trods den meget medtagne bane og fik hurtigt et forspring på en omgang 
ned til nummer 2 og de andre deltagere måtte opgive at indhente ham. 

Den samlede placering for dagen blev således en flot og overbevisende førsteplads til 
Ronny Andersen fra IMK, en andenplads til Konrad Berger fra RC Royal og en 
tredjeplads til sidste års vinder Christian Williams fra Viborg RC Racing. 

Dagen var en fed race oplevelse for os begge med masser af drama pga. både 
tekniske udfordringer og en udfordrende bane. Det har efterfølgende vist sig at jeg har 
brug for at lave lidt ændringer på mit styretøj og min udstødning. Ronny var mere 
uheldig da det åbenbart gik så stærkt med at skifte motor at luftfilteret ikke sad helt 
rigtigt på den helt nye tunmotor så den har spist en masse sand og er lige til 
skraldespanden. Dagens førsteplads kostede ham derfor hele 2 motorer samt 2 sæt 
dæk. Til gengæld fik han en fin pokal med sig hjem :-) 

Tekst og billede af            
Martin Jakobsen.



 

PÅ TUR IGEN. 
 

Endelig er der langsomt ved at komme gang i vores Old Time sæson. Efter at både 
bilen og chaufføren har fået et stort eftersyn med efterfølgende reparationer. Dem på 
ratholderen må vi stille og roligt prøve til, og det ser ud til at gå fint. Det er blevet 
fredag d. 31. maj. Vi er på vej til en lille landsby Gasthaus, i Nütschau. Det ligger ca. 
10 kilometer syd for Bad Segeberg. Vi skal ned og have nogle tæsk i den svære ende 
af Tysk Old Timer Sport. Vi har valgt at deltage i det 6. Int. ADAC-Klingberg-Classic. 
2013. Denne type løb er med meget orientering. Og her i tyskland ligger 
sværhedsgraden i at huske alle deres sjove regler. Ydermere har vi tilmeldt os i 
”Sportlich” som er den sværeste klasse. Nå men vi kommer jo også for at lære noget, 
så vi tager der tæsk det kan give. 
 
 

 
 

 

Det er blevet lørdag morgen, og vi kører til Juhls Gasthof, i byen Itzstedt. Cirka 10 km. 
vest for vores base. Vi er fremme kl. 7.30 og der bliver ordnet papirer og kontrolleret 
bil. Så er der morgenkaffe inden vi kikker i den udleverede kuvert. Heri er alt det, vi 
skal bruge i løbet af dagen. Spisebilletter (vigtige) til hele dagen, rally skilte, 3 kort, 
kontrolkort og rutebog. I vores er der to. En på tysk og en på dansk, ja i har læst rigtig. 
Der er lavet 1 eksemplar på dansk, bare til os. Super flot, og et pænt stort arbejde. En 
af klubbens medlemmer, har en datter der for et par år siden er flyttet til København. 
Hun var sat til at skrive den på dansk. Flot.  
Kl. 9 er der førermøde, og der kommer et par praktiske bemærkninger. Der er tilmeldt 
40 deltager. Ikke mange, selv om der til disse svære ori-løb normalt er nogle færre 
hold en til den uden orientering. Der er 8 hold i Sport og heraf 5 i vores klasse. Vi har 
start nummer 7 og lidt over halv ti starter vi ud på ruten. Turen er på ca. 160 km. med 
kaffe og middagspause indlagt. Vi har noget at se til. Vi kører efter 1:50.000 kort i sort 
hvid. Herpå er der lavet nogle ”indramninger” = med opgaver. det gælder så om at 
køre den korteste strækning mellem opgaverne, af dobbeltstregede veje. Og 
løbslæggerne hernede er lige så gode med raderpinden, som hos os. De fjerner bare 
lige et lille stykke af den ene vejside. Så er den ikke dobbeltstreget mere og må ikke 
køres. Der er 13 opgaver hele dagen og mellem 5 og 15 kilometer mellem dem. Nogle 
af opgaverne er så i større målestok i rutebogen.  

 



 

 
 
 
På selve opgaverne skal der køres meget rundt. En pil kan godt skulle køres flere 
gange inden det er mulig at køre den i fuld længde. Alle veje bliver ”ensrettet” ved 
brug. Det vil sige, bruger du en 
 
vejstrækning fra syd mod nord, ja så må den i ”hele løbet” kun bruges i denne retning. 
Man må heller ikke krydse ruten, men gerne dreje ind på et før brugt stykke, vel og 
mærke i den rigtige retning.  
Vi har rigeligt at se til frem til første pause. Vi har en klar fornemmelse af at have lavet  
 
pænt med fejl, og når kun lige tidskontrollen til tiden. Hvad der bliver generelt for 
resten af dagen for os. I pausen bruger vi bagklappen på Kadetten til bord og prøver 
at arbejde os ind til næste pause. Vi har igen helt tydelig en fornemmelse af at det her 
er rigtig vanskeligt og vi gør noget andet en vores konkurrenter. Men vi er også enige 
om at det nu må være dem der kører forkert. Turen har bragt os op øst om Bad 
Segeberg, videre mod nordøst til ”Berlin”. Der er videnskabeligt bevist, at dette er den 
ældste eksisterende by at dette navn. Så igen mod øst til middagspausen i 
Trappenkamp. Turen hertil har været meget flot. Med pæn natur, flotte godser og 
landsbyer.  
Vi når til middagspausen. Her er der varm mad. Den er helt forrygende. Nå men vi 
prøver at snakke med de andre om de ting, vi har lavet, og får også rettet et par 
misforståelser, inden turen går sydpå vest om Bad Segeberg og tilbage til Itztedt. Nu 
mener vi, at vi har mere styr på sagerne. De sidste 100 meter inden mål har vi brugt 
fra start fra syd mod nord. Det husker vi og kommer af forskellige omveje (rigtigt) ind 
til mål. Jow – jow.  
Vi er rigtig godt brugte, og trænger til vores kaffe. Vi får en del snak og forklaringer på 
de forskellige opgavers løsning. Ideal ruten er ikke magen til vores kan vi se, dog er 
uoverensstemningen størst inden middagspausen. På første del bliver vi straffet for 9 
fejl. Straffen for manglende / skæve kontroller, er den samme. - 3 point. Efter pausen 
straffes vi for 3 fejl. Se det var jo lidt bedre. Vi bliver en del overrasket da resultaterne 
bliver hængt op. Vi er nummer to i vores klasse og nummer 3 generelt. Uha – uha. 
Det havde vi slet ikke regnet med.  
Vi har haft en meget lærerig dag og har hygget os med flinke mennesker. Inge har 
været sat på en hård opgave, men klaret det rigtig fint. Godt hun har en god 
tålmodighed. Nu vil vi hjem til vores base og have en velfortjent ”Dunkel Bier”. I 
morgen søndag går turen stille og roligt hjemad efter endnu en dejlig weekend med 
gode oplevelser. 
Team Old Time. – Inge & Troels.  
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referat af OR-udvalgsmøde 02-2013, den 11/4 hos Henrik Iversen  
Deltagere: Henrik, Thorben og Bjarne (ref.), samt Svend Erik under pkt. 3*8. 
Afbud fra Anders og Kenneth. 
  

1. Godkendelse af referat af sidste møde (01-2013). Med nogle få redaktionelle ændringer blev 
referatet godkendt. Det besluttes at referatet fremover rundsendes for kommentarer, inden det 
sendes til klubbladet. 

 
2. Siden sidste møde 

 Der har været afholdt følgende officialkurser i vinter og IMK er nu godt rustet til årets opgaver:                                  
OF323 hvor Svend Erik og Bjarne har deltaget. 
OF324 hvor Thorben har deltaget. 
OF364 hvor Jesper, Asger og Henrik har deltaget. 
OF363 hvor Anders har deltaget. 

 Farligt gods kursus: Efter nogle undersøgelser angående krav til transport og håndtering af 
brændstof i forbindelse med rally, kan der være nogle kørere som kan have behov for et særligt 
ADR-kursus/certifikat (de der transporterer mere end 60 liter benzin – udover det der er i bilens 
tank). For at afdække behovet for et kursus, vil klubbens kørere blive kontaktet pr. mail. 

 STS-Biler har henvendt sig om et PR-arrangement – rallybiler til udstilling, samt evt. 
opvisningskørsel. Tidsmæssigt kunne det ikke rigtigt passe ind med andre aktiviteter hos STS Biler 
her i foråret, men det kan måske blive aktuelt på et senere tidspunkt. 

 DASU har meddelt at man ikke har flere foldere eller informationshæfter om Klubrally. Bjarne har 
bedt DASU om at få lavet et genoptryk, men har ikke modtaget svar på henvendelsen. Alternativt 
at DASU sender filerne til hæfterne. 

 Materialet fra DRC herunder kontraktudkastet, som tidligere er blevet gennemgået, er forslag til 
budget og sikkerhedsstillelse sendt til DRC. Efterfølgende har DRC meddelt at udgifterne skal 
barberes med ca. 50.000 kr. i forhold til løbet i 2011 og at der ikke stilles yderligere sikkerhed for 
betalingerne, end det der er i beskrevet i udkastet. Med den definitive afvisning, har IMK 
meddelt DRC, at klubben på det foreliggende grundlag ikke kan indgå en kontrakt angående 
DM6. 

 DRC har for et par dage siden offentligt meddelt, at man ophæver promotoraftalen med DASU 
efter DM2. Meget uheldigt for de resterende DM Rally arrangører. 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Kalender/kommende arrangementer i IMK 

 Åbent hus d. 27/4 ved Nørlundbanen: Henrik har aftale med Søren Skov, Jesper Hedevang og 
Elsebeth og at udstille deres biler. Thorben vil også godt deltage som informatør. Vigtigt at der 
laves en liste over interesserede. 

 Der holdes Klubrally-kursusløb på Dyrskuepladsen 2 onsdage: d. 1.maj og d. 15. maj med start kl.: 
18.30.  
Thorben laver en reklame-side om kurset. Sendes blandt andet til tekniske skoler i området. 

 Træning afholdes i forlængelse af kursusløbene i maj – begge aftener med start ca. kl. 20. Gratis 
og kun for IMK-medlemmer. 

 Horsens Rallysprint: Der arbejdes stadig med at finde økonomi til præmierne. Ellers forløber alt 
planmæssigt. 1. heat starter kl. 13. 

 Klubmesterskabet - 1. afd.. d. 1. juni. Torben foreslås som løbsleder med Jesper Q. som assistent: 
Thorben tager kontakt til dem. Det kunne evt. være i samarbejde med HAMK. Bjarne undersøger 
om HAMK er interesseret. 

 Rallysprint Sdr. Vium: Alle beboertilladelser er indhentet, incl. grusvejen vest for byen, så prøven 
nu kan laves længere. De to personer som havde lovet at se på mulighederne har endnu ikke gjort 
noget, så derfor tager Henrik og Thorben snarest til Sdr. Vium og løser opgaven. Det er vigtigt at 
prøven udformes så grusstykkerne ikke bliver alt for opkørte.   

 Klubmesterskab 2. afd. Thorben fortæller om hvilke prøveområder han har i tankerne. Han 
foreslår at tilmeldingen foregår via knagen.dk så der ikke er så meget manuelt papirarbejde på 
løbsdagen, samt at man ved hvor mange rutebøger der skal trykkes. Det vedtages derfor at 
tilmeldingen kun foregår via kangen.dk. Startgebyr indtil en uge før løbet: 100 kr., mindre end 1 
uge før løbet: 300 kr. Henrik har lovet at stå for sekretariatet. 

 Rally DM6: Efter at DRC ikke mere er promotor, er det uafklaret hvordan resten af DM serien skal 
afvikles. DASU vil snarest indkalde de klubber der står på kalenderen til et møde, for at afklare 
hvordan man kommer videre.  
En telefonisk kontakt til Messecentret har afklaret at de stadig er interesseret i et DM Rally i 
forbindelse med biludstillingen. 
Inden mødet i DASU, skal der kigges på om et budget uden store sponsorindtægter, kan ende 
uden underskud. Svend Erik vil kigge på det efter weekenden.  
Det lave deltagerantal i DM Rally skal hæves for at give et positivt resultat. Forskellige ideer blev 
drøftet og vil indgå i det videre arbejde. 
 

4. Økonomi & Materiel  

 Indkøb af kegler i alternativ farve: Henrik får dem købt NU. 
Walkies er købt. 
Den trailer klubben har, er for lille når vi er ude og hjælpe ved større løb. En større trailer er 
øverst på ønskelisten og bestyrelsen ansøges om bevilling. 
 

5. Eventuelt 

 Behov for klubaftener/-arrangementer til styrkelse af klubfællesskabet drøftes. En god måde at få 
nye kørere til at føle sig velkommen i klubben og lære andre medlemmer at kende. I forhold til de 
mange løbsaktiviteter, både i klubben og i andre klubber, er det ikke muligt at sætte nye tiltag i 
værk pt.  

 Status på IMK’s Pr-folder: Om der er sket noget siden sidste forespørgsel vides ikke. 
 

6. Næste møde den 6. juni kl. 19.00 hos Bjarne. 
 
 
 
 
 
 



 

 

RMB Danmark Rallysprint. 

 

IMK var i samarbejde med HAMK og Rygmarvsbrokforeningen af 1988 (RMB), 
pinselørdag igen arrangør af et rallysprint i Horsens. 
Ideen med et RMB-rallysprint opstod for et par år siden, da en af IMKs rallykørere 
(Dennis) tilfældigvis løb på RMBs formand (Leif) og snakken faldt på rally. Dennis 
havde nogle ideer til, hvordan man kunne lokke udenlandske kørere til og Leif havde 
et ønske om et arrangement, som kunne profilere RMB – og samtidig give et overskud 
til foreningens aktiviteter.  
I 2012 blev ideen ført ud i livet og i 2013 blev nogle ting justeret. 
Dagen startede med teknisk kontrol på Køreteknisk anlæg, hvorefter deltagerne 
havde en af RMB-foreningens børn med i rallybilen en tur rundt på anlægget og hen til 
licenskontrollen. Rigtig mange børn fik en stor oplevelse og nogle af kørerne måtte 
køre flere gange inden køen var væk. 
I forhold til året før var prøven lavet lidt om: Den godt 3 km. lange prøve (pr. omgang) 
var nu udelukkende med fast underlag i alt ca. 10 km pr heat med både 
højfartsstrækninger og snævre passager. 
Selvom vejret havde været koldt og klamt i lange perioder, skiftede det heldigvis op til 
løbsdagen, hvor solen også var igennem. 
På trods af at der havde været DM2 i Juelsminde en uge i forvejen,  bakkede kørerne 
op om rallysprintet: 43 tilmeldte og 41 til start. Et godt forarbejde skaffede også 
udenlandsk deltagelse – 2 tidligere WRC biler fra Norge – Ford Focus - med Pål Try 
og Svein Frustøl som chauffører. Der var også lagt op til svensk modstand af endnu 
en Ford Focus med Joachim Grahn, men hans bil blev beskadiget under prøvekørsel 
fredag, hvor motorhjelmen sprang op i forruden og taget. Fra dansk side var Ib Kragh 
udset som det stærkeste kort i sin Peugeot 207 Super 2000. Og det klarede han 
eminent – han vandt alle 3 heat med sammenlagt 8 sekunders forspring til Svein 
Frustøl. Pål Try tog 3.pladsen. 
Fra IMK var der også deltagelse: Dennis Pleidrup og Jørgen Sørensen i Mitsubishi 
Evo6 udgik i heat 3 med motorskade. Sune Matzen og Therese Le Fevre i Subaru 
Impreza tog 3. pladsen i klassen over 2000 ccm. 
I 1600 – 2000 ccm var der et enkelt mandskab fra IMK: René Andersen og Kåre 
Nielsen i Opel Astra som sluttede på 6. pladsen i klassen. 
I den store 1300 – 1600 klasse, var der 4 IMK mandskaber: Brødrene Jesper og 
Søren Teist i Toyota Corolla GT endte bedst i klassen på en 5. plads, tæt forfulgt af 
Nicolai Jensen og Michael Olesen i Suzuki Swift på 6. pladsen 3. Per Mikkelsen og 
Jesper Hedevang i VW Lupo tog 10 pladsen mens Stig Simonsen og Nick Larsen i 
Peugeot 205 Gti blev nr. 11. 
I den lille klasse, indtil 1300 ccm blev bedste IMK mandskab Morten Bysted og Dennis 
Christiansen i Peugeot 106, som besatte 3. pladsen i klassen. Elsebeth Sørensen og 
Henrik Iversen i Toyota Starlet blev 6’er – det lød som om den lille riskoger manglede 
benzin på det rigtige tidspunkt. 
Dagen sluttede på bedste vis med spisning, præmieuddeling og fest på Byagerskolen, 
hvor RMBs hjælpere havde lavet maden. Under præmieuddelingen høstede de 
norske kørere endnu et stort bifald, da de donerede præmiepengene til RMBs arbejde 
for børnene i foreningen. Og så blev der ellers festet - ifølge pålidelig kilde varede 
festen til den lyse morgen. 
 



 

 
Fotos af Allan ”Post”: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Børnene fra RMB fik sig en oplevelse i en 
rallybil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ib Kragh vandt landskampen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pål Try kæmpede bravt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Svein Frustøl 

 donerede præmiepengene til RMB:  

”Vi nordmænd har penge nok” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Svein Frustøl tog 2. pladsen 



 

Landbobanken Rallysprint den 22. juni 2013. 
 

Traditionen tro er der rallysprint i Sdr. Vium samtidig med Le Mans. 
For de der ikke kender så meget til Sdr. Vium kan der oplyses, at det er en mindre landsby langt ude 
vestpå. Her kommer navnet Ikast og ”omegns” Motor Klub til sin ret, for det er laangt væk fra 
motorklubbens centrum.  
En af klubbens mangeårige medlemmer Verner Boiskov, driver byens autoværksted og engagerer 
sig som mange andre, aktivt i byens aktiviteter. Støtteforeningen for Sdr. Viums Friskole kæmper 
som mange andre mindre skoler for overlevelse, og laver derfor også tiltag som kan bidrage positivt 
til skolen aktiviteter.  
 

Første gang der blev kørt rallysprint i Sdr. Vium var i 2006 og kun et enkelt år er der sprunget over. 
Efterhånden består arrangørgruppen i Sdr. Vium af en godt sammentømret flok mennesker, som har 
fået lavet en drejebog for rallysprintet. Denne manual indeholder alt hvad der skal til, for at tingene 
klapper og der findes vist ikke meget, som ikke kan løses i den gruppe. De klarer alt med 
beboerunderskrifter, og ALLE skriver under. Det er nemlig HELE byen der spærres af, når der er 
rallysprint.  
Som klub laver vi sikkerhedsplanerne og ansøgningerne til politi, kommunen og DASU, og så 
kommer vi med materialerne til afspærring osv. om morgenen. Halmballer til sikkerhed for tilskuere, 
skaffes også lokalt – og det er mange halmballer vi taler om. 
 

Traditionelt er en rallysprintprøve med fast underlag, men i Sdr. Vium er der altid omkring 30% grus. 
Det har gennem årene givet nogle problemer, for efter at 25 biler har været henover vejen en 3 – 4 
gange i hvert heat, bliver vejen kørt meget op og sporene er dybe. Derfor var der til årets løb fundet 
en ny grusvej og prøven var blevet gjort længere, så der ikke var behov for at køre så mange 
omgange. Overgangen fra grus til asfalt var blevet støbt i beton, så der ikke blev en høj kant at 
skulle køre op over – og det duede. 
 

Til selve løbet:  
Skiftende vejr betød flere udfordringer for deltagerne – et heat startede i tørvejr og pludselig kom der 
en byge, for derefter at tørre op igen. Det kunne også ses på resultaterne. 
Harald Søndergaard og Jesper Hedevang i Subaru Impreza blev sidste år nr. 2 generelt og havde 
sat næsen op efter sejren i år. De hårdeste konkurrenter var Niels Jørgen Jørgensen og Allan 
Hansen i Opel Manta, samt Alex Siersbæk og Kasper Nielsen i Peugeot 306 Kit car. Harald 
kæmpede det bedste han havde lært, men sejren gik til Alex, med Niels Jørgen som 3-er. Undervejs 
fik Subaru-en ændret noget på designet på bagagerummet og der skal nok hjælp til fra en 
pladesmed, inden den er helt pæn igen. Hans Otto havde fået ny 2.kører med – datteren Christina – 
og de snuppede 7.pladsen generelt 
Verner og René havde i klasse 2 fået kvalificeret sjællandsk modstand i skikkelse af Simon Vallentin 
og Rasmus Sørensen i VW Golf. Inden heat 4 var der kun hundrededele af et sekund til forskel og 
selvom de brugte hele banen helt ud, var det nok gæstfriheden der skænkede sjællænderne 
klassesejren.  
I samme klasse havde Charlotte og Hanne i Corsa-en en tæt dyst med brødrene Teist i Corolla-en – 
det endte med en sikker sejr på 1,3 sekund til kvinderne.  
Stig og Nick kunne ikke få benzinpumpen til at virke mere end 500 meter af gangen, så det blev et 
kort løb.  
Et endnu kortere løb havde Per og Jesper – de kastede Lupo-en i grøften efter 400 meter. Trods 
påstand om 2. kørerfejl, var det vist uden tvivl en ”fejl 40”. 
 

Straks efter løbets afslutning gik de lokale i gang med oprydningen – halmballerne blev kørt retur, 
grusvejen planeret, vejene fejet og få timer senere var Sdr. Vium igen så pæn som før. 
IMK’s kørere og hjælpere (og VIP-gæster) holdt den årlige sommerfest i Verners private racer 
værksted, med stort TV så man kunne følge med i årets Le Man hele natten. 
  



 

Fotos af Allan ”Post”: 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Simon Vallentin tog sejren i klasse 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stig og Nick: ”vi ryger hvor det passer os” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Niels Jørgen Jørgensen i flot stil på gruset 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
”Facelift”  i bagenden ??? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alex Siersbæk tog den samlede sejr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verner brugte hele banen – og lidt til 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mark Rossen 

Emil Hammer 

Kim Zacho Poulsen 

Dennis Jacobsen Christiansen 

Stephan Bro Hansen 

  

Fødeselsdage 

 

18 År 

Martin Zylauv  17 Juli 

 

20 År 

Lasse Thomsen  10 Juli 

 

50 År 

Bent Kristensen  25 August 

Sølvbryllup 

 

Bente og Henrik Harritz  2 April 

 

Britta og Niels kr. Højriis  29 April 

 

Birthe og Svend Erik Hedevang 21 Maj 

 

Konfirmation  

 

Christina Flensborg 

IMK ønsker alle hjerteligt Tillykke 



 

 

Mos Motorsport til DM3 i Hobro 
 

Efter for tidlig exit ved DM2 skulle der gives gas for at få lidt point på kontoen. 

Problemet sidst med de mange motorudsæt som tvang Mos til at smide håndklædet i 

ringen var benzintanken. Den er nu helt oppe på dupperne igen efter et besøg hos 

Kaj, som har gået bilen igennem fra A-Z, så det var med lidt nervøsitet showet om 

fredagen skulle køres. Men det viste sig heldigvis ret hurtigt, at der var blevet skruet 

på de rigtige knapper, så natten kunne overstået uden for mange mareridt.  

Det blev lørdag og DM3 skulle skydes i gang. SS1 blev overstået og kom ikke så godt 

igang som håbet, så søvn i øjnene skulle lige gnides ud. De efterfølgene prøver gik 

væsentligt bedre lige indtil SS6, hvor vi måtte en tur af vejen efter en snurretur, havde 

lige overset at vej var en H4. Det var faktisk lidt ærgeligt for vi lå godt til i topper, men 

så er det jo bare op på hesten igen. Det viste sig dog at styretøj var ude af sporring og 

bilen opførte sig lidt spændende. Det holdte os nu ikke tilbage, vi kæmpede videre og 

satte også dagens tid på SS7 Nysumbanen. Det kunne vi kun være tilfredse med, 

men det kostede os alligevel en generel 6 plads til sidst, da vi havde en afkørsel på 

sidste prøve SS10. 

Hvis vi evaluerer hele løbet kan vi kun være tilfreds med vores 7 plads, det gav lidt 

point på kontoen og nu skal bilen forbi Kaj igen til et stort check-up. 

Næste opgave bliver forhåbentligt DM4 hvis det bliver gennemført, men det håber vi, 

for der skal kæmpes endnu mere for de point. 

Hilsen Mos 

Ses derude   

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Juli 

Torsdag d. 18. Juli Folkerace Træning 
 

August 

Lørdag d. 3. August Folkerace Klubmesterskab 

Søndag d. 4. August Folkerace Klubmesterskab 

Torsdag d. 15. August Folkerace Træning 

Tirsdag d. 20. August Banko 

Lørdag d. 31. August Folkerace CUP U16-U18-Ladies Åbent 1-2 
 

September 

Søndag d. 8. September Bingo Søndag 

Torsdag d. 12. September Folkerace Træning 

Mandag d. 16. September Bingo 

Søndag d. 22. September Klubrally-Speed Nord 
 

Oktober 

Søndag d. 6. Oktober Banko 

Fredag d. 25. Oktober DM Rally, 6.afdeling i IMK 

Lørdag d. 26. Oktober DM Rally, 6.afdeling i IMK 

Onsdag d. 30. Oktober Bingo 

 

 

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk 

http://imk.dk/kalender/detail.asp?e_id=431
http://imk.dk/kalender/detail.asp?e_id=435
http://imk.dk/kalender/detail.asp?e_id=435
http://imk.dk/kalender/detail.asp?e_id=432
http://imk.dk/kalender/detail.asp?e_id=411
http://imk.dk/kalender/detail.asp?e_id=390
http://imk.dk/kalender/detail.asp?e_id=412
http://imk.dk/kalender/detail.asp?e_id=433
http://imk.dk/kalender/detail.asp?e_id=413
http://imk.dk/kalender/detail.asp?e_id=386
http://imk.dk/kalender/detail.asp?e_id=414
http://imk.dk/kalender/detail.asp?e_id=400
http://imk.dk/kalender/detail.asp?e_id=400
http://imk.dk/kalender/detail.asp?e_id=415
http://www/

