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Forside
Ove Thomsen og Stephan Hansen, JFM1 i
Randers. Af Finn Bojer - Rallyinfo
DEADLINE
Deadline til næste nummer af Kilometerstenen er
1. Juni 2014
Næste nummer udkommer medio Juni 2014

EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Afholdt onsdag d. 19. marts 2014 i klubhuset – 23 deltagere
Niels Kr. Højriis bød velkommen til ekstraordinær generalforsamling.
VALG AF DIRIGENT
Jan Søndergaard blev valgt
INDKOMNE FORSLAG
Intet
VALG AF 3 BESTYRELSESMEDLEMMER og 2 SUPPLEANTER
Forslag til bestyrelsen:
Sabine Rosenlund, Rene Jørgensen, Rasmus Vendelbo, Asger Vendelbo (ønskede dog ikke
valg i år). Sabine, Rene og Rasmus blev valgt
Der skal bruges en suppleant med det samme, da Per Mikkelsen træder ud af bestyrelsen før
han er på valg.
Forslag til suppleanter: Bjarne Rosenlund og Inger-Marie Pedersen
Bjarne blev valgt som 1. suppleant – og træder derfor direkte ind i bestyrelsen. Inger-Marie
blev valgt som 2. suppleant, og bliver efterfølgende 1. suppleant.
EVENTUELT
Inger-Marie fortalte om banko i bankocentret, hvor der er på tale at ændre i spillene for at
tiltrække flere kunder. Derudover efterlyste hun hjælpere fra klubben.
Der blev spurgt om der ikke var talt om at nedsætte bestyrelsen i antal – dette var blot på
tale, hvis det ville blive svært at få folk til bestyrelsen.
MRC har haft møde med DASU. MRC ønsker ikke at få ny stor bane pga. IMK’s medlemsantal.
De vil forsøge at skaffe flere medlemmer, og så bruge deres kræfter i deres nuværende bane,
som er under istandsættelse.
Der er arbejdsdag på lørdag på banen, der er desværre pt. kun tilmeldt en person. Er der
virkelig ikke flere der kan hjælpe ??
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Forsikringsbetingelser ændret for
aktive kørere
- Af Bjarne Nielsen
Der har gennem de seneste par år vist sig at være en del mangler og uhensigtsmæssigheder
angående forsikringsdækningen og sagsbehandlingen i forbindelse med motorløb.
Derfor har en arbejdsgruppe i DASU analyseret og fået rettet problemerne med
forsikringsselskabet. Dette er ikke sket uden ekstra omkostninger for både kørere og klubber
– se den komplette information fra DASU på dette link (www.imk.dk):
http://filer.imk.dk/files/rally/2014/Forsikringsnyt.pdf
For kørere betyder det kort fortalt, at der i resten af 2014 vil være en selvrisiko på 3.000 kr.
for køreren for hver anmeldt skade.
Som deltager i et rallyarrangement, er det principielt bilens forsikring der skal dække hvis en
deltager laver en skade på en hastighedsprøve (nævnt som 3.mands ejendom), men i
forsikringsselskabernes betingelser er deltagelse i motorløb undtaget fra denne dækning.
Derfor dækker DASU’s regreskravsforsikring for disse skader og det er blandt andet denne
forsikring, som der nu er indført en selvrisiko på 3.000 kr. for hver skade på.
Hvordan løbsarrangørerne vil håndtere skadesudbedringen, kan være forskellig fra løb til løb.
Større skader vil stadig blive anmeldt til forsikringsselskabet, mens det ved mindre skader
nok vil være i alles interesse, at udbedre af skaden uden forsikringen inddrages – er der f.eks.
kørt en postkasse ned, vil det være billigere at købe en ny i byggemarkedet og selv sætte den
op, end at betale selvrisikoen på 3.000 kr.
Under alle omstændigheder er det kørerens ansvar at meddele løbsledelsen, at man har
forvoldt en skade – noteres på ”tro og love-erklæringen” og meddeles løbsledelsen
efterfølgende. I fællesskab finder man nok den bedste løsning for både deltageren og ikke
mindst lodsejeren.
DASU’s forsikringer er i øvrigt beskrevet i cirkulære F2, som kan findes på DASU’s
hjemmeside – direkte link findes på www.imk.dk.
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Vinter Classic 2014
Af Inge og Troels – Team Old Time
Det er lørdag d. 15. marts, klokken er 7.45, og vi har fået pakket vores Kadett ud af sit
vinterhi. Nu skal den igen ud og luftes. Vi skal til Kolding for at deltage i årets ”Vinter Classic”
dog i år uden Vinter. Derfor udpakningen af den gamle bil. De sidste år har vi jo deltaget i
Toyotaen.  Team Old Time stiller med hele teamet. Karin & Niels P. stiller til start i deres
brugs bil – Fiat Punto MultiJet, så må vi se hvor ”Jet” er gemt. Der er Start fra Mekonomen,
som også er vært med Kaffe & rundstykker. Der er 40 startende hold i år, heraf 1½ hold fra
Norge og hele 6 hold fra Tyskland. Inge & jeg har ikke fået armene ned endnu.  Endelig er
det lykkedes at trække en del hold her op, ud over de to hold der plejer at køre Vinter
Classic.
Efter kaffen er der lige en del forklaring at tage vare på. Vores regler er meget anderledes
end de tyske, hvad vi jo har mærket på egen krop en del gange, når vi har kørt nede hos dem.
Men alle er ved godt mod trods de nye udfordringer i det danske. Nu skal vi også ud at køre.
Vi har start nr. 36. afg. kl. 11.40. Første etape er på 60 km og vi kører nord vest ud af Kolding.
Over Vester Nebel, Ågård, Gravens og til TK i Egtved. Her er der så lige 10 min. Pause. Vi
snakker lige med de konkurrenter der er foran os, og vi kan se vi allerede har misset et skilt.
Øv. Men det er på en rigtig god detalje, så det er fuldt fortjent.  Vi forlader Egtved med
retning nord. Det er nogle FEDE veje. Turen går over Tørskind, Bindeballe, Randbøldal,
Randbøl, Ny Nørup, Førstballe, Lindeballe Skov og til TK ved Uhe. Det er lige i det område
man har ”forbudt” lige veje.  Turen er på 56 km. Vi får igen lige en kort pause, fint. Vi
starter ud på sidste etape mod mål i Billund. Den er på 36 km og går lidt zig-zag ned til
Billund. Her er der en noget ”speciel” sekundetape i det Sydøstlige industrikvartet. Kortet er i
1:7.500 og den er 4.615 meter lang. Den skal køres med 31 km/t. overkommelig ikke. Men
nej. Der er mange små detaljer på kortet og det viser sig noget sværere end forventet. Men
sjov. Vi når frem til mål i Billund Idrætscenter kl. 15.31.
Nu er der dømt ”madtid”. En fin Buffet står der til os alle. Det er helt sikkert godkendt.  De
tyske hold er også alle nået frem til mål. Med forskelligt resultat, men de udtaler alle, at de
har haft en god tur med sjove veje og flot natur. Der er
en del at lære og ikke mindst ”at huske” af danske
”særheder”. Lige nøjagtig sådan vi har det hos dem. 
I vores lille Team bliver det til en 4 plads i Sport til
Karin & Niels P. og det samme til os i Expert. Der er
nok lige lidt rust der skal bankes af tror vi. Men et
rigtig fint løb Lars Palle og co. der har fået strikket
sammen. Snakken går lige frem til ca. kl. 17. inden vi
får os taget sammen til at bryde op. Det har været en
dejlig dag og en rigtig god oplevelse.
Med sportslig hilsen fra Team Old Time
– Inge & Troels.
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Vind øl og musik til
festen!
Smut ind på Jukeboxen Midtjyllands
facebook side og ”Synes godt om”.
Så er du med i konkurrencen om en
jukebox + fadølsanlæg + 1 fustage
øl, til en fest i 2014.
Se mere på
www.jukeboxenmidtjylland.dk eller
skan QR-koden herunder med din
mobil for at komme direkte to
facebook-siden!
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Kom med som official til DM Rally
Af Bjarne Nielsen
Afviklingen af et DM kræver mange flere hjælpere end en enkelt klub kan mønstre. Derfor
hjælper de arrangerende klubber også hinanden i stor stil.
Ved det seneste DM i 2013, havde IMK hjælp fra flere klubber og 3 af disse er i år selv
arrangør af en DM afdeling. Derfor er tiden nu til at gøre gengæld.
For ikke at belaste vores trofaste hjælpere mere end godt er, har vi valgt at prioritere
indsatsen til at hjælpe de klubber som IMK altid kan regne med hjælp fra. Dermed ikke sagt
at IMK ikke vil hjælpe andre klubber i nød, men det vil være i begrænset omfang.
De løb IMK vil koncentrere indsatsen om i 2014 er:
DM 3 i Hobro lørdag den 31. maj
DM 5 i Århus lørdag den 6. september
DM 6 i Kjellerup d. 31. oktober/1. november
Der foruden er IMK arrangør/medarrangør af de to rallysprint:
RMB Rallysprint i Horsens lørdag den 7. juni
Landbobanken Rallysprint i Sdr. Vium lørdag den 28. juni
Derfor vil vi meget gerne have, at så mange som muligt vil hjælpe som official ved
ovennævnte løb og beder Jer derfor allerede nu sætte kryds i kalenderen. Man behøver ikke
have erfaring som official i forvejen – der gives grundig instruktion.
Som al anden hobby ydes der ikke betaling for indsatsen, men arrangørklubben eller IMK
sørger for fuld forplejning hele dagen.
Kom med og få en hyggelig oplevelse sammen med gode klubkammerater.
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Rallyresultater
Af Bjarne Nielsen
Rallysæsonen er i gang og IMK kørere har opnået følgende resultater:
DM Rally, 1. afdeling – Wikinger Rally, Schleswig – 28.-29- marts:
Dan Pedersen & Vagn Aage Jensen – Subaru Impreza:
Division A: 9. plads – generelt: 17. pl.
Sønderbæk Auto Klubrally, JFM1 i Randers – 30. marts:
Kl. 3: Ove Thomsen & Stephan Hansen – Peugeot 206 GTI:

5. pl.

Kl. 7: Henrik Iversen & Svend Erik Hedevang – Honda S2000:

1. pl.

Bo Strøm Andersen & Morten Hjorth – Peugeot 306 GTI:

Udg.

Henrik Iversen & Svend Erik Hedevang
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(Se forsiden)

Bo Strøm Andersen & Morten Hjorth

Nyt fra folkerace-afdelingen
Af Niels Kr. Højriis
Husk at folkerace-afdelingen afholder åbent hus d. 17. maj på Nørlundbanen.
Husk også, at der køres folkerace løb på Nørlundbanen lørdag d. 24 maj.
Se nærmere om begge arrangementer på hjemmesiden.
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Nyt fra MRC afdelingen
Af Martin Jakobsen
Samtidigt med folkerace-afdelingens åbent hus arrangement d. 17. maj, afholdes DASU DM2
i MRC afdelingen.
Der køres med large-scale benzinbiler i både 2WD og 4WD. Publikum er yderst velkomne.
Herunder et par billeder fra DASU DM1 2013 hos IMK.
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Gokart resultat – Klubarrangement
afholdt 27. februar 2014
Af Bjarne Nielsen
Hermed resultater fra Gokart arrangementet, som blev afhold i Racehall d. 27. februar 2014.
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Vinderen af aftenens Gokart løb i Racehall – Jesper Jensen.

Vi Møblér dit hjem.

Sunds Møbler
Navervej 18, 7451 Sunds, 97141700
Din lokale møbel specialist siden 1970.
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Referat af Årsmøde i OR-afdelingen
Afholdt torsdag d. 9. januar 2014 - 16 deltagere.
1. Valg af dirigent
Jan Søndergaard blev valgt.
2. Året der gik
Beretning fra formand Bjarne Rosenlund Nielsen (beretning kan ses andet steds)
3. Økonomi
Helle Brill fremviste på overhead resultater/regnskab på hvert arrangement i
afdelingen. Årets største arrangement – DM6, mangles fortsat en stor regning fra
MCH.
4. År 2014
HUSK generalforsamling torsdag den 23. januar og Årsfesten lørdag den 1. februar.
Der er planlagt følgende løb:
Lørdag den 7. juni – rallysprint i Horsens (Rygmarvsbrok-foreningen)
Lørdag den 28. juni – rallysprint Sdr. Vium
Derudover er der flere ting i ”støbeskeen”:
Åbent værksted (besøge et auto-værksted – ansvarlig Henrik)
Teknisk aften med Jan Mortensen (marts eller til efteråret – ansvarlig Thorben)
Kursus i notekørsel (ansvarlig Svend Erik)
Go-cart aften (ansvarlig Henrik)
Træningsdag før sæson-start, hvor man kan prøve sin bil af
Udstilling af biler (klubrally) i forbindelse med ”åbent hus” på Nørlundbanen
Klubrally-kursus (indtil videre programsat et til den 19/1, der vil komme flere)
2 klubmesterskabsløb – lidt snak om de skulle køres som lukket løb, eller ved
deltagelse i et åbent løb. Der var størst interesse for at disse blev holdt internt
(=lukket løb). Således man kan hygge sammen, evt. hjælpe nye og evt. slutte dagen
med fælles spisning (til et af løbene).
Forslag til et lukket løb, at give de nye kørere ris/ros og fif, så de kan blive bedre
kørere.
5. Valg af udvalgsmedlemmer
Det siddende udvalg består af:
Bjarne Nielsen, Henrik Iversen, Thorben Nielsen, Anders Clausen og Kenneth
Rønholm
Thorben Nielsen ønskede ikke genvalg – i stedet kom Søren Skov i udvalget.
Som suppleant – fortsat Mikkel Mikkelsen
Udvalget består således af: Bjarne Nielsen, Henrik Iversen, Anders Clausen, Kenneth
Rønholm og Søren Skov
6. Evt.
Snak rundt om bordet, hvad folk vil køre i år. Kun et team havde en køreklar bil. Alle
de andre skal have en bil lavet, have den samlet eller have den synet inden der kan
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køres motorløb.
De der skal ud og køre, ønsker følgende løb/mesterskaber at deltage i:
Speed-nord, minirally, DM, rallysprints, JFM
Orienteringsløb – køres NM, DM og JFM
Derudover må alle gerne sætte kryds i kalenderen, da vi jo samarbejder med nogle
andre klubber, og der skal vi stille med hjælpere til 3 DM-løb i 2014:
DM3 - Lørdag den 31. maj – Hobro
DM5 - Lørdag den 6. september – Århus (løbet skal køres omkring Odder)
DM6 - Lørdag den 1. november – Kjellerup

Ref.: Bente Nielsen
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Mærkedage
Fødselsdage
Ingen runde fødselsdagen i denne omgang.

IMK ønsker hjerteligt Tillykke

Nye IMK medlemmer














Nick Mørup Larsen
Anders Hammer
Mathias Brink Thomasen
Nikolaj Larsen
Nikolaj Bundgaard
Iben Nikita Rossen Pedersen
Jonas Bach
Kasper Palmkvist Jensen
Brian Christensen
Esben Kudahl Larsen
Nalle Elkrog
Michael Klessner
Chris Klessner Juul Jønsson
IMK byder velkommen til de nye medlemmer!
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April
Søndag d. 20

Bingo (Eftermiddag)

Maj
Lørdag d. 17
Lørdag d. 17
Tirsdag d. 20
Lørdag d. 24
Lørdag d. 31

Åbent hus Folkerace og Rally
MRC – DASU DM2
Banko
Folkerace cup løb
Rally DM3 - Hobro

Juni
Lørdag d. 7
Mandag d. 9
Lørdag d. 28

Rallysprint - Horsens
Bingo
Rallysprint – Sdr. Vium

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk

