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Drømmer du om 
ny bil?
Mange billån lokker med en lav rente – men hvis stiftelsesprovisionen og 
etableringsomkostningerne er høje, kan lånet ende med at blive rigtig dyrt for dig. 
I Den Jyske Sparekasse får du en attraktiv rente samtidig med at de samlede 
etableringsomkostninger er lave! 

Råd til drømme. Hele livet.

MØDE 
inden 1 time 

---------------------

SVAR 
inden 24 timer 

Østergade 21 · 7430 Ikast
Storegade 5 · 7330 Brande
djs.dk

Kontakt os direkte eller på

Ikast: 97 15 52 55  /  Brande: 97 14 81 00



Velkommen til Rally Midtjylland - Den Jyske Sparekasse

Det er mig en stor fornøjelse, sammen med den øvrige løbsledelse, at 
kunne byde velkommen til 2018-udgaven af Rally Midtjylland. I år har 
løbet fået tilnavnet ”- Den Jyske Sparekasse”, da Den Jyske Spare-
kasse har valgt at tilslutte sig som hovedsponsor på løbet. Vi er utrolig 
stolte og glade over, at vores gode samarbejde med Den Jyske Spa-
rekasse har udmøntet sig i dette flotte sponsorat. I det hele taget har 
der været stor opbakning til løbet fra de lokale virksomheder.

Vi har brugt de sidste 8 måneder på at forberede os til løbet og håber, 
at det bliver taget godt i mod af såvel deltagere som publikum, beboe-
re, sponsorer og andre, som har interesse i det.

For at afholde et motorløb på offentlig vej, kræver det rigtig mange 
venlige beboeres accept til, at vi må forstyrre dem ved at spærre 
deres indkørsler og veje af. Vi har således ringet på døren hos 104 
beboere, som alle har skrevet under på, at vi må spærre deres ind-
kørsel af. Med den information beboerne har fået op til løbet, giver 
det alt i alt mere end 300 besøg. Dertil skal lægges de mange mails 
og telefonopkald til kommuner, politi, hjemmepleje, Falck og mange 
andre, som enten skal spørges eller informeres.

På selve dagen får vi hjælp fra Randers Auto Sport, KDAK Sport Fyn 
og Lemvig og Omegns Motor Sport til den praktiske afvikling af selve 
hastighedsprøverne. I alt vil der således være cirka 100 officials, som 
vil have til opgave at sikre, at løbet afvikles med fokus på sikkerhe-
den. Du kan som publikum bidrage til dette ved at læse ”Vejledning 
for tilskuere til Mini Rally Syd”, som du finder på midtersiderne sam-
men med oversigtskortet.

Rallycentrum er Hjøllund Hallen og firmaet Dantra stiller deres plads 
til rådighed som serviceområde. Som altid er serviceområdet frit til-
gængeligt for publikum og der vil være rig mulighed for at komme helt 
tæt på deltagerne og deres biler.

Jeg vil gerne slutte med at sende en stor tak til de langt over 100 fri-
villige - inklusiv IMK’s egne officials, som hjælper til før, under og efter 
løbet, de tre føromtalte klubber og så naturligvis vores sponsorer, som 
støtter op om løbet. Uden jer alle ville Rally Midtjylland - Den Jyske 
Sparekasse ikke være en realitet. TAK!

Bjarne Rosenlund Nielsen
LøbslederForside:

Ole Poulsen og Henning Friborg i 
Toyota Corolla GT Four
Foto: Damm’s Foto
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Foto: Damm’s Foto

Torben Nielsen, også kendt som ”Sivsko”, er 59 år og bor i Rårup. Han har dyrket motorsport i 37 år, hvor 
af 14 af dem har været i førersædet i en Toyota Corolla. Hans første bekendtskab med bilmærket var i en 
TE71, som senere blev skiftet ud til den AE86 GT’er, han og Lars Leth nu boltrer sig i. Kombinationen af 
Torbens kørestil og Toyotaens hidsige lyd gør ham til en rigtig publikums-darling. Når de mere end 200 
hestekræfter slippes løs, skal der en sikker hånd til at håndtere bagenden på Corollaen og det mestrer 
Torben i stor stil. Til Rally Midtjylland - Den Jyske Sparekasse har Torben sin gode teamkammerat, Lars 
Leth, med i højresædet.

Hvad er Minirally Syd?
Minirally Syd startede tilbage i 2012 som et koncept bestående af en organisation, som 
tager sig af selve afviklingen af løbene, og en række arrangerende klubber, som tager sig 
af al det praktiske før og under løbene. Det har skabt nogle løb af meget høj kvalitet, hvor 
der kun er behov for små justeringer fra løb til løb.

I 2018 afvikles turneringen i tæt samarbejde mellem KDAK Sport Fyn, Ikast og omegns 
Motor Klub og den tyske klub, Motorsportfreunde Idstedt. Hver klub arrangerer én afdeling 
af turneringen og de øvrige klubber hjælper til med prøvemandskab og materiale på da-
gen.

Deltagerantallet til Minirally Syd er blandt de højeste i dansk rally. Det skyldes primært, at 
hvert løb afvikles på én dag. For udenlandske deltagere og danske deltagere, som kom-
mer langvejs fra, er det derfor langt mere overkommeligt såvel økonomisk som tidsmæs-
sigt.

De enkelte løb i Minirally Syd er endvidere tællende til det danske mesterskab i miniral-
ly og historisk rally. Derfor vil du som publikum opleve et meget bredt udvalg af rallybiler 
spændende fra ældre modeller fra Volvo, Ford og Opel og op til de nyeste, firhjulstrukne 
turbo-biler fra Skoda, Subaru, Mitsubishi og Citroen.

I 2018 indgår turneringen endvidere i det danske mesterskab, Autoplus Dansk Super Rally.

Du kan læse mere om turneringen på www.minirallysyd.dk





AutoPartner – for en sikkerheds skyld

Frihed til at vælge værksted

SUNDS AUTO

Sunds Auto ApS
Navervej 19 • 7451 Sunds
Tlf.: 97 14 44 42
www.sundsauto.dk

Hos Sunds Auto har vi det rigtige udstyr, opdateret ud-
dannelse og adgang til tekniske data fra alle bilfabrikker 
– det giver mulighed for at du kan få din bil serviceret 
hos os i garantiperioden og samtidig beholde din 
fabriksgaranti.

Ring nu på tlf.: 97 14 44 42 for at bestille tid til dit næ-
ste service. Vi glæder os til at servicere dig og din bil.
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Tidsplan
Her er er en oversigt over, hvornår første deltager 
er at finde på de forskellige tidspunkter under løbet.

Begivenhed     Sponsor  Tidspunkt
Start v. Rallycentrum*       Kl. 12.01
Første bil starter på SS1      Kl. 12.34
Første bil starter på SS2      Kl. 12.58
Første bil starter på SS3      Kl. 13.32
Første bil til service v. Rallycentrum*    Kl. 15.15
Første bil starter på SS4      Kl. 15.48
Første bil starter på SS5      Kl. 16.12
Første bil starter på SS6      Kl. 16.46
Første bil er i mål v. Rallycentrum*     Kl. 17.23 

* Rallycentrum er ved Hjøllund Hallen, Vejlevej 15 - 17, Hjøllund, 7362 Hampen. 
Serviceområdet finder du hos Dantra A/S, Vejlevej 7, Hjøllund, 7362 Hampen og 
området er naturligvis frit tilgængeligt for publikum.



SS2 og SS5

Rallycentrum og 
serviceområde

SS1 og SS4

SS3 og SS6
HI Park 21
7400 Herning

Tlf. 97 25 09 00
www.abc-ikast.dk
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SS1 og SS4

Publikumsområde

SS1 og SS4, som er sponsoreret af 
Gunnar Aaskov Motorsport, er 10,0 
km lang og består af 100% asfalt med 
mange hurtige sving.

Og nå ja, så er der lige bakketoppe-
ne, som helt sikkert vil skille fårene 
fra bukkene. De deltagere, som tør 
”holde på” på dem, får helt sikkert en 
fordel.

Deltagerne starter ud lige uden for 
Knudlund og kører der efter næsten 
tre omgange på rundbanen, hvor efter 
de drejer ud på afløbet på Lyngkrog-
vej.

Der er mange gode steder for publi-
kum, men de markerede område er 
forholdsvis nemme at komme til og 
giver gode oversigtsmuligheder. Da 
rundbanen køres næsten tre gange, 
giver denne prøve rigtig gode mulig-
heder for at se en masse godt ræs.

Publikumsområde

Kunden i første række - uanset hvor du sidder



Kunden i første række - uanset hvor du sidder

Engesvang Turistfart I/S
Gl. Kongevej 69
7442 Engesvang

Tlf 86 86 51 00
Fax 86 86 40 44

Mail et@engesvang.dk



Publikumsområde

SS2 og SS5, som er sponsoreret af 
Plejdrup’s Autolakering, er 7,3 km 
lang og består af både asfalt og grus.

Starten går, hvor Vestermarksvej kryd-
ser Søndre Vissingvej. Rundbanen by-
der på et rigtig godt grusstykke med høj 
hastighed, inden deltagerne skal brem-
se ned ved start. Rundbanen køres 
cirka 1,5 gange, hvor efter deltagerne 
kører ud på nogle rigtig spændende og 
snoede veje og endelig drejer af mod 
mål tæt på Dansand.

Der er mange gode steder for publikum, 
men vælger man de markerede publi-
kumsområder, oplever man deltagerne 
to gange på prøven. Området ved start 
giver et godt overblik over prøvens 
grusstykke, mens området ved Sønder 
Vissing by byder på nedbremsning, før 
deltagerne drejer nord på mod Addit.

SS2 og SS5

Publikumsområde

• Olieskift
• Navigation
• Klar til syn

• Sommerrdæk
• Lakforsegling

• Dæk og Fælge
• Aircon-Service

• Serviceeftersyn
• Køb/salg af biler

• Udskiftning af ruder
• Kosmetisk klargøring

QB Auto 
Ane Stauningsvej 5
8700 Horsens
Telefon: 75 62 57 33

E-mail: qb@qbauto.dk
Internet: www.qbauto.dk



Foto: Allan Post Christiansen

Opel Ascona, Toyota Corolla GT, Mitsubishi Lancer Evo III, Mitsubishi Lancer Evo VI, Mitsubishi Lancer 
Evo VIII og Mitsubishi Lancer Evo X, ja det er blot nogle af de mange rallybiler, som Tage Meldgaard 
har deltaget i dansk rally i. Og kigger man på listen over andenkørere, som har haft fornøjelsen af at 
sidde ved siden af Tage, så er den endnu længere. De sidste mange år har der stået flere forskellige 
Mitsubishier i hans garage og de er kun blevet trukket ud ved helt specielle lejligheder. Vi er glade for, 



SS3 og SS6

Publikumsområde

SS3 og SS6, som er sponsoreret af ABC IKAST, er 13,9 km lang og består af både asfalt og et langt 
grusstykke med sving og bakker. Starten går lige uden for Tyrsting, hvor efter deltagerne kører ud på 
den første af i alt næsten to omgange på rundbanen, for der efter at dreje ud på afløbet. Afløbet be-
gynder med grusstykket på Stenløkkevej og går der efter over i asfalt resten af vejen til mål uden for 
Klovborg. Der er mange gode steder for publikum, men de markerede områder er nemme at komme til. 
Bedste oversigt får man ved start, hvor man på marken har gode oversigtsforhold over rundbanen. 

Publikumsområde

Foto: Patrick Brill

Verner Boiskov er en meget afholdt person inden for dansk motorsport. En del af årsagen er, at han 
altid er hjælpsom og smilende, men en anden lige så stor del skal findes i, at han er god til at rette biler 
op, når de har været af vejen eller af anden årsag kræver en kærlig hånd med ”det store strygejern”. 
Og mange af deltagerne i Rally Midtjylland - Den Jyske Sparekasse har på et eller andet tidspunkt 
måttet lægge vejen forbi Verners værksted i Hemmet. Til løbet stiller han til start i hans Mazda RX-8 
og der er ikke nogen tvivl om, at lyden fra dens Wankel motor kommer til at vække begejstring blandt 
publikum. Når den runder de cirka 7000 o/min, så sker der noget!





Et moderne indretningshus

GULVE   KLINKER   BADEVÆRELSE   PEJSE   MØBLER   INTERIØR

Idégården Living   Teglvænget 5   7400 Herning   T. 97 19 26 33   www.idegaarden.dk

WEBSHOP
ÅBEN 24/7

Dine indretnings drømme
starter her

Kom og oplev vores store
1300 m2 showroom,
hvor du kan se klinker, 
trægulve, badeværelser
og interiør i vores lækre 
naturlige miljøer.

Giv dig selv muligheden for 
at se, mærke og fornemme
hvordan materialerne vil 
se ud når de er en del af
et badeværelse, en stue, 
et køkken eller et soveværelse.

Lad dig inspirere, og benyt 
dig af  vores eksperter, der kan
guide dig til lige netop den 
løsning der vil passe bedst
i dit hjem. 

Stilling Autoplus Rally 2018 (DM)
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Kalibrering af måleudstyr
Støjmåleudstyr
Momentnøgler
Strømtænger
Termometre
Manometre
Multimetre
Skydelære
...og alt andet

Al måleudstyr måler forkert - vi fortæller, hvor meget
www.elementmetech.dk
info.metech.dk@element.com
Tlf. 96 62 50 00
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