KLAUBAFTEN HOS HORSENS EMBALLAGE – REN HYGGE

Formanden / redaktøren har ordet:
Sommerferien står for døren og HAMK har haft et meget
aktivt forår.

HAMKs bestyrelse:
_______________________
Formand:
Viggo Johansen
Mobil: 2225 0430
Mail: formand@hamk.dk
Kasserer:
Britta Sørensen
Mobil: 2944 1596
Mail: kasserer@hamk.dk
Næstformand:
Jan Østergaard-Nielsen
Mobil: 4037 4975
Mail: jan.ostergaard1960@gmail.com
Bestyrelsesmedlem:
Toni Hansen
Materiel/klubtrailere
Mobil: 2024 2024
Mail: tonihansen52@gmail.com
Bestyrelsesmedlem:
Poul Erik Hansen
Torsdagsrally + materiel
Mobil:2024 1165
Mail: skovvang48@gmail.com
Bestyrelsesmedlem:
Klubaftener:
Anette Mejer
Mobil: 2844 1918
Mail: kontakt@kurtmejer.dk
Bestyrelsesmedlem:
Bent Mikkelsen
Mobil: 2146 9007
Mail: bent@bmikkelsen.dk

Mange medlemmer har været aktive både i HAMK, og
som deltagere i arrangementer i andre klubber. Der har
været deltagelse i både rally og regularity rally på
mesterskabsplan, ligesom mange medlemmer har tilbudt
deres hjælp som officials i andre klubbers arrangementer. I
HAMK-regi har der været stor aktivitet, hvor rigtig mange
medlemmer har stillet sig til rådighed både i løbsledelser og
som officials i klubbens arrangementer.
På rallysiden har vi b.a. haft en afdeling af torsdagsrally, og
afviklet Yding Rally Special. Til august har vi yderligere en
afdeling af torsdagsrally, og til september køres der
hillclimb med udgangspunkt fra Nim Skole.
Også på vejsportssiden har der været aktivitet. HAMK var
en del af det landsdækkende Classic Day, som arrangeres
for at tiltrække nye medlemmer til sporten. Efterfølgende
havde vi arrangeret et opfølgningsløb på en tirsdag aften,
med deltagelse af hele 18 biler.
Den planlagte dialogaften i foråret med DASUs formand,
Henrik Møller Nielsen og generalsekretær Tue Hansen,
måtte desværre måtte aflyses af logistikmæssige årsager.
Det bliver der samlet op på til efteråret, hvor yderligere
spændende klubaftener er planlagt.
I ønskes alle en rigtig god sommer.
Viggo Johansen / Formand/redaktør
Deadline for næste KLUB NYT er onsdag d. 31. august.
Indlæg sendes til: klubnyt@hamk.dk
Næste nummer udkommer medie september 2022
KLUB NYT sendes til alle medlemmer via mail.
Følg klubbens aktiviteter på hjemmesiden: www.hamk.dk
eller på Facebook: https://www.facebook.com/hamk.dk

KLUB NYT GENOPSTOD
I DIGITAL FORM
Der er kommet mange positive tilbagemeldinger på udsendelsen af KLUB NYT som
digitalt medie.
Husk, at KLUB NYT både er dit og bestyrelsens talerør til klubbens medlemmer. Du
må meget gerne sende et indlæg, når du har været ude i den vide verden at køre enten
rally, sprint, baneløb, eller en af vejsportsaktiviteterne.

TAK TIL ALLE DE AKTIVE
FRIVILLIGE
HAMK har været igennem et travlt forår, og mange medlemmer har ydet en stor
indsats for at få alle arrangementerne planlagt og afviklet.
Der skal lyde en stor tak til alle der har involveret sig og tilbudt deres hjælp både i
HAMKs arrangementer, men også hos naboklubberne, når de har kaldt på hjælp.

AKTIVITETER SIDEN SIDSTE
KLUB NYT
MARTS
7. marts
30. marts
APRIL
10. april
24. april
25. april
MAJ
4. maj
9. maj
11. maj
19. maj
24. maj
31.maj

Bestyrelsesmøde hos Anette Mejer
Idrætspris uddeling hos Horsens Kommune
Classic Day, Horsens med start hos Toni Hansen
Yding Rally Special
Ekstraordinært bestyrelsesmøde, Skovgården, Egebjerg vedr. DASU
Klubaften hos Horsens Emballage – Monte Carlo Classic og
Monte Carlo Historique – Toni Hansen og Jan Østergaard
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde DASU – vedtægtsændringer
Evalueringsmøde vedr. Yding Rally Special
Torsdagsrally hos XL-Byg, Horsens
Horsens Kommune – overdragelse af materiel depot på Bygholm
Avlsgård
Rallyinfo Regularity Rally med start hos Ford, Horsens

Der har desuden været afholdt en del møder med Horsens Kommunes fritidsafdeling ang. bl.a.
klublokaler, depotrum og diverse andre aktuelle emner.

HORSENS KOMMUNES IDRÆTSPRIS
ONSDAG DEN 30. MARTS
Onsdag, den 30. marts var en flok glade HAMK’ere mødt op, da Borgmester Peter
Sørensen uddelte Horsens Kommunes idrætspriser til Danmarksmestrene i de
forskellige idrætsgrene der dyrkes i kommunen, samt til trænere og holdledere for de
aktive.

Der blev delt idrætspriser ud til:
Anders Kirkeby Hansen, Nicolaj
Aamann, Bo Mølgaard Jensen, Steen
Kjær Larsen, Tom Lindstrøm, Christian
Fisker, Heino Mejer, Steen Bøgelund,
Kurt Mejer og Rene Mejer.
Jens Fisker var også på listen, men var
ikke til stede, da han er på
udvekslingsbesøg på Island.
Mestrene flankeres her af borgmester
Peter Sørensen til venstre, og klubbens
formand, Viggo Johansen til højre.
Horsens Kommunes Idrætspris 2021

CLASSIC DAY
SØNDAG DEN 10. APRIL
Søndag den 10. april havde DASUs vejsportsudvalg i lighed med året før, arrangeret en
landsdækkende CLASSIC DAY, som en promovering af regularity rallysporten.
I Horsens stillede der fem biler op i et flot løb med Jan Østergaard og Mette Rygaard
som løbsledere.

YDING RALLY SPECIAL
2022 – d. 24. april.
37 tilmeldte deltagere havde en fin dag, da HAMK, med løbsleder Michael Gøttrup i
spidsen, afviklede årets Yding Rally Special den 24. april, med rallycentrum hos
Yding Grønt i Yding.
Generel vinder i
Yding blev
Michael
Sørensen og
Erik Kristensen,
med Ib Kragh
og Ditte
Kammersgaard
på 2. pladsen
Ulrik Pedersen og
Dorte Rosenberg,
HAMK havde
måske markeret
bremsepunktet
lidt sent i noterne

Intet rally uden frankfurtere

Søren Bøgeskov og Jens Fisker, HAMK i tæt duel med
chikanen

4. MAJ - KLUBAFTEN HOS
HORSENS EMBALLAGE
Den 4. maj havde indehaveren af Horsens Emballage, Heine Jacobsen, stillet sit
spændende herreværelse til rådighed for en HAMK-klubaften. Ca. 40 medlemmer og
andre interesserede hørte Chris Larsen, Toni Hansen og Jan Østergaard fortælle
sandfærdige historier fra de to varianter, Rallye Monte Carlo Classic og Monte Carlo
Historique.
Det var en rigtig hyggelig aften i nogle fantastiske rammer. Det kan kun anbefales at
deltage i de klubaftener der arrangeres. Der ligger et stort arbejde bag disse aftener.

TORSDAGSRALLY D. 19. MAJ HOS
XL-BYG – BREINHOLT, HORSENS
Torsdag den 19. maj havde godt 20
deltagere fundet vej til Horsens for at
deltage i årets første torsdagsrally.
Vejrguderne var i det venlige hjørne, og
det blev en rigtig god aften med masser
af gennemkørsler af den vanskelige
prøve, som gik mellem utallige paller
med træ og andre byggematerialer.

CASPER NIELSEN HAMK
KØRER CLIO TROPHY I BELGIEN
CLASSIC DAY
I 2021 deltog Casper Nielsen, HAMK i et par rallies i Holland og Belgien. Til det lånte
SØNDAG DEN 9. APRIL

han sin far, Carsten Nielsens, Peugeot 106 Maxi. Maxi’en er efterhånden en aldrende
bil, men trods det gjorde Casper det så godt i de par løb han deltog i, at der blev lagt
SENTANTSKABSMØDE
I DASU
mærke til ham.

I begyndelsen af 2022 blev Casper kontaktet af et belgisk team, som var ved at
sammensætte et hold der skulle deltage i CLIO TROPHY BELGIUM med en Renault
Clio Rally5. Med en belgisk makker, Ward Hanssens, blev Casper tilbudt at køre
serien, hvor 12 biler stiller op om store præmiebeløb, både i de enkelte afdelinger, men
også i det samlede mesterskab.
Efter de to første afdelinger ligger Casper og Ward på en 3. plads i mesterskabet, og
fører POWER STAGE konkurrencen efter en 1. og en 2. plads.
Clio Trophy kan følges på Facebook:
https://www.facebook.com/Clio-Trophy-Belgium-103710068323301/
Og på seriens hjemmeside:
https://www.cliotrophy.be

Casper Nielsen og Ward Hassans i Rallye Wallonie – Foto: Jordan Dozin

9. MAJ EKSTRAORDINÆRT
REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DASU
Den 9. maj var der indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i DASU.
DASUs bestyrelse ønskede at gennemføre vedtægtsændringer omkring måden de
forskellige sportsudvalg bliver valgt.
De er hidtil blevet valgt på den ordinære generalforsamling i.h.t. klubbernes antal
licenser indenfor hver enkelt sportsgren, rally, baneløb… osv.
Forslaget til vedtægtsændringerne var stillet at bestyrelsen og sekretariatet, således at
det fremover er bestyrelsen der beskikker og afbeskikker både udvalgsformanden og
udvalgsmedlemmerne.
Ændringerne i vedtægterne og reglementerne blev gennemgået intenst på det
ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Efterfølgende var der en spørge- og
kommentarrunde, hvor alle repræsentanter for klubberne kunne komme til orde.
Der var både for og imod ændringerne, som dog ved afstemning blev vedtaget med
mere end de iht. vedtægterne nødvendige 2/3 del af stemmerne.

ALT MATERIEL ER BLEVET SAMLET
OG SORTERET
Alt klubbens materiel er nu blevet samlet hos Toni Hansen. Forud for Yding Rally
Special blev der sorteret og renoveret i materiellet, så de nu er klar til at komme
videre.
Vi har fået et lokale stillet til rådighed af Horsens Kommune. Lokalet ligger på den
gamle Bygholm Avlsgård, overfor Bygholm Hotel. Det er et fint tørt og lyst lokale
med adgang via stor automatisk alu-port. I lokalet er der fin plads til at vi kan indrette
reoler til materiellet, og samtidig have vore trailere stående indendørs, så det er nemt
at holde dem god stand.
Det vil her være nemt at pakke trailerne med et der netop skal bruges til hvert enkelt
arrangement.
Toni Hansen har påtaget sig opgaven som materielforvalter. Han får på et tidspunkt
brug for hjælp til opstilling af reoler og indretning af lokalet. Har du lyst til at hjælpe,
bedes du sende en mail til info@hamk.dk – Du vil så få besked når det går løs.

VORES LUKKEDE TRAILER SKAL
RENOVERES
Vores lukkede trailer trænger til en total hovedrengøring og renovering. Bl.a. er
dækkene ikke længere ansvarlig at køre med, ligesom fælgene er udtjente.
Fra Toni har redaktøren modtaget følgende:
Hvis der iblandt vores medlemmer er en der har 4 pæne alufælge i 4x100 / 13” som
vedkommende vil sponsorere til vores lukkede trailer vil vi blive glade.
Vi monterer selv 4 nye dæk.
Mvh.
Toni – mobil: 20242024

RALLYINFO REGULARITY RALLY
DEN 31. MAJ 2022
Tirsdag den 31. maj havde Jan Østergaard og Mette Rygaard atter været på vejene
omkring Horsens for at skrue et regularity rally sammen. Det var med Rallyinfo som
sponsor, at Rallyinfo Regularity Rally skulle skydes i gang en tirsdag aften kl. 19:00.
Lidt vanskeligheder med den trykte rutebog udsatte starten med en halv time. Fejlen
blev i hast rettet, og med stor hjælp fra Benjamin hos Ford i Horsens, blev der printet
nye rutebøger, så løbet kunne komme i gang.
Stor tak til Ford Autohuset Vestergaard A/S, både for husly og for hjælpen med
rutebøgerne.
Autohuset Vestergaard A/S havde velvilligt stillet deres udstillingslokale til rådighed
som start og mål, ligesom de sponsorerede både kaffe, vand og pølser efter løbet.
Rallyinfo Regularity Rally talte ikke mindre end 17 deltagere på sådan en
hverdagsaften. Deltagerne udtrykte stor tilfredshed med løbet, som var tællende som 4.
afdeling af DHMC Classic Tour 2022.

REGULARITY RALLY

Velkommen til nye medlemmer
HAMK byder velkommen i klubben til:
Aktive medlemmer:
Casper Nielsen, 8462 Harlev
Mads Dalsager, 8310 Tranbjerg
Søren Bunk Jensen, 8660 Skanderborg
Niklas Madsen, 6740 Bramming
Keld Andersen, 6000 Kolding
Tina Schmidt Termansen, 6000 Kolding
Almindelige medlemmer:
Lasse Pedersen, 7130 Juelsminde
Prøvemedlemmer
Mikkel Bøgballe, 8723 Løsning
Flemming Beenfeldt, 8700 Horsens
Ole Dahl Kristensen, 8740 Brædstrup
Ole Søndermølle, 8700 Horsens
Thor Baden Sørensen, 8300 Odder
Stine Volf Christensen, 6100 Haderslev
Alex Rasmussen, 6040 Egtved
Bestyrelsen står altid til rådighed med råd og vejledning, såfremt I måtte have
spørgsmål til udøvelse af jeres sport, eller afkodning af tekster i reglementer og
cirkulærer.

KOMMENDE ARRANGEMENTER I HAMK
11. AUGUST – TORSDAGSRALLY
17. SEPTEMBER - NIM HILLCLIMB
Til ovennævnte skal der bruges et antal officials. Meld dig
gerne allerede nu på official@hamk.dk
Der er planlagt to klubaftener i kalenderen i efteråret,
datoerne er endnu ikke fastlagt, men udsendes i særskilt
invitation.

Alle medlemmer, familie, sponsorer og
samarbejdspartnere ønskes en rigtig god
sommer.
Solrige hilsener, bestyrelsen

