IMK kåret til ”Årets Klub” 2020 af DASU.

Vi skriver lørdag den 14. november, og DASU’s Repræsentantskabsmøde er vel
overstået. Det skete i Vejen, på ”Sportshotel Vejen”. Her var alle klubber i Danmark
tilstede. Herfra IMK var Anders Clausen vores repræsentant.
Og stort TILLYKKE til IMK og alle vores ”ildsjæle”. I er ”skyld” i, at vi i IMK, lige er
blevet valgt til – ”Årets klub 2020”. Hvor er det flot venner.
Til grund herfor, skal vi nok kigge lidt rundt i vores klub.
Banesportens ildsjæle og ikke mindst Emil, fik lavet en ”plan” for, hvordan de kunne
afvikle løb efter de gældende corona regler. Disse tanker delte de velvilligt ud af til
andre baner, her iblandt FDM-Jyllandsringen. Det kan I læse mere om anden steds i
bladet.
Inden for ”modelrace” i MRC sporten har vi afviklet Mesterskabsløb, ja op til flere af
slagsen. Det har kun været mulig, fordi nogle ildsjæle har tænkt sig rigtig godt om og
taget udfordringen op.
Også inden for vejsporten, har ildsjælene fra IMK heller ikke holdt sig tilbage, og
corona eller ej, ja så skulle der køres ”Motorløw”. Vores klub var de første til at afvikle
”Klubrally” med ”corona forbehold”.
I oktober fik vi, med stort held, afviklet 3 afd. af Danmarksmesterskabet i rally.
Nemlig ” Rally Naturens Rige”. Folkene bag, havde udtænkt en model til Corona
afvikling, der kunne godkendes af myndighederne. Kort tid inden løbet, kom
folketinget igen med stramninger på Corona reglerne. Der blev straks lavet et hurtigt
tænkende ”corona-udvalg. Her regerede Bente & Johannes og de havde styr på
tingene. Se alle disse mange forskellige oplysninger og erfaringer blev delt med de
andre klubber, der kunne have gavn af dem.
Der var jo en gang en ”klog” mand, der sagde.: ”Der er jo ingen grund til at alle skal
opfinde den dybe tallerken”. Ja godt tænkt, ikke. Og det har alle vores ”ildsjæle”

husket på. Her i klubben holder vi skam ikke ”alle” kortene tæt ind til kroppen. Kun
når vi skal deltage i diverse ”Holdmesterskaber”. 
Nå, men jeg kan jo snakke længe herom. Men den officielle version fra Hans Bruun fra
DASU, af baggrunden for udnævnelsen, kommer her.:
Citat.:
Årets DASU klub 2020.
Corona har skabt store udfordringer for klubberne. Det har været rigtig svært at
afholde løb indenfor de begrænsninger, som er sat for sporten. Ikke desto mindre har
DASU klubberne været rigtig gode til at tilpasse sig disse begrænsninger og dermed
holde gang i sporten.
Den klub som har været allerbedst til dette – favner mange grene af motorsporten, og
har, grundet stort engagement og masser af energi, været i stand til at afholde løb og
træning og dermed kunnet fastholde sit medlemstal.
Vi er imponerede over det professionelle arbejde, beskrivelser,
samarbejde med myndighederne, som ligger til grund herfor.

struktur

og

Som et ekstra plus har klubben delt sine erfaringer med andre klubber, og har/er
dermed en inspiration for os alle.
En stor tak for det og tillykke til: Årets DASU klub 2020 – Ikast og Omegns Motorklub
På vegne af DASU’s bestyrelse. - Hans Bruun.
Citat slut.

Så vi i IMK kan være stolte af at være med i en motorklub, der har så mange
ihærdige medlemmer. Og det inden for hele ”paletten”. Hver især har budt ind med
netop det, som de var gode til. Lad dette være en inspiration til os alle. At selv om vi
måske ”kun” er gode på et ”lille” område, ja så er det vigtig for helheden. Sammen
kan vi meget mere, end vi tror. Og der er plads til os alle. Så byd roligt ind næste
gang. Også selv om du tror, det er i ”småtings afdelingen”.
Endnu en gang et stort TILLYKKE til os alle sammen.
Hilsen fra et stolt IMK medlem. – Troels.

En stolt IMK-repræsentant, – Anders Clausen, med ”trofæet”.
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