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Forord

Sa er der gaet 50 ar siden en flok motor interesserede startede Ikast og omegns
Motor Klub.

Det var fasllesskabet omkring motork0ret0jerne, der fra starten var drivkraften i
IMK.

Det blev udfart, ved at man lagde en tur med et mal, hvor man sa samledes.
Gennem arene blev del mere og mere konkurrencen, der blev del vaesentlige i
klubben og faarereglerne kom i bedre orden, ligesom faellesskabet med andre klub-
ber blev etableret.

Det bar altid vaeret bredden i sporten der bar vaeret drivkraften i IMK. Men det er
jo sadan med sport, at med bredden f01ger ogsa en elite. Begge dele bar da ogsa
vaeret herskende indenfor de sportsgrene, IMK bar beskaeftiget sig med.

Ikast og omegns Motor Klub bar gennem arene i Danmark vaeret blandt de absolut
f0rende klubber i Danmark, bade hvad medlemstal og medaljehost angar.

Det er derfor med stor fortrestning vi ser fremtiden im0de.

Med venlig hilsen

Jens Hansen

Formand for Ikast og omegns Motor Klub.
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KLUBBENS OPRETTELSE OG F0RSTE TI AR
ved Jan S0ndergaard

<r
^j. -*&~~. ̂ 5^ l̂-*-~«4—&•

,,Efter Bekendtg0relse i Ikast Avis Tirsdag den 13. Nov. 1947, samledes Interesse-
rede med Foraiaal at danne en Motorklub i Ikast,

Det viste sig, at der blandt de m0dte var Interesse for Dannelse af en Motorklub - og
der blev nedsat et udvalg til at arbejde med Sagen - bestaaende af Niels Pinderup.
Harry Jensen og Albeck Fenger og det besluttedes at indkalde til stiftende General-
forsamling i nasrmeste Fremtid.

Ovenstaaende M0de blev afholdt paa Cafe ,,Axelhus" Tirsdag den 20. Nov. 1947.

Paa Udvalgets Vegne
N. Pinderup P. Albeck Fenger - Harry Jensen"
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Den omtalte stiftende generalforsamling blev holdt tirsdag, den 16. december 1947,
hvorfor denne dato er klubbens f0dselsdag. Fra generalforsamlingens referat og de
f0rste love kan bl. a. ses, at bestyrelsen bestod af 5 medlemmer, og at der skulle
holdes generalforsamling hvert halve ar. Kontigentet arligt var kr. 5,- + et indskud pa
ogsa 5 kroner. Ved op!0sning, der jo ikke blev aktuel, skulle eventuel formue ga til
julevelg0renhed i Ikast Sogn.

Klubbens f0rste bestyrelse bestod af Harry Jensen (formand), P. Albeck Fenger (kas-
serer), Richard Johansen (sekretasr), Johannes Pedersen og Pagh Lindebjerg.

I de f0rste ar havde man ikke nogen overordnet plan for klubbens arrangementer. Fa
uger f0r hvert arrangement blev datoen vedtaget pa et bestyrelsesrruade, hvorefter
bestyrelsen stod for det pagaeldende arrangement. Det var, foruden dag- og nat-
orienterings0velser, klubaftener med film eller foredrag samt bal. F0rst i foraret 49
bliver der lagt et program for hele aret, og senere blev det ogsa delt ud pa enkeltper-
soner, at udf0re arbejdet med de enkelte arrangementer.

Orienterins0velserne blev ikke k0rt efter helt fastlagte regler, ihvertfald er der ikke
skevet nogle ind i protokollen f0r i 1952. Det var f0rst og fremmest for klubbens
medlemmer, nar man arrangerede 10b, men der blev efterhanden ogsa inviteret delta-
gere fra andre klubber, bl. a. fra Herning og Skive. Bestyrelsen afgjorde tvistigheder,
man matte f.eks. forbyde, at 10bslederen ogsa opstillede forkerte Postkasser, det ma
vasre det, vi i dag kender som ,,skaeve kasser" (der i h0j grad er tilladt i dag).

Deltagerne k0rte i klasseme senior og junior for hendholdsvis biler, motorcykel solo
og sidevogn. I starten var k0reren alene, men efterhanden blev det mere og mere
almindeligt, at man havde medbragt en observat0r. Efter lang tids diskussion blev
det til sidst vedtaget, at observat0rerne ogsa skulle have premier, hvis de altsa havde
betalt ekstra startgebyr.

Tvistigheder, eller direkte protester, fylder en del i bestyrelses- og generalforsamlings-
referater fra den f0rste periode. En protest i november 49 blev ikke taget til f01ge
med den begrundelse, at det ville give for store forskydninger. ,,Listerne" med pra;-
mietagerne var offentliggjort, og det havde vajret samme forhold for den proteste-
rende som for alle andre (Hvad mon deltageme ville sige til sadan en afg0relse i
dag?).

I maj 51 melder formanden sig ud af klubben sammen med to andre medlemmer som
protest mod, at de en blevet diskvalificeret under et orienterings!0b. Ved oktober-
generalforsamlingen samme ar bliver det sa efter megen diskussion vedtaget, at ,,kri-
tik r» klager" skriftligt skulle indgives til de ansvarlige 10bsledere inden 24 timer
efter Iwoets afvikling.
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I juli 1952 arrangerede klubben en tre-dages rur over LybEek til Hamburg for en pris
pa ca. 100 kr. Der deltog ca. 30 personer, hvoraf nogle var hentet uden for klubben
for at fylde bussen op. Turen formal var bl. a. ved selvsyn at se de edelaeggelser der
var sket under 2. verdenskrig. Desuden var det sociale i hjajsasdet, og et bes0g i Sankt
Pauli, der nok var ,,syndens hule" pa det tidspunkt, beskrives bl. a. saledes: ,,Der var
ogsa n0gendans, det var der pa alle varieteerne og eftersom de blev mindre peene
havde danserne mindre t0j pa. Kl. ca 12 br0d vi op herfra, og sa var Hansens (rejse-
lederen) pligter tilende, idet hvad deltagerne videre ville foretage sig, ville ban ikke
have ansvaret for." Ogsa dengang forstod IMK'erne altsa ogsa at feste, kan man se.
Turen afsluttes med en rundtur i Hamborg med bes0g i nye villakvarterer, pa byens
imponerende Radhus og i Hagenbech Dyrepark, der pa det tidspunkt var en af Euro-
pas st0rste. Referatet slutter med, at alle var enige om, at turen havde veeret strabad-
serne vasrd.

1956 er prasget af en raekke m0der med davasrende justitsminister Hans Haskkerup.
Resultatet blev, at der blev indf0rt nogle regler for orienteringsk0rsel i klubbens
vedtasgter. Ikke regler om, hvordan k0reordren skulle udformes, men mere for at
sikre, at deltagerne skulle opf0re sig korrekt i trafikken. Tidligere havde det vasret
saledes, at straf for for tidlig ankomst kun skulle medregnes, hvis to deltagere stod
lige, mens det herefter skulle give 5 strafpoint pr minut.

Stk. i. Ved tilrettelzggelse af orienteringsevelse skal
der pa ruten vzre mindst i bemandet hemmelig kontroi.

Stk. 2. Label skal planlxgges saledes, at deltagerne
overholder den naevnte gennemsnitshastighed savel mel-
lem de enkelte kontroller som pa hele ruten, samt at
karetajernes hastighed ikke i noget tilfzlde overstiger
60 km i timen.

Stk. 3. Ved for tidlig ankomst til en kontroi skal i alle
tilfzlde beregnes 5 straffepoints pr. minut for tidlig air-
komst.

Stk. 4. Der skal altid startes med mindst 3 minutters
mellemrum mellem deltagerne.

Stk. 5. Privat vej ma kun benyttes efter forud ind-
hentet tilladelse fra de pagzldende lodsejere.

Stk. 6. Start og oplab ma ikke finde sted pa hovedvej
eller i bymsessig bebyggelse.

Stk. 7. Der ma ikke foretages afmserkninger af ruten
ved hjselp af tavler, flag eller lignende eller ved bemaling
af vejbanen.

Stk. 8. Der ma ikke foretages fzrdselsregulerende for-
anstaltninger over for andre end deltagerne af 10bet.

Stk. 9. L0bet skal tilretteliegges saledes, at lebsledelsen
under alle omstasndigheder er 0verste myndighed.

Stk. to. Al overtrzdelse af fserdselsloven og labets reg-
ler straffes nied straffepoints eller diskvalifikation eller
eksklusion af foreningen.

Def0rste nedskrevne k0reregler for orienteringsl0b

If01ge protokollen blev bestyrelsesmaderne holdt pa Isbaren, generalforsamlingerne
pa Axelhus og bal og Stiftelsesfest pa Hotel Ikast. Klubben gav kaffe til generalfor-
samlingerne og dirigenten sluttede altid med at takke for god ro og orden

I Irene frem har IMK haft f01gende formaend: Johannes Pedersen (49-50), Verner
Jensen (Overgaard) (50-51, Chr. Pedersen (Kr011e) (51-58), Kristian Hansen (58-
63), B0rge Jensen (63-67), Jens Hansen 67-97) og Per Mikkelsen (97-)
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Det startede pa Axelhus
Naasten 40 Srs aktiv motorsportshistorie i Ikast

De 0vhge formasndEt par 3r efter krigen - hell n0]agtig den
20 november 1947 madtes en lille flok
motonnleresserede pa Cafe Axelhus i
Ikast.
Emnet var dannelsen af en motorklub
for Ikast og omegn. og resultatet blev at
man nedsatte el udvalg til at arbejde vi-
dere med sagen. Medlemmerne hen
var Niels Pinderup, P Albeck-Fenget og
Harry Jensen
Et par dage tor [uleaften - den 19. de-
cember samme ar - barslede de ire
med et proiekt og holdt en stiltende ge-
n era! forsam ling pa Axelhus,
Ikast og omegns Motor Klub var en rea-
litet samme aften. og den I0rste besty-
relse kom HI at besta al Albeck-Fenger.
Pagh Lindebjerg, Johannes Pedersen,
og Rich. Johansen. Formanden blev en
at initiativtagerne, Harry Jensen.

Formalet med klubbens arbejde var bl.
a. at arbejde for »en hensynsfuld kar-
sel«, som det hed i vedtaegterne. og selv

Harry Jensens allaser p& formandspo-
sten blev Johannes Pedersen, der kom
til i 1949.
Han blev aflast 11950 at Chr Pedersen,
der holdt sig pa skansen frem til 1958,
hvor Chr. Hansen blev lormand.
I 1963 var det Barge Jensens tur, og i
1967 kom den nuvasrende formand,
Jens Hansen. ind pa1

Her har han siddet tungt og god! siden,
og inlet tyder pa. at den energiske for-
mand har planer om at torlade bestyrel-
sesarbejdet - endsige at hans medlem-
mer faler trang til at skifte den populasre
og arbejdsomme lormand ud.
At han er populaer viste stg bl. a. 11983,
hvor han fik idreetslederpokalen i Ikast
kommune.
Jens er fynbo med stort F. og selv den
dag i dag runger det med sydlandske
loner, nar talen gar pa motorsport. Sin

IMK's navnkundige formand har skam vseret seerdeles aktiv i bitonenteringsspor-
ten. Her er han fotograteret (tv> efter et let pa Fyn i 1964.
Lseg masrke til stolen: ssndagsslipset er pa!

om man i dag sjeeldent se' en motorcy-
kel til et onentenngslab, var det faktisk
den tohjulede landevejsridder, der den-
gang var klubbens vigtigste matenel.
Kun meget fa havde mulighed for at
kore i egen bil, sa medlemmerne: klub-
ben startede deres onentenngskib p3
motorcykel, udstyret med kort foran og
i en god, varm jakke pS de kahge tids-
punkter al aret.

Det terste lab i klubben biev arrangeret
den 18. aprii 1948 og havde ikke mindre
end 31 deltagere. I bil-klassen blev vin-
derne Gunnar Sarensen og Svend
Hansen, mens Karl F. Jensen vandt
motorcykel-klassen.

Aktiviteterne i den unge klub var efter
datidens maleslok stor. Ved en afslut-
ningsfest i 1948 de'tog 148 herrer og
darner pa Hotel Ikast, hvor menuen be-
stod af et stk. sild. svinekotelet, dessert
og kaffe En gennemgang af de gamle
protokoiler viser, at man var ivng arran-
g0r at I0b. Der blev sagar arrangeret
natlob, og ktubben ssrgede for sam-
menholdet ved at arrangere en tre da-
qestur lil Hamborg 11952. Medlemstal-
let var hgeledes siort - 1 1953 omkring
190 og 11957 omkring 211 mediemmer.
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Veteranmotorcykler fotogralerei ved et fab i Ikast. Det var sadan Ikast og omegns
Motor Klub i sin tid sf~'-'J"

der holder een vagen om natten. siger
Jens Hansen med et smil.

100 mediemmer
Medlemsmaessigl er klubben i dag pa
100 mediemmer. Jens Hansen erken-
der, at all for fa efter hans mening delta-
ger aktivl i labene. Men aktiviteterne
omkring de Nordiske Mesterskaber
skal netop vasre med til at retle op pa
dette forhold.

Til gengaald savner IMK tkke noget re-
sultatmasssigt. Her har klubben place-
ret sig i toppen af landets bilofiente-
ringsklubber og har gennem de sene-
ste ar h0stet den st0rste del af de
gyldne medaljer pa landsplan.

De skelssettende begivenheder i IMK
skriver sig tilbage til 1960, hvor de jyske
motorklubber stittede JMO, Jysk Motor
Orientermgs Union. Samarbejdet va-
rede frem til 1982. hvor man sluttede
alle unioner herhjemme sammen under
en paraplyorganisatton. DASU. Dansk

Automobil Sports Union. Det betad
samtidig en indlemmelse i Dansk I-
drsetsforbund og en ny mulighed (or at
f0je andre sportsgrene til klubbernes
virke.
F0r havde man i JMO kun kunnet dyfke
bilonentering. men deren er nu ogs§
iben for andre molorsportsgrene. ma-
nevrepraver, karting, banesport og

NykreditJiar flf
iu
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7400 Heming
Tir. (07)223011

fynske accent vil han ikke laaggefra sig,
men ellers er han s§ smat ved at gro
godt og grundigt last i Midtjylland.

Hvad er det, der g0r det sa fascine-
rende at blive ved som loimand lor en
motorklub?

Det har min interesse. Simpelthen.
Bade det at kare bilonentenng og det at
vaere formand. Men det var nu mest i
starten, jeg selv karte. Nu er det besty-
relsesarbejdet, jeg er mest bidt af, siger
Jens Hansen.
- Det krsever meget at vasre en god ka-
rer eller observater i bilonentering. Du
skal vaere veludhvilet, og konditionen
skal vasre i Qfden, og da det kraever
mere og mere! dag at vasre formand for
en sportskkib, vaigte Jeg at Isegge kars-
len lidt pa hyiden.

- .leg har faet mange gode kammerater.
Vi har et godt sammenhold i klubben,
o-.i sa er def jo fotnejelsen ved al
komne ud sammen og opleve nogle
godt > i naturen. Desuden er del af
stresse "i^t er ikke kun ens arbejde,
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TIDEN UNDER JMO
Ved Jan S0ndergaard

I 1960 blev Jydsk Motor Orienteringsunion oprettet, og IMK blev medlem sammen
med 16 andre klubber, der dzekkede omradet fra Lemvig i nord til Ribe i syd og fra
Vestkysten til Bjerringbro i 0st. Unionen var fra starten en ren orienteringsunion og
de f0rste ar sa man nok lidt skasvt til ,,de andre" i Dansk Aumobilsportsunion (DAU),
der ogsa k0rte rally og bane!0b.

Regler for at k0re orienterings!0b blev under JMO ens for alle klubbers 10b, hvilket
bet0d flere deltagere til 10bene. I de f0rste ar var der mange aktive medlemmer i
klubben, i lang tid omkring 200, mens der til 10bene for det meste var under 50.
Efterhanden faldt medlemsantallet, rnens der til 10bene kom flere og flere, nok fordi
det blev mere og mere almindeligt at k0re 10b i naboklubberne.

I IMK's nabolag var der i den periode en del klubber. Midtjysk Auot Sport (MAS i
Herning) og Holstebro Auto Sport (HAS) var medlemmer i DAU mens Videbeek og
Omengs Motorklub (VOM) og Kjellerup og Omengs Motorklub (KOM) var medlem
af JMO. Der var en del tiltag til samarbejde, klubberne imellem, man lavede f.eks.
faelles mesterskab i 63 mellem HAS, MAS, VOM og IMK. Det blev en engangsfore-
teelse, men i 68 startede Uldjydeturneringen mellem samme fire klubber. 510b skulle
k0res, alle pa tirsdage. L0bene k0rtes efter det reglement, der gjaldt for den pagasl-
dende klub, og pa det tidspunkt var der en del forskelle. De mest markante var:

I JMO malte man fra nederste venstre hj0rne af et bogstav, mens DAU malte fra
nasrmeste kant.

I JMO k0rte man kun med hemmelige tidskontroller (HTK), mens der i DAU var
abne (OTK) og hemmelige tidskontroller. I JMO k0rte man pa skarp tid, mens man i
DAU havde lasngde og k0retid til de abne tidskontroller, mens man kun fik straf for
for tidlig ankomst ved HTK. Pa et tidspunkt blev det dog almindeligt, at JMO-10bene
blev opdelt i etaper, der sa sluttede ved en bemandet post (bemandet ORK).

I JMO havde man kontraordrer (PKO) og poster (ORK), hvilket man ikke havde i
DAU.

I DAU var det tilladt at medbringe hjaelpekort, d.v.s. alle de kort, deltagerne kunne
fremskaffe over det forventede 10bsomrade. Fra 1975 blev det dog ogda forbudt i
DAU, hvilket vendte noget op og ned pa styrkeforholdet mellem topk0rerne, da nogle
af holdene havde brugt hjselpekortene meget.
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Skiltene var helt forskellige. I DAU var en rutekontrol bla med gul streg i h0jre side,
mens dobbeltmarkeringen i venstre side var helt gul. I JMO havde man kun et skilt i
h0jre side, der var helt gul. Ogsa her var der en udvikling, da men i JMO tilled, at der
kunne placeres et gult skilt i venstre side som dobbeltmarkering. Et til tider hedt
emne, der ofte blev diskuteret, ikke mindst i forbindelse med de forhandlinger, der la
forad for det faslles reglement, der kom til at gaslde for alle O-10b fra 1978.

JMO's officielle mesterskab bed Unionsmesterskabet. Der blev k0rt fern 10b, der
blev fordelt efter tur. D.v.s. at IMK har lavet Unionsl0b hver 3. eller 4. ar. IMK
havde mange dygtige O-k0rere, og det gav en del mesterskaber til klubben.

F0rst i 70-erne blev det almindeligt, at JMO-medlemmer ogsa meldte sig ind i
DAU-klubber, hvorved de kunne deltage i det danske og jyske mesterskab. Sidst i
70-erne blev det muligt at k0re JM og DM pa sin JMO-licens mod at k0be et
sakaldt DM-maerke, ligesom DAU-medlemmerne kunne k0re Unionsl0b med et

UM-maerke.

I JMO-tiden var IMK en meget aktiv klub. Bortset fra et Mini-Rally i 68 samt diverse
isbane!0b var den eneste sportsgren bilorientering. Men IMK var i mange ar den
klub, der arrangerede flest abne 10b. Der var de fleste ar kursus for nye om vinteren,
men allerede i januar og februar var der abne 10b. De fleste 10bsledere lavede sva;re
10b, der skulle ogsa vagre noget at se til for klubbens dygtigste k0rere. Specielt et
arligt tilbagevendende arrangement huskes, nemlig Tiger-Safari fra Esso i Fasterholt.
Der blev lavet et stort pressearbejde, bade lokalt og i forbindelse med de 10b, der blev
arrangeret i tiden forud. Tillaegsregler var ikke normale dengang, man ,,reklame-
rede" i JMO-bladet, hvor hver klub havde sit eget afsnit. Ved Tiger-Safari var der
ogsa skaffet en reekke ekstraprasmier, og 10bet var altid svsert og reelt. Det bet0d, at
der i flere ar i traek var over 100 deltagere, hvilket ellers kun skete i de f0rste Unions-

mesterskabsafdelinger.

Efterhanden som medlemstallet faldt blev det svasrere at besstte de mange 10b med
10bsledere. Antallet af abne 10b faldt ganske langsomt, og da JMO, DAU og FMOU
i 1983 blev til en union, DASU, var det spasndende, hvordan de mange motorklubber
i omradet ville overleve. IMK havde en sund 0konomi, ikke pa grund af
medlemskontigentet, men fordi klubben var med til at arrangere bankospil i Herning
Banko Center, noget der pa det tidspunkt gav et pa^nt overskud til klubkassen hvert

ar.

Det har da ogsa vist sig, at IMK overlevede, mens en del af naboklubberne enten er
lukkede, fusionerede, eller k0rer pa lavt blus uden den store aktivitet.
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JYSKFYNSKFEJDE
Ved Jan S0ndergaard

VELKOMHEN TIL JYSK/FYNSK FEJDE

FHOU OG JMOU INOBYDER HERVED ALLE
ORIENTERINGSK0RERE MED SLOT OG VEN-
NER TIL DETTE ARS STWNE HELLEH DE
TO UNIONER.
DEN EVICT TILBAGEVENDENDE STRID/FEJ-
DE HELLEH DE TO UNIONER KROER, AT
VI M0DES I OTTERUP DEN 11.-12. AUG.

DET ER IKKE TO REGNBUEHWE, SOM M0-
OES, MEN TO KAMPKLARE OG VELTRIMHE-
DE ARMEER, DER T0RNER SAMMEN, F0RST
I ET VELIILRETTELAGT 06 TIL LEOLIG-

J Y S K SLAGKRAFT:

FYNSK INTELLIGENS:

HEDEN PASSENDE ORIENTERINGSL0B, DEE!-
NtST ET GIGANTISK ORGIE I OTTERUP
HALLEN L0RDAG AFTEN, FOR ENDEHG AT
SLUTTE MED PLEJE AF SAR OG SKRAM-
MER I DET N/ERE SAMFUND PA CAMPING-
PLADSEN:

VEL H0DT TIL EN NY SUCCES
L0RDAG D. 11. AUG. OG
S0NDAG D. 12. AUG.

FEJDEUDVALGET.

11967, da der stadig var to rene orienteringsunioner JMO (Jylland) og FMOU (Fyn),
startede et arligt tilbagevendende arrangement, ,,Jysk Fynsk Fejde", der normalt af-
holdes f0rste weekend i august. I de f0rste ar blev Fejden holdt i Vingsted, og man
k0rte et 10b, der var delt i en ,,jysk" og en ,,fynsk" del. Pa davaerende tidspunkt var
der en del forskel pa reglerne i Jylland og pa Fyn, sa det var spasndende for delta-
gerne, om de kunne finde ud af modpartens spidsfindigheder.

L0bet blev afviklet 10rdag eftermiddagen, og der var fest i hallen om aftenen. Man
kunne campere i naerheden, og allerede fra starten var der nogle klubber, der lavede
meget ud af turen til Fejden.

Pa et tidspunkt i 70'erne begyndte fejden at skifte mellem Jylland og Fyn, da forhol-
dene blev ,,for store" i Vingsted. Man skulle heist have et sted, hvor man kunne
bestemme det meste selv. Det jyske arrangement blev i mange ar holdt i Videbaek, og
det fynske startede i Otterup, men flyttede senere til Ejby.

I starten var der kun enkelte deltagere med fra IMK, men fra sidst i 70'erne blev der
gang i sagerne pa det punkt. Flere og flere deltog i Fejden, og i 83 i Ejby var der over
50 personer fra IMK. Pa det tidspunkt havde Fejden udviklet sig til en folkefest, hvor
man ankom fredag aften, og indrettede en lejrplads, der heist skulle overga de andre
klubbers. Enhver klub med respekt for sig selv havde et faellestelt samt en mast med
et lysende skill, sa alle kunne se, hvor man kom fra.
IMK 1947- 1997 Side 1 1



Deltagerne fra IMK har aldrig sat sit lys under en skseppe, sa der blev fremstillet en
mast, med en roterende trekantet kasse ovenpa, sa IMK's navn kunne ses fra alle
sider. Ved foden af masten stod en kasse indeholdende batteri, og et ,,spillehorn", der
kunne aktiveres ved at bruge de 01oplukkere, der var monteret pa masten. Det var to
skruer i et srykke toe, der, nar de blev kortsluttet af 01kapslen, gav signal til hornet
om at spille sin melodi.

184 var masten blevet forlaenget, der var en kamp klubberne imellem, og del gik gait
under opsaemingen. Masten kneekkede, og ,,trekanten" r0g i jorden med et brag. De
andre klubbers deltagere stimlede sammen, nu havde de endelig noget at drille
IMK'erne med. Men ved et forbildeligt samarbejde, og ved hjeslp af den service-
lastbil, tingene var k0rt til Videbeek i, lykkedes det at fa flikket ,,trekanten" n0dt0rf-
tigt sammen, og fa masten rejst igen. Det skabte respekt, der var vist heller ikke ret
mange, der vidste, at to meter af masten blev liggende i lastbilen i anden omgang.

Sidst i frrserne begyndte deltagerantallet at falde, selvom man fors0gte sig med andre
sportsgrene udover O-10b og man0vrepr0ver. De seneste ar har Fejden vsret holdt i
Jylland, og IMK har flere gange deltaget i tilretteleeggelsen, senest her i 1997, hvor
det blev afholdt ved Munklindehus. Der deltager ikke sa mange klubber, som i ,,gamle
dage", men maske far det en reneesance igen. Ideen med socialt samvasr med konkur-
renterne er ihvertfald god, men kun fremtiden kan vise, om der bliver ved med at
veere Fejde f0rst i august.

JVSK

FEJDE

FMOU
JMO

FYNSK
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HOLDTURNERINGER
Ved Jan S0ndergaard

Gennem arene bar der vasret afviklet en hel del forskellige holdturneringer. Og IMK
bar adskillige gange vaeret med belt fremme, sa det er blevet til mange pokaler til
klubben.

Omkring 1970 startede en CUP-turnering blandt JMO's klubber, i0vrigt opfundet af
en IMK-k0rer. Reglerne var simple. To klubber madtes i en tredie klubs 10b. De tre
bedste i 01, O2 og O3 fra klubberne fik point fra 6 til 1, og den klub, der havde flest
point ialt gik videre til naeste runde, mens den anden var ude.

De f0rste ar klarede IMK sig ikke sasrligt godt. Men man lasrte hurtigt af sine neder-
lag. Alle mand matte af hus, man hjalp hinanden undervejs, det var jo klubbens resul-
tat det drejede sig om. Nogle gange m0dtes man inden 10bet pa en campingplads til
noget, der kunne minde om et taktikm0de, og efter 10bet samledes man igen til so-
cialt samveer til ud pa de sma timer.

Kolonnek0rsel blev udbredt, men selvom unionen prevede at lave regler mod det
med laengere startintervaller mellem klubbernes deltagere, var det ikke altid den ar-
rangerende klub var opmaerksom pa dette. Et 10b, i Bjerringbro, hvor IMK m0dte
Kjellerup, blev alle IMK's deltagere sendt afsted med fa minutters mellemrum. Alle-
rede ved f0rste tidskontrol havde fire Ol-hold fundet sammen. Pa den naeste etape i
Hestehaven ved L0vskal var der et hav af veje. Skasve rutekontroller indenfor 100
meter i luftlinie var straffrie, og da der var skilte overall, blev det til flere kontrolkort
inden de fire IMK-hold kom ud af skoven. Man havde simpelthen st0vsuget alle
muligheder og noteret alle skiltene. Resten af 10bet fulgtes de fire hold ad som perler
pa en snor, hvilket ikke var belt ufarligt, da det st0vede rigtig meget den dag.

Maske fordi IMK blev lidt for dygtige, eller maske fordi flere klubber fik problemer
med at stille hold, blev CUP-turneringen indstillet. Afi0seren blev en holdturnering i
forbindelse med Unionsl0bene, hvor deltagerne ikke pa samme made kunne hjaslpe
hinanden, da man ogsa skulle have en god individuel placering. Her var IMK dog
ogsa med belt fremme i de fleste sassoner, bl.a. fordi klubben gjorde meget ud af, at
fa mange hold til start. Man m0dtes ved et medlem, der boede i den retning, man
skulle, og her blev deltagerne budt pa kaffe m.v. Bilerne blev malet, og afsted gik det
i en lang raekke. Dette sammenhold blev videref0rt, da det senere blev muligt at
deltage om DM, hvor man ogsa dengang k0rte holdturnering.
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11987 startede man med at afvikle Hold-DM og Begynder-CUP i et 10b, og IMK var
sa heldige/dygtige, at vinde det f0rste Holdmesterskab. Senere er det blevet til flere
medaljer af s01v og bronze, mens O4'erne bar deres f0rste medalje ibegynder-CUP'en

til gode.

Sejr til IMK
Pa kencralforsamlingiMi i 1 Icrning betugnede ionium-
clcn IMK's scjr som vxrcndc grundlagt ved taktisk
klog korsel og et ubrydeligt sammenhold. Disse ord
daikker efter KOM's kommentarer til resultatet vist
meget godt.

IMK har forud for sine holdkampe samlet sine
medlemmer til en klubaften, hvor de dygtige hold
liar instrueret og lagt taktik. Denne taktik forstocl
isicr begynderne, som med beundringsvazrdig disci-
plin fulgte den aftalte slagplan.

IMK har opmuntret og belonnet sine hold med
en bid brod og en tar for hver kamp - sa nu kan
man vist godt fastsla, at halvprofcssiorialismen ogsa
har bredt sig til orientcringssportcn - andrc khihbcr
kan ligc sa godt folgc det gode eksempel mod del
samme. Husk det alle, I, der skal kore for en klub
til naeste ar!

Til lykke, IMK, med sejren i holdturneringen!
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ISBANEL0B
VedJan S0ndergaard

IMK bar gennem tiderne arrangeret et stort antal isbaneleb. Siden 1968 hvor det
forste blev holdt pa nogle marker i Gradde (der er sikkerk by nu), er der hver gang
det vejrmcEssigt bar vsret muligt, fundet et sted hvor der kunne k0res.

De fleste gange er det kun blevet til en enkelt weekend, men i 1969 k0rtes der i
nssten hele januar og februar maned pa 4 gode og lange baner vest for Arnborg Det
var mest arrangeret for den alrnindelige bilist, men en del motork0rere fandt ogsa vei
til Arnborg den vinter. Dengang k0rte man i forskellige kubik-klasser og bileme var
desuden delt i med og uden pigda*. Fredenk Nielsen, davsrende SAAB-forhandler
i Boms var en mester pa sne og is. Han kom med to biler, en to-takter til den lille
klasse, og en V41 en klasse h0jere. Den ene af bilerne var monteret med pigda* Nar
ban sa havde k0rt en tur i begge biler, skiftede ban da*kene( og tog to tare mere
Dermed deltog ban i fire klasser, og flere gange blev det til mere end en f0rsteplads.

L0bene blev k0rt pa marker rundt i omegnen. Banerne havde svajrt ved at holde og
det kunne til tider vasre meget ujasvnt. Men i 1978 k0rte vi for 10rste gang pa Sunds
S0. Det bet0d langt flere deltagere, da det nassten er umuligt at 0delffigge noget pa
bilen. De pr0ver, der bar v<eret anlagt, har veeret gode, sa deltagerne bar virkelig fact
noget for pengene. Bedst er det, hvis der ligger en smule sne pa isen, for ellers er det
nassten umuligt at sta fast, hvis ikke man har ret sa gode pigdzek.

Isbanel0b er en god made at tjene nogle penge til klubben. Der er neesten ingen
udglfter forbundet med arrangementet, selvfalgelig skal der hegges en del arbejde i
at same banerne op og passe preverne, men pa en weekend med over 500 startende
bliver der en god skilling til klubkassen.
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ANDRE ARRANGEMENTERIIMK
Ved Jan S0ndergaard

Det bar ikke vasret motorsport det hele. Af hensyn til klublivet bar der vseret afholdt
en raskke arrangementer, nogle bar haft relation til sporten, mens andre bar vseret belt
fri for ,,duften" af benzinos.

Allerede fra klubbens start blev der holdt det, man kaldte kammeratskabsaftener. Det
svarer til det vi i dag kender som klubaftener, hvor man havde arrangeret en eller
anden form for underholdning. Det kunne, som det ogsa g0res i dag, veere en kendt
person, evt. suppleret med nogle film, eller ogsa gennemgik man et 10b, der var k0rt
forinden. I nyere tid bar der vasret udfoldet stor kreativitet for at samle folk til klub-
aftener, men det bar gaet noget op og ned m.h.t. antal aftener og antal deltagere.

En del af de arrangementer, der bar vaeret afholdt, har haft det formal at skaffe penge
i klubkassen. I starten afholdt klubben foreningsbal, mens det i det seneste ar har
vasret bankospillene i Herning Banko Center, der har overtaget den funktion. I over
20 ar har det vasret en god indtasgtskilde for klubben, bl.a. er startkapitalen til opret-
telse af motorbanen i h0j grad kommet fra disse penge.

Pa det motorsportsmasssige har klubben afholdt en del foto!0b, hvor deltagerne skulle
gennemk0re en rute, og undervejs genkende sa mange af de udleverede fotos som
muligt. En arrangementstype, hvor familien kunne v<ere med sammen med nogle,
der ellers ikke har noget med motorsport at g0re.

Gokart-10b har ogsa staet pa menuen i mange ar. Ikke en sportsgren vi har i klubben,
men der har vasret arrangeret klubmesterskab flere gange, for det meste pa banen i
Faurholt. En enkelt gang er det blevet afholdt pa en ny indend0rs bane i Viborg med
sa stor succes, at det nok ikke er sidste gang, det proves.

En enkelt gang bar man i forbindelse med et s0ndags!0b ferst pa aret fors0gt sig med
fabriksbes0g for deltagernes bedre havldele. Det er jo mest msend, der deltager, og
da Ikast er en tekstilby, var det nasrliggende at damerne tog til en tekstilvirksomhed
med tilh0rende fabriksudsalg.

Skydning, svsveflyvning, 10be-orientering, fodbold og bowling er nogle af de sport-
grene, der har vasret holdt arrangementer i. I flere ar deltog klubben i et indend0rs
fodboldstasvne i en privat hal i Hammerum, ligesom klubmesterskabet i bowling har
vasret holdt i mange ar.

Det kan vel altid diskuteres, hvor lang en arraskke der skal til, f0r der kan tales om en
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tradition. Men i 15 ar har der vasret afholdt set. Hans-fest hos Stinne og Egon i Studs-
gard. Men som sa mange af de evrige arrangementer i klubben har de haft en vis
levetid, hvorefter tilslutningen har vasret dalende for til sidst at ga i sig selv.

Klubture har vasret afholdt allerede fra starten. Nogle gange ,,ud i det bla", men ogsa,
som omtalt andetsteds, en tredages tur til Hamborg i 52. Senere er det mest foregaet
i forbindelse med arrangementer, hvor der har vasret afholdt klubholdskonkurrencer.
I forbindelse med folkerace-sporten har der dog vasret afholdt flere ture, far vi selv
startede til andre baner i Danmark, og senere ogsa til Sverige.

Som afslutning kan nasvnes Jysk Fynsk Fejde, samt den arligt "tilbagevendende Stif-
telsesfest, hvor IMK'erne har haft lejlighed til at feste.

IMK 1947 - 1997
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Dette hold orienteringskerere kan kare fra dem alls herhjemme.
Fra venstre ses Ikast og Omegns Motorklubs maskot, danmarksmestrene i seniorklassen og bronzevindere ved nordiske mesterska-
ber. Mads og Jan Sendergard, guidmedaljetagerne ved DM, JM og UM i juniorklassen, Niels Kousgard og Chr. Lauridsen, guldta-
gerne i begynderklassen ved DM, Age og Bjarne Nielsen, selvtagerne i begynderklassen ved DM og guldvindere i JM og UM, Grethe
Meyer og Sv. Erik Hedevang, bronzevindere i begynderklassen ved DM og selv ved JM og UM, Frede Lxgsgard og Poul Pedersen,
og bronzevinderen ved UM, Jergen Rasmussen. De er flankeret afLeo Vestergaard og klubbens formand, Jens Hansen.

Lokal suveraenitet
i bil-orientering
Ikast og Omegns Motorklub fejrede sin triumf
med fest og abent bus
I Danmark bar gcdt 1.800
motor-sportsinteresserede
Ucens til at deltage i oiien-
teringslebene, men Ikast
og Omegns Motorklub bar
med sine blot 47 licens-
kerere i denne meson fuld-
stcndig domlneret denne
ssrlige gren af motorspor-
ten.
I de seneste fern ar bar klub-
ben »skrabet gradlgt« til slg af
medaUer, men 1 ar topper det
sportsllge resultat, idet orlen-
terlngskererne fra Ikast-om-
radet bar gjort sig fortjent til
18 af de ialt 36 medaljesit, der
er tllgengellge berhjemme.
Lordag eftermlddag markere-
de klubben sin suveranitet
over bele linien med et »abent
hus«-arrangement hos Toyota
pa Siriusve) i Ikast. At Leo Ve-
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stergaard fra Toyota var
vaert, er Ikke nogen tilfa»ldig-
hed.

30.000 kr. til Ikast

Team Toyota stetter i ar den
danske motorsport med et be-
leb pa 100.000 kr., hvoraf de
50.000 kr. er erem«rket til bil-
orlenteringskerslen. Takket
vaere Ikast-klubbens totale do-
minans og mange flotte pla-
ceringer i arets lub bar med-
lemmerne fra Ikast gjort et
stort indhug i disse penge.
Alene 30.000 kr. er tilflydt I-
kast og Omegns Motorklub, og
80 procent af klubbens aktive
kerere sidder bag rattet i en
Toyota.

— Aktiv formand
- En del af forklaringen bag

vor succes er nok, at vi i de se-
neste 16 ar har haft den sam-
me aktive formand i Jens
Hansens skikkelse, siger Poul
Pedersen fra klubbens PR-ud-
valg.
Formanden selv bar ogsa et
bud pa arsagen til den sports-
lige succes:
- En vigtig grund er, at vi
hvert ar korer mange 10b. Der
er mulighed for at deltage i 40
lab, og vi sorger altid for at ha-
ve mindst to hold fra Ikast af-
sted i hver klasse til hvert lab.
I de 10b, vi selv arraflgerer,
serger vi desuden for at stille
tiipas skrappe krav til vore ke-
rere, siger Jens Hansen.
Ud af de 23 ar, unionsmester-
skaberne har vaeret afviklet,
har holdmesterskabet kun
glippet seks gange for Ikast og
Omegns Motorklub.
Lerdag aften haedrede klubben

sine bedste karere ved stiftel-
sesfesten i Herning Bankocen-
ter.
Ikke blot unions-, danmarks-
og jyske mestre blev haadret •
der faldt ogsa lovord ti! klub-
mestrene. Faktisk er noget af
det svaereste, man kan ar-
bejde sig frem til i oriente-
ringssporten, et klubmester-
skafa i Ikast og Omegns Motor-
klub. Saledes blev de nordiske
bronzemedaljetagere og dan-
ske mestre, Mads og Jan Sen-
dergard, ikke klubmestre i de-
res klasse.
Na-h, klubmesterskabet gik til
John Senderrup og Kaj Abild-
gard i seniorklassen, og i ju-
niorklassen blev Niels Kous-
gard og Chr. Lauridsen klub-
mestre. I begynderklassen
kan Jeanette Hansen og Bjar-
ne Nielsen pryde sig med den-
ne titel, og i nybegynderklas-
sen hedder klubmestrene Jer-
gen Rasmussen og Per Dall
Madsen.
Ved samme lejlighed over-
rakte formanden haederspoka-
len til Niels Videbak for bans
gode sportsand, bans smit-
tende humor og bans indsats
for klubben. Samtidig fik Otto
Lysdahl Initiativpokalen for
det arbejde, ban har gjort for
klubben gennem arene.
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Sa fik motorklubben
sine medaljer
Ikast og Omegns Motorklub til Nyborg Strand
for at modtage haeder og a3resbevisninger
I fjor gik seks ud af ti dan-
ske mesterskaber i bil-o-
rienteringsleb under
Dansk Automobil Union til
Ikast og Omegns Motor-
klub.
Forleden var en busfuld o-
rienteringskerere fra I-
kast-klubben i Nyborg
Strand til unionens pra-
miefest for at modtage hae-
der og aeresbevisningen for
sidste ars store indsats,
der resulterede i den lokale
motorklubs hidtil bedste
ar.
Bussen med orienteringske-

rerne fra Ikast forlod hjem-
stavnen tidligt pa eftermid-
dagen, og pa vej til Nyborg
hyggede man sig med rart
sarnvaer inden festen om af-
tenen, hvor samtlige unionens
prasmier blev »0st« over mo-
torsportens bedste og dygtig-
ste.

Guldnalen
til formanden
Ogsfe Ikast og Omegns Mo-
torklubs formand gennem 18
ar, Jens Hansen, blev sret
med hajftige klapsalver og u-
nionens guldnal for sit mange-

arige arbejde for orienterings-
sporten, der i Ikast har resul-
teret i en sjaeident set suve-
raenitet blandt kererne.
- Alle I andre klubber ma se at
vagne op, for det kan ikke ga
an, at vi ogsa i 1984 skal lebe
med hovedparten af mester-
skaberne, sagde Jens Hansen
til sine kolleger efter at have
modtaget guldnalen af Dansk
Automobil Unions formand,
Gert Nielsen.
Mads og Jan Sendergard fik
ved samme lejlighed den
bronzemedalje, som de gjorde
sig fortjent til ved de nordiske
mesterskaber i fjor.

De glade medaljetagere fra Ik, « og Omegns Motorklub. Bagest fra venstre er det Chr. Laursen,
Niels Kousgaard, Jens Hansen UK Jan og Mads Sendergaard. Forrest fra venstre: Sv. E. Hede-
vang, Grethe Meyer, Bo og Bjarne Nielsen, Poul Pedersen og Frede Lsegsgaard.
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IMKsformand
fik idraets-pokal
Jens Hansen, der gennem
de seneste 17 ar bar vsret
formand for Ikast og
Omegns Motorklub, er ble-
vet tildelt arets idrstsle-
derpokal.
Overrsekkelsen af pokalen
fandt sted ved IMKs arlige
stlftelsesfest lerdag aften i
Banko-Centret i Herning.
Under middagen bad forman-
den for det udvalg, der er ned-
sat til at udpege en arlig mod-
tager, bankdlrekter Mads
Mouritzen, om ordet, og til
Jens Hansens og de avrige del-
tageres store overraskelse (Ik
ban overrakt idrxtslederpoka-
len.

Prisen er skaenket af urmager
Th. Eriksen Tkast OK har si
den 1969
sfcelllge id
munen.
I udvalget
vaelger en
Bidder for!
zen lokal
Jergen Ni<
Avis, Or la
og Steen }
Folkeblad
— Jens
dreetsledei
begrundel:
sin 17-arig
mand for
»at holdf
gang-., &&
mange ar h;
marks si
den for bi
Mads Moui
overrakke!
- I nans
forekommi
ger Inden
Mange af
ofte starlet
Hansen el
ham. Han
ate sama

mellem de tre unloner Ind-
ledtes (DAU, JMO og FMOU),
og nan var med i centrum, d*T
fffiUesreglementet for bllorlen-
tering blev udformet. Han var
ligeledes med, da de fsrste
planer om en sammenlsgning
af de tre unioner til den union,
vi har nu, - DASU - s& dagens
lys.
— Ikke alt er blevet, som Jens
Hansen har ansket slg det,
men han har en evne til at bli-
ve ved med at arbejde med
problemerne og tkke stille slg
tilfreds, far en ting er sat i
gang pa en for ham tilfredstil-
lende made. Han tanker tinge-
ne Igennem, for han udtaler
slg, og han kan ofte se aspek-
ter i en sag, som andre over-
ser. Det har medfarl, at Jens
Hansen nyder stor respekt 1

uvurderlig indsats for IMK.
Klubben har vieret hans et og
alt i den tid, han har staet for
ledelsen. Det er nok Ikke man-
ge formffind, der har vjeret sa
lldt i modvlnd som Jens Han-
sen, Han er gang pa gang
kommet med nye ideer, som
bar varet med til at forbedre
klublivet. Jens Hansen har ta
get imod andres ideer, ikke
ukrltlsk, men har forbedret
disse og s0rget for, at de blev
fert ud 1 livet - tU gavn for mo-
torsporten 1 almindelighed og
IMK 1 sjerdeleshed.
- At holde en sportsklub pa top-
pen gennem en sa lang periods
er svssrt, sagde Mads Mourit-
zen.
- Hvis ikke klubben har en
dygtig ledeise, kan det ikke la-
de slg gere, og det er ofte

stor del af *ren for, at IMK
har opnaet de mange fine re-
sultater gennem sa mange ar,
og at motorsport er med til at
gare Ikast kendt ud over det
ganskeland.
Tidligere ars prismodtagere
har vffiret:
1969: Helge Jensen, IfS Bad-
minton.
1970: Karl Hansen, Ikast Fir-
ma Idnet.
1971: Hans Nissen, IfS-sekre-
ter.
1972: Svend Andersen, Tul-
strupBoldklub.
1973: William Alstrup, IfS'
ungdomsaf deling.
1974: Mary Schou, Ikast SG og
I.
1975: Bent Hansen, IfS' ung-
domsaf deling.
1976: Calle Wittenkamp, Ikast
Svemmeklub.
1977: Leo D.Nielsen, IfS.
1978: Jens Bang, IfS' hand-
boldafdellng.
1979: Villy Christensen, Bor-
ding KFUM.
1980: Chresten 0stergaard,
Ikast KFUM og K-idraet.
1981 Cordt Bay. Ikast SG og I.
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EN LODSEJER DER ALDRIG SIGER NEJ TIL IMK
Ved Paul Pedersen

Han ejer hverken bil eller k0rekort. Han n0jes med en knallert og sin traktor i det
darlige vintervejr. Alligevel er ban bidt af en gal bilmotor, og hos Frank Knudsen
og sin mor pa Gedbusvej 13 udenfor Munkelinde er der ingen smalle steder, nar
Ikast og omegns Motor Klub paent beder om lov til at k0re pa bans jorder og
gennem bans gardsplads.

De er 0nsketyper pa en lodsejer - set fra en motorklubs synspunkt. For at Isgge en
god rute under et bilorienteringsl0b er det n0dvendigt med et godt og spaendende
terrain, og det findes bl. a. i den egn, hvor familien Knudsen bor.

Og jeg bar aldrig sagt nej, nar IMK-folkene er kommet her og spurgt om lov. Gar
der for laange i mellem ringer jeg selv til dem. Jeg er simpelthen bidt af den sport,
og gar op i den med liv og sjael, fortaeller Frank Knudsen. Interessen bar jeg fra
min afd0de far, der selv gik meget op i sporten.

Jeg 0nsker IMK alt godt i fremtiden, og glaeder mig allerede til naeste gang klubben

kommer pa bes0g her pa egnen.
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L0RDAG
KL 9oo GAGADEARRANGEMENT

I gagaden vil man kunne se automobiler, som benyttes indenfor forskellige motorsportsgrene.
Der vi! vsere orientenngsbiler, (savel udenlandske som danske), rallybller, go-karts og de sma
miniracing-biler
Endvidere vil der vsere k0rere, der kan fortaelle om deres sport.
Her kan man virkefig fa et indtryk af livet indenfor motorsporten, og et godt indtryk af det mate-
riel, der skal bruges.

KL 11 oo MODTAGELSE PA RADHUSET
Pa r&dhuset vil borgmester Thomas Poulsen byde de svenske, norske og finske motorsportska-
rere velkommen til Ikast.

KL.i2.oo PR0VEL0B FOR UDENLANDSKE K0RERE
Nogle af de nordiske orienteringskarere er i Danmark for f0rste gang. Derfor skal de, far afte-
nens og nattens dyst, have forklaret og pravet at k0re et I0b efter danske regler
Pr0vel0bet er p§ 20 km og starter fra Nordre skole i Ikast. Derfra kares der over Hestlund, Bor-
ding Kirkeby til Bording og tilbage over Hestlund til Nordre skole.

KL 1400 F0RERM0DE FOR UDENLANDSKE DELTAGERE
Efter pr0ve!0bet bliver der holdt (0rerm0de pa Nordre skole. Her forklares de danske regler
yderligere og gaasterne far lejlighed til at stille sp0rgsmal til i0bsledelsen. Efter pravelsbet og
f0rerm0det skulle de sa veere veludrustet til aftenens og nattens strabadser.

KL 1400 MASKINKONTROL HOS BP
Maskinkontrollen abner hos BP Service i Vestergade, Ikast.
Far alle bilerne sendes afsted i et orienteringsl0b, skal det kontrolleres, om de opfylder fasrd-
selslovens krav. Der bliver kontrolleret lys, bremser. sikkerhedsudstyr (seler, advarselstrekant
og forbindingskasse) og deek.
Ingen biler fa> lov at starte, hvis de ikke er i forsknftsmsessig stand.

KL 1400 SEKRETARIATET ABNER HOS TOYOTA
Sekretariatet 3bner hos Toyota, Siriusvej i Ikast. Efter maskinkontrolien hos BP k0res der over
til Toyota. Her skal deltagerne kontrolleres. De skal have licens, der giver ret til al k0re oriente-
rings!0b og f0rerne skal fremvise gyldigt k0rekort.
Efter at alt er kontrolleret, er holdene klar til start, men f0rst bliver deltagerne budt pil varm rnad.
Toyota/SDS-l0bet er 180 km, det er dobbelt sa langt som et almindeligt orienteringslab, Sci det
vil kraeve meget af de deltagende mandskaber.

KL 1600 F0RSTE VOGN STARTER FRA TORVET
Borgmester Thomas Poulsen starter fsrste vogn fra torvet i Ikast. Startrampen vil vasre bygget
op p£ torvet i Ikast. Her vil hvert hold blive praesenteret over et h0jttaleranlgeg, f0r de starter ud
p£ den lange tur. De f0rste ca. 20 vogne vil vasre danske, sa kommer de udenlandske. Der vil
blive starlet en vogn for hvert andet minut.

KL 1900 PAUSE HOS MAZDA AUTO I SDR. FELDING
Her har holdene et kvarters pause, der bliver serveret p0lser med brad for deftagerne.

C a 2 2 3 o F0RSTE HOLD FORVENTES I MAL
F0rste hold kan forventes i mal ved Nordre skole i Ikast. SS er strabadserne overstaet. Nu skal
holdenes kontrolkort beregnes. Resultaterne kommer op p3 tavlen og de vigtige NM-point for-
deles, Der biiver tildelt NM-point i to klasser. En dansk og en udenlandsk klasse.

ca O4.oo PR/EMIEUDDELING
Nu skulle man gerne vaere klar til praemieuddelingen, der finder sted p& Nordre skole og deref-
ter er orienteringsafdelingen faerdig.

De leder
motor-
klubben

PMer Brdchner • nsesltormand og la
Mubbens interne tryksager
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S0NDAG Specialister i daek
MASKiMKONTROL
Maskinkontrol og sekretariat abner hos Vesterbro Vulka-
nisering, Ringkabingvej i Herning.
Ligesom orienteringsk0rerne skal man0vrepr0vek0rerne
igennem de samme kontroller (lidt strengere krav for biler-
nes vedkommende}.

KL 900 F0RSTE VOGN STARTER
F0rste vogn starter fra Vesterbro Vulkanisering.
Orienteringsl0b er ikke sasrlig publikumsvenligt. Det er
derimod man0vrepr0ver.

F0RSTE MAN0VREPR0VE STARTER
Pa Herning Centrets parkenngsplads kan man overvasre
de f0rste man0vrepraver
Her bliver der gode muligheder for publikum til at se,
hvordan k0reme kan styre, lave snaevre vendinger og
meget andet.

KL 1000 PR0VER ! HESTLUND
Her fortsastter pr0verne hos DLG, L0VEN og FOAMTEX,
og her er der ogsa gode muligheder for publikum til at se
de spasndende rnan0vrepr0ver.

KL. 1020 PR0VER i EN3ESVANG
Her er det pa Engesvang Spanpladefabrik, det ioregar.

F0RSTE VOGN11
F0rste vogn ventes i mal pa Nordre skole i Ikast, hvor re-
sultaterne vil komrne op pa tavlen.
Nar alle vogne er kommet i mal og resulteterne er udreg-
net finder prasmieuddelingen sted. Preben Munch (Iv) og Willy Butzkovsky er specialister i d=ek. Og ciask handler det ne-

top om, nar de molorsportsfnteresserede seetter toden pa bremsen for al kere ma-
n0vrepraver. Ikast og omegns Motor Klub er sendag den 27 apnl arrangor at sit ter-
ste manovrelab og sponsor tor dette lob er netop Vesterbto Vulkanisering.

Firmaet har tidligere hjulpet IMK med arrangementer og har fundet det naturligt
ogsa at engagere sig i den store motorsportsweekend i slutningen at apnl

Vesterbro Vulkanisenng er et gammelt f irma med 34 at pa bagen. Gennem de sidste
20 §r har Preben Munch og Willy Butzkovsky vasret inoehavsre af firmaet. der regner
sig tor speciaiister i dsekmontering og -atbalancermg og samtidig har en omtattende
produktion af slidbanedaek til lastbilsektoren. Der er 13 snsatte i firmaet.
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RostillMKefterto
dogns arbejde
Naesten 100 hold deltog i NM 86 - og der var appelsinjuice i
glassene ved Radhus-receptionen

Jei
lorgen!

sajdvanlig, r
fynske
ler, nai
sit indtryk af del
mesterskab i biloi
Ikast iweekenden.

gerende kluh, Ik:
egns Mo(or Klub, og
ham i hovedk'
Nordre skole se

kommende.

50 fra hver
SO hold fra Finland, Svt

Lejedehelehotellet
Defurste deltagere i NM korr
allerede fredag. F innerne leje
dc hele Hotel Medi,
ovrige var indkvartei

bed:

de

irkerel sig blandt de
i Danmark, og det cr

^ngeri tili'sldighed, at NM er
' ag the i i Ikast , sagde han, og
u d t r > k t e h a b o m at al le matte

dec faHlesskab og denopl

rtajlie om

entering i

1 og Om-
.g vi fandl
teret pa
lag efter-
led andre
lubbenog

'ing siden
a at lukke

SO danske hold satie hinanden

det store NM-lwh og byen dg
egnen var prajg af det store

gen igennem, mens de fleste
borgere uok sov skonheds-

(>;; pra;mierne hlev overrakr.
flet skete nemlig ved 5-tiden
sandag morgen, og slraks

pii

alii

' og

ski

Bo
bo>

'g.

sponsbiler i gagaden og
• dettagerne havde travli
d sidste afpudsning af bil

idtageist pa Radhuset. Her

i glassene, snacks iglasska-
mens tiorgmesteren talte og
enkede hver dehager et stk.

rgmester Thomas Poulsen
J den nordiske elite i bilori-

LrfgoS^n Îotork '̂b

spousand JIT prciier egncn>
levevis.
Fern timer senere luftede han
flaget for forste vogn, der star-
tede fra en rampe pa Torvet i

me - selv om han ikke ved en

hiler ude pa den 180km langs

l.OOOfotos
Alle mand var pa plads, vet

atu<itrykkePadettebilIede,hvorstart-nageierlaftecforYf>gnnr.2.<t-'o{o:OhLauritsen)

'X j -*;' «* iv i ,^f

taletryktifinskoversxctelse
(Foto-.OIeLat
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liver deltager fik en af tekstilbyens produkter med sig hjem. Her ses fra ven
Thomas Poulsen, kommunaldirektsr Bo Roswall, formsnden for IMK, Jens
svenske og finske dommer, Per Wilbelmsson og RotfFelin. (Fot

(re borgmester
fansen, og den
• Ole Lauritseni

skole. Radiokornmunikatio-
nen gnitrede i asteren og mad-
pakker og drikke blev bragt
ud t i l sultne IMK-folk, og
klubbens hoffotografer knip-
sedeialt LOOOnegativer.
. De tharvs re t s jov ta tprc tve ,
og vi har faet slor ros for ar-
rangementet, siger Jens Han-

Labsleder for NM-lobe Jan
Sondergaard, er ogsa til reds,
selv om han har lirt at obet
maske ikke skal va;re sa angt
somdetvart i lfaj ldet .
-Noglesyntesdctvarlet ndre
mente lobet var forsvasr Den
sva?re balancegang er a lave
et lub, hvor de danske korere,
der kender det danske terra:n,
far en udfordring, samtidig
meii at de udenlandske delta-
gere kan foige med, siger han.
- Baggrunden f(

,- ior df
medlei

der har ydet el stort arbejd

\d\s!!!»t har stiliet f.eks.
Nordre skole til radiglied, si-
ger pr-chef Poul Pedersen, der
nu haber at omtalen omkring
NM-labet vii resultere i en
siigende interesse for de kom-
mende begynder-kurser.klub-
ben mgert

T igang. Den fvrste • t BM W, kanter sig ned
rientering pa dedanske

(Foio: Ole Lauritsen)

Kortekunsekskm

uoverstigeligt nder obet:

finnerne og danskernc.
Sprogbarrkren bragte tit
pudsige SL-ener frem under
iobet.
Morsorr.t vai det dog ikke, da
el finsk hold seks km efcer

det havde k«rt 2.000 km fra
Finland for at deltage, og
moiorstoppet tog helt pippet

hurtig fik repareret skaden, da
man fandt ud hvaii der var
gait.
Broderen til Jan Sondergaard,
Harald Sendergaard, var !0b-
sleder for klubbens farste
ma novre prove sen dag for-
middag, som fandt sted p&
lukkede baner i Herning og
Ikast. 52 hold fra Danmark
deltog 10 JorskeHige klasser
alt efter motorstarrelse og
tuningsgrad. og publikum
madte talsuerkt op fpr at se
molorfrss og hurtigc'vendin-

Bade Jens Hansen og Harald
Sendergaard haber, at IMK i
hvert fald en gang om arel kan
arrangere mannvrfprover

teringss porters.

For f0rste gang i Rddhusets historic, blev derserveret xppclsii
juice i glassene vfj en reception. Anledning var natur!ii>if>, :
det er motorsportsfolk, op af specific svenskerne er scrikse me
alkohoI.HernyderMadsSnndergaardfralMKetxfglus.'iene.

(Foto: Ole Lauritsei
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Nyt aktiv for glade
motorkorere
Ny plan for banen til det populsere folke-race - vil sta klar i 1989

ning og r t oplevi

Sadan vil det sandsynligvls
komme til at se ud, nar Ikasi
og Omegns Motor Klub i sffi-

bane til folkerace i brug i LI.
Norlund Piantage.
Savel Ikast Byrad som Ring-
kobing amtsrad ventes i den-

land siort areal i plantagen

KBbenhavnerheden.

.if publlkum er kodeordene
for den nye sport og klubbens
nye tfltag, Et halvt hundred*

(Ire-fern store lab om arci
tried Here tusinde tllskuere er

-Ogjeg

- Vi havde ha bet pi en plac
ring i Faurholl ved go-kit

Ikast Kommune og Rin
kablng ami blev man eni

bliver popular!, siger me
klubbens pr-mand, Poul
dersen og Arne Thomsen,
selv er fotke-race-karer.

H0jst80km/t
- Folkerace er en spaind
sport, som alle kan v*re
i, Det er ikke noget med u)l,
bller, og dtt er ikkt noget met
store ulykker. Vi nia tiBJs
kare 80 k m , I og den enes<<
skade, jeg har set, var en ke

--Arne Thomsen, der er ny
Hem i IMK med licen

med

Og nye med len erogm

projekt og ansagning
bane I LI. Narlund Plantag
hvor man helt neijagtig k
opfylde de strenge miljaki
III stBjdamprimg ill nirme
nabo. der ligger 800 me
VEEk.

med lodsejeren om kab
Jordstykket, og det ventes
falde i hak. Herefter komn
sagsbehandllngen hos myn-
dlghedeme, men vi haber pi
at banen kan sta klar til sx-

Plads til 2000 biter

— ... — .ndeholde ...
ntesten en kilometer lang
bane, parkerlngsplads til ZOOO
biler og publikurnspladstr til
nxsten 10-000 samt stojvolde,
Indcbcrer at klubben far I H S L
sit problem med et klubhus,
som man i ajebllkket har op-
magaslneret under presseli-
ning. Den vil der blive plads

bygnlng og (oiletbygnlng ved

sted - Hge midt I Jylland, som
publikum kan komme lang
vejs fra.
I ojebllkket har IMK geks
kerer med licens til folkerace,
og licens er let at fa, siger

Alle hw rtd-Offatokln were
med. Ideen er at vi skal sa:lge
bilen bagefter lobet, livis de
bydes 6.000 kr. for den. Det
sikrtM --elableringen sikrer, at ingen forsager at

slkret os en uden er der krav om sikker-
pa clrka hedsbejler, H-sele og en rxk-

opfare. Vi orden inden lebet. Sa slkker-

mi vi ud at line, siger Poul
Pedersen, der ikke vil have
noget I mod at ffl Here sponso-

At der er akonoml 1 at arran-
gere folkerace, er Ikasi-klub-
ben ikke i tvivl om. Leb t Fre-
rti;nkih<ivn plajcr at iratkke
henved 4,000 tllikuere med
enlrepriser pa op til 40 kro-

- Vi har folkerace-baner 1 Fre-
derlkshavn, Hobro, Esbjerg,
Fyn og SjKlland, og med en
bane I Ikast vil vl helt slkkcrt
fa en stor betydning for den
del af motoriporten pa lands-
plan, siger formand, Jens
Hansen.

kerere vil melde sig til IMK,

andre ting. VI har talt med
Ungdomsnavnet i Ikast
Kommune om at bruge den
rjl unge med fart i blodel, som
har I j s t og mod pa at kure

apandende perspektiver, siger
formanden.
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KLUBHUS OG MOTORBANE VED LL. N0RLUND
Ved Poul Pedersen

"En gammel talemade siger, at det er godt at have foden under eget bord, det
bar vi nu. Det er vores klubhus vi sidder i, og det er vores grund det ligger pa,
og det har vaeret et stort slid at na sa langt, og faerdige er vi ikke, men det er
brugbart. Det er bestyrelsens hab, at det ma blive til gavn for automobilsporten
som helhed, og for IMK i saerdeleshed."

Saledes indledte Jens Hansen sin formandsberetning ved den ordinaere general-
forsamling den 26. oktober 1989.

Vi matte utroligt meget i gennem inden vi naede sa langt. Ingen havde forestil-
let sig, at der skulle sa mange forhandlinger og godkendelser til, inden davae-
rende borgmester Thomas Poulsen kunne klippe startsnoren over ved abnings-
10bet den 28. maj 1989. I det f01gende er beskrevet et lille tilbageblik pa de
genvordigheder klubben matte bearbejde inden vi kunne komme igang.

Allerede pa et bestyrelsesmode den 17. november 1983 blev der pa baggrund af
draftelser pa generalforsamlingen arbejdet pa, at IMK kunne fa klublokaler stil-
let til radighed af Ikast Kommune. Der blev indledt forhandlinger med kommu-
nen, men vi fik ikke vore egne lokaler, men fik stillet i udsigt, at vi naesten
alene kunne rade over klublokalet i Ikast Hallen. Vi matte indrette os, og opsaette
pokalskabe m.m., men det var nu lidt besvaerligt altid at skulle reservere lokalet
i god tid inden et arrangement.

I den kolde og m0rke vinter 1985/1986 gik Jens Hansen og barslede med en
vanvittig ide. I starten var det vist nok kun Karen der matte laegge 0rer til Jens'
luftkasteller. Men pa et bestyrelsesmode i begyndelsen af 1986 sprang bomben.
Her blev hele bestyrelsen informeret om Jens' 0nsker og ideer om at etablere en
motorbane til Folkerace. Han havde h0rt om sportsgrenen der udsprang i Fin-
land, og via Sverige var kommet til Danmark. Derfor var det helt naturligt for
Jens, at vi ogsa skulle vaere med pa den vogn.

Alle med kendskab til motorsport var klar over, at der var en vis afmatning, og
en generel masrkbar tilbagegang i medlemstallet. Dette gjorde sig ogsa gseldende
i IMK. Et forhold Jens i flere ar har haft det darligt med. Han mente at tiden nu
var inde til lidt nytaenkning, og derfor braendte Jens meget for ideen.

Pa bestyrelsesm0der i IMK blev og stadig bliver der talt meget og laenge, men
efter Jens' bombe sprang, var der tavshed som ved en begravelse. Det varede
laenge inden andre i bestyrelsen tog ordet og kommenterede ideen. Dette besty-
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relsesm0de blev mega-lang, men efterhanden var der en positiv stemning i be-
styrelsen. Dette blev mere eller mindre startskudet til en meget hektisk periode
i IMK's historic. Bestyrelsen troede, at alt kunne vaere klar i 10bet af aret, men
det holdt ikke belt stik.

Vi havde fra Frederikshavn og Hobro (de 2 etablerede baner i Jylland) h0rt, at
en nedlagt sand- eller grusgrav var velegnet til formalet. Vi gik pa jagt efter en
sadan, og fandt den i Over Isen. Vi udarbejdede hurtig en ans0gning til Ikast
Kommune, der uden kommentarer sendte den videre til behandling i Ringk0-
bing Amt.

Umiddelbart efter ferien fik vi svar fra amtet, der kunne oplyse at denne place-
ring krsvede en lokalplan, hvilket tidsmaessigt ville medf0re en forsinkelse pa
op til et ar. Samtidig gjorde de opmasrksom pa, at et omrade ved den nuvae-
rende gocartbane i Faurholt blandt andet var udlagt til motorsportsformal, og
mente en placering her ville betyde en meget hurtigere sagsbehandling.

Dette forslag blev dreftet pa bestyrelsesm0det den 5. august, og der blev enig-
hed om at forf01ge denne mulighed. Der blev taget kontakt til alle lodsejere i
omradet, og hurtigt fandt vi et egnet areal. Lodsejeren var villig til at saelge, sa
der blev udarbejdet tegninger, beskrivelse og ans0gning. Ikast Kommune var
igen hurtig med en godkendelse. Sagen blev videresendt til Ringk0bing Amt,
der lovede en hurtig sagsbehandling.

Nu skulle der arbejdes hurtigt, og allerede pa den ordinaere generaltbrsamling
den 30. november 1986 blev planerne fremlagt. Der var blandt medlemmerne
nogen betaenkning ved projektet - specielt da der blev draftet 0konomi. Gene-
ralforsamlingen vedtog, at denne skulle h0res nar der var udarbejdet budget, og
inden der blev hjems0gt Ian til k0b af jord. Det var bestyrelsens opfattelse, at
projektet kunne realiseres for ca. kr. 300.000.

Den kommende periode blev lang og sej. Vi havde jeevnligt kontakt til amtet,
der kunne fortaelle at sagen skulle draftes pa deres m0de i december. Sagen blev
dog udsat til m0det i februar 1997, hvilket vi var meget skuffede over. Vi sa
dog frem til februar, men skuffelsen blev endnu st0rre, da vi erfarede, at sagen
godt nok blev godkendt af Amtsradet, men samtidig blev sendt til Ringk0bing
Amt's Milj0udvalg, der har ry for en ikke saerlig hurtig sagsbehandling.

Dette kom til at holde stik. Trods utallige henvendelser til Milj0udvalget kunne
vi ikke fa et svar. Der blev udarbejdet st0jberegninger, forslag til stejvolde og
andre redeg0relser til udvalget, men lige lidt hjalp det.
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Jens var meget utalmodig, og kom med forslag om at etablere en MRC-bane
sammen med Ikast Kommune og Ungdomsnaevnet. Begge parter var interesse-
rede, og kommunen ville finde egnede lokaler. Der blev arbejdet lidt med for-
slaget, men vi var dog overbevist om, at det kun var et sp0rgsmal om tid inden
vi kunne fa tilladelsen til banen i Faurholt.

I mellemtiden fik vi endnu mere at glaede os over. I forbindelse med nybygning
af aeldreboliger i Ikast skulle der fjernes en traebygning (pavallon). Det var en
bygning, som lige kunne passe til klubhus og cafeteria. Efter forhandlinger med
kommunen fik vi tildelt bygningen, i kamp med andre foreninger, mod at vi
selv skulle fjerne den. Bygningen blev nedtaget og lagt i depot i Tulstrup, sa
den var naer pa Faurholt. Den skulle jo opstilles ved vor nye motorbane. I vores
iver efter at komme igang, havde vi nasr lavet en kaempe braler.

Lodsejeren ville have en afg0relse om jordkobet, og vi mente ikke der var den
store risiko ved at handle. Heldigvis havde vi lovet generalforsamlingen, at ind-
kalde til mode for godkendelse af lanoptagelse. Dette m0de blev berammet, men
i august 1987 kom der en meget bedravelig meddelelse fra Milj0udvalget. Pro-
jektet kunne ikke godkendes. Det var held i uheld, at vi ikke stod med 3 ha jord
i Faurholt.

Nu gik gassen af ballonen. Vi stod atter pa bar bund, og havde egentlig ingen '
tro pa projektet og de ksmpe forventninger vi havde til en motorbane. Samtidig
la vi inde med en nedpakket klubhus, der maske ikke kunne klare vinteren pa
denne made. Der var virkelig krise.

I eftersommeren blev bestyrelsen enige om, at ans0ge kommunen om en plet
jord, hvor vi kunne fa lov at opstille klubhuset. Det skulle gerne vaere i naerhe-
den af Ikast. Arsagen til at opstille klubhuset i Ikast var den kendsgerning, at
skulle vi fa held af planerne om en motorbane, blev det sikkert ikke i Ikast
Kommune, og vi mente at klublokalerne n0dvendigvis skulle vasre i vores hjem-
kommune.

Af ukendte arsager (maske kom det oppefra) asndrede bestyrelsen pludselig me-
ning, og udsatte afgorelsen til foraret 1988. Samtidig blev klubhuset vinterklsedt
og daekket med presseninger.

I samme efterar blev IMK kontaktet af davaerende borgmester Thomas Poulsen,
der ubetinget ville have motorbanen placeret i Ikast Kommune. Han tog kontakt
til Ringk0bing Amt, og meddelte, at de nu matte vaere lidt kreative. Der blev
aftalt et made mellem embedsmaend fra amt og kommune, der sammen med
borgmesteren pludselig fik en plan. Jens Hansen og Poul Pedersen blev haste-
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indkaldt til madet, og vi fik det glade budskab, at alle parter ville bakke op
omkring en placering af motorbanen i LI. N0rlund. En placering vi ikke havde
dr0mt om kunne vaere mulig, idet den granne plet var omgivet af fredsskov.

Nu gik det stasrkt. Amtet fik tommelskruer pa, og der blev indledt forhandlin-
ger om k0b af jord. Lodsejeren havde lugtet penge (det var jo den eneste mu-
lige placering) og arealet var pludselig den bedste agerjord i Jylland. Parterne
blev dog enige om en fornuftig pris, og parterne var klar til at handle sa snart
der forela en godkendelse.

Forslaget var nu til h0ring, idet der skulle laves en miljagodkendelse for omra-
det. Vi var noget betaenkelige ved naboernes pataleret, og indkaldte derfor par-
terne til et m0de hvor vi informerede om projektet. Der var heldigvis ikke de
store protester. Samtidig afholdtes pressem0de, sa offentligheden kunne fa ind-
blik i vore planer. (Se pressemeddelelse andet sted). Alt tegnede pludselig lyse-
r0dt.

Pa IMK's bestyrelsesmode den 8. februar var vi meget taet pa en afg0relse. Det
eneste der kunne bremse projektet var indsigelser fra Danmarks Naturfrednings-
forening- noget vi var lidt bange for. Samtidig besluttede vi at spejlvende hele
anlasget, da det viste sig billigere med hensyn til forsyninger af el og vand.

Den 4. april 1988 blev en maerkedag i IMK. Denne dag kunne Ringk0bing Amt
meddele, at der ikke var kommet indsigelser til milj0godkendelsen. Hermed var
vejen banet for etablering af en motorbane i LI. N0rlund.

Vi fik dog et problem som ingen havde taenkt over. Den lodsejer vi havde k0bt
jord af, ville ikke tillade indk0rsel pa den tilst0dende markvej. Derfor tog vi
kontakt til den lodsejer der havde mark syd for arealet, og der blev truffet af-
tale om vej-ret i 99 ar. Sa skulle vejprojektet godkendes af Ikast Kommune. Dette
viste sig noget besvaerligt, idet Teknisk Forvaltning ville have tegningsmateriale
med bade tvaer- og laengdeprofil, og med redeg0relser for etablering af grafter
til afvanding af vejen - utroligt da der var tale om en privat vej.

Vejen blev etableret pa forventet efterbevilling, og kort tid efter kom godken-
delsen. Det var heldigt, da det var den eneste vejmulighed.

Det kommende ar viste sig at blive meget travl. Der blev arbejdet frivilligt i
hver eneste week-end - bade Lardag og s0ndag med op mod 25 mand hver dag.
Det hus vi fik forasret af Ikast Kommune indeholdt kun ganske sma toiletrum,
og det blev hurtigt klart, at vi ogsa ville komme til at mangle et dommertarn.
Derfor besluttede bestyrelsen, at lave en tilbygning til det oprindelige hus. Dette
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gav ogsa arbejde til nogle uger. Det skal dog lige indskydes at vi ventede og
ventede pa en byggetilladelse til selve byggeriet. med den kom omtrent pa det
tidspunkt, hvor vi kunne fejre rejsegilde. Dette blev fejret i slutningen af juni
1988, og blev en stor og minderig dag for IMK.

Selve opbygning af bane og st0jvolde var en epoke for sig. Det stykke jord vi
havde kobt var jo flad som en pandekage, og i falge miljogodkendelsen skulle
der bygges volde hele vejen rundt om banen. Ved et tilfaelde fik vi kontakt med
ELSAM, der var yderst interesseret i, at levere noget flyveaske til opbygning af
volde. Efter mange forhandlinger og en ny milj0godkendelse (om deponering af
flyveaske) kunne de f0rste laes endelig leveres. I aftalen indgik ogsa indbygning
af flyveasken, sa der blev k0rt flyveaske og dannet st0jvolde i meget lang tid.
Det blev dog til nogle flere timer med gummiged end ELSAM havde kalkuleret
med, sa vi matte betale en lille regning i den sidste ende. Arbejdet var dog en
uvurderlig st0tte for os.

Midt i den mest kolde periode i vinteren 88/89 sprang der en kaempe bombe
midt i LI. N0rlund Plantage - ja der var naermest tale om en atombombe. Blot
ganske fa meter fra banen var der konstateret en stor forekomst af kvartssand.
Indehaveren af K0benhavnerheden havde fact lavet nogle unders0gelser der be-
kraeftede dette. Det var lige ved at sla benene vaek under os. Skulle vi nu ud-
saette etableringen indtil rastoffet var indvundet, hvorved vi kunne tjene mange,
mange - ja efter sigeende utrolig mange penge, eller skulle vi blot fortsaette ar-
bejdet med banen. Det viste sig dog, at transportudgifterne var sa store, at ind-
vinding af sandet "heldigvis" ikke kunne betale sig.

Sa da vi naede foraret 1989 var vi tast ved malet. Banen var ved at tage form,
og klubhuset var lukket, sa der foregik mange indvendige arbejder. Bestyrelsen
havde planlagt et pr0ve!0b 6. maj, hvor alt gerne skulle vaere faerdigt. vi havde
gennem for!0bet indsendt mange ans0gninger og faet mange afslag, men heldig-
vis ogsa de n0dvendige tilladelser og godkendelser. Nu manglede blot 3 god-
kendelser mere.

For det f0rste skulle selve banens sikkerhed godkendes. Dette skulle g0res af
politimesteren i Herning. Der m0dte 2 midaldrene uniformerede betjente op fre-
dag f0r pr0ve!0bet. De anede ikke hvad de skulle se efter, men mente det sa
fornuftigt ud. Hvis vi selv var tilfredse var de ogsa. Som de sagde, sa havde vi
nok mest forstand pa sadanne forhold.

L0rdag morgen (pa dagen for pr0ve!0bet) m0dte repraesentanter for DASU op
for at godkende selve banens sikkerhed for karerne og officiels. Med enkelte
justeringer blev banen godkendt og vi var klar til dagens 10b.
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Den allersidste godkendelse gjalt klubhuset. Dette skulle vaare pa plads f0r det
forste publikums!0b. Her skulle blandt brandmyndighederne godkende de
brandmaessige forhold i bygningen. Samtidig skulle vi udarbejde en sikkerheds-
plan, for hvem der skulle g0re hvad i forbindelse med en eventuel katestrofe
Godkendelsen blev givet med enkelte dispensationer fra brandmyndighederne i

Efter pr0ve!0bet var overstaet, var der mange sma detaljer der skulle rettes. Det
viste sig blandt andet, at selve underlaget pa banen var for 10st. Der blev arbej-
det pa h0jtryk de kommende 14 dage for at stabilisere banen. I klubhuset mang-
lede de sidste f0rdigg0relser, men endelig var vi f0rdige.

Der blev holdt abningsreception den 27. maj 1989 med deltagelse af indbudte
officielle personer, hele verdenspressen og ikke mindst alle de hjaalpere der havde
ofret sa mange timer med etableringen.

Med hensyn til det praktiske arbejde med etablering af baneomrade (der blev
stablet ca. 25.000 daek og lavet ca. 600 meter rakvaerk) og opstilling af klubhus
og dommertarn, var en uds0gt forn0jelse at indga i "The A-team", da alle var
indstillet pa at Mte i flok. En overgang var det vanskeligt at skaffe medhjael-
pere i forn0dent omfang, men der blev holdt et lille made, hvor vi alle blev
enige om, at give det hele en skalle til. Dette gav frugt, idet vi de n<este week-
ends havde mange - ja, naesten for mange hj<elpere der meldte sig til arbejdet.
Der blev ofret masser af blod, sved og tarer - men vi havde det alligevel skide-
skaegt. Der blev vist kluband ud over alle graenser. Bade davaerende og forhen-
vaerende medlemmer, og folk der ikke havde direkte tilknytning til IMK gav en
hand med.

Det var en utrolig oplevelse for undertegnede, der havde pataget sig opgaven
med organisering, planlaegning og byggeledelse, at se den arbejdslyst der her-
skede i den hektiske periode. Det hele saettes i perspektiv, nar vi pa davaerende
tidspunkt kun var ca. 60 aktive medlemmer i klubben. Mange udenforstaende
var dybt imponeret, og kunne ikke fatte, at IMK kunne klare opgaven.

Derfor var det utroligt dejligt at vagne op den 28. maj og vide at alle anstren-
gelser skulle sta sin prave ved abningslcbet. Vi var godt nok mange der ikke
havde vssret i seng mellem 10rdag og s0ndag, men forventningens glsde havde
givet ekstra kraefter.

Det vi havde arbejdet med i flere ar var nu en realitet. Vi var klar over at mange
ting ikke ville virke optimalt ved abningsl0bet, men vi sa frem til dagen med
fortrostning. Kaptajn Jens og hele besaetningen var stolte over resultatet. Vi var
mange der havde en klump i halsen, da Thomas Poulsen klippede snoren over.
IMK 1947 - 1997
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Ikast og omegns Motor Klub
/ an/ecfn/ng af indvielsen

af N0riundbanen, vil det glaede os at se
forretningsforbindelser.sponsorer,

medlemmer og venner af klubben, til

RECEPTION
L0RDAG den 27. maj kl. 13.00

i klubhuset p£ N0rlundbanen.

Ikast og omegns
Motor Klub

Jane Lind fra Boiler satte kolorit pa dameflnalen, da hun i sin Golf pa sidste baneomgang indhentede Elsebeth S0rensen fra
Sdr. Felding, men [rods ihxrdige forsog lykkedes det hende ikke at overhale.

(Foto: Ole Lauritsen)

1450 til folkerace
Plot abningslob pa N0rlundbanen
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Fire karere gjorde sig fortjent
til kolbottemxrket, da deres
biler trillede rundt, pg i fina-
lerne var der skubben og puf-
fen og spending om placerin-
gerne lige malstregen.
De 1450 mennesker, der stod
eller sad medbragte tapper pa
voldene omkring Norlund-
banen sondag eftermiddag fik
virkelig noget at se pa.
Som kronen p£ vzerket blev
det oveni kobel en af Ikast og
Omegns Motor Klub's egne
medlemmer, den 24-arige
Henning Christensen fra Sdr.
Felding, der vandt den sterste
- og sin forste - pokal som vin-
der af herrenes A-finale.
Ogsa damefinalen fik en lokaf
vinder, da den 25-arige Else-
beth S0rensen, der ogsa bor i
Sdr. Felding, som ventet k0r-
te sejren hjem i sin VW 411,
dog ikke uden en hard' dyst
med Jane Lind fra Boiler ved
Horsens, som indhentede El-
sebeth pa sidste baneomgang
og pressede hendc hardt lige
til malstreg*n.
Desvierre ser det ud til at
IMK ma undv^re Elsebeth
som korer i det narste ars tid,
for hun har meddelt, at hun
onsker at holde en pause pa
grund af lykkelige omstien-
digheder.
Med 23 graders varme og en
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frisk brise til at kompenscre
for varmen var vejret nsermest
ideelt til ubningen af en mo-
torbane som Narlundbanen,
og bade banen og voldene var
blevet vandet i forvejen, sa
jordskyerne begrasnsedes til et
minimum.
1 ryttergarden satte kererne
og mekanikerne sig ude mel-
lem deres biler og vzcrktojs-
kasser og ned en sodavand
eller kop kaffe, og publikum
k u n n e (age solbad og is pa
voldene.

Imponerende
F0r 10bet blev alle bilerne
prsesenterede, og de holdt i
t<et kortege tre og tre, med
lakken glimtende i bulernes
facetter, da formanden for
Ikast og omegns Motor Klub,
Jens Hansen, bod velkom-
men.
Han takkede alle de med-
lemmer af klubben i Ikast og
naboklubberne i Kjellerup,
Skanderborg og Give, som
havde hjulpet med at bygge
banen. Dernaest gav ban ordet
til Hans F. Christensen, for-
manden for Jysk Automobil
Sports Union, og formanden
for D.tnsk Automobil Sports
Union. v " , < ? r t Nielsen, som ro-
ste banen og faciliteterne og

kaldte del >>he l t imponeren-
de«.
- Jeg er imponeret, sagde ogsa
borgmesler Thomas Poulsen,
som var indviteret til at abne
banen.
- Og tak ti! Ikast og omegns
Motor Klub, fordi I ikke kom
og spurgte Ikast Kommune
om, hvad I kunne fa, men
bare gtk i gang selv...Hvis
Jens Hansen nu kommer med
saksen, sa skal jeg ordne re-
sten, sagde borgmesteren sa,
og klippede bandet over og
tradte t i l side, sa han ikke blev
kort ned af de over halvtreds
startende folkeracebiler.
Kort efter gik starten til det
forste af 28 indledende heat,
og si korte det bare derudaf,
kun afbrudt af pauser, hvor
havarerede biler matle slzebes
ud, eller nar banen matte ud-
jajvnes og vandes.
En sajrlig dramatisk effekt
blev Arne Thomsen, Ikast,
mand for. da han i l l . heat i
en af Ikast Ungdomskole's
biler ved forste sving blev
klemt op ad den void, nor
flagposterne stod, vieltede og
trillede p3 taget hen over de
andre korende biler for han
igen landede med alle fire hju!
pa jordbanen, dog ude af
stand til at fortsarlte, da bilen
ud over bulcrne havde fact en

knust forrude og sidespejl og
et fladt bagda;k.
Vinderne af herrenes C-finale
blev pa forstepladsen, Bent
S0rensen, Hobro, som gik vi-
dere til B-finaien, nr.2 blev
Per B. Svenningsen, Skive, og
nr. 3 blev Hans Erik S0ren-
sen, Parup. Sten M. Jorgen-
sen, Vinderup, kom forst over
malstregen, men blev efter
dommernes votertng udeluk-
ket pa grund af usportslig op-
trasden, fordi han skubbede
sig en plads foran den vinden-
de Bent Sorensen.
I B-finaien, som forlob mere
fredeligt vandt Frede Peder-
sen, Ikast, og sikrede sig plads
i A-finalen. Nr. 2 blev Bent
Sorensen, Skive, og pa tredie-
pladsen kom Henrik Galmst-
rup, Ikast.
A-finalen og lobets vindere
for herrenes vedkommende
blev som nievnt Henning
Christensen, Sdr.Felding, nr.
2: S0ren Lauritzen, Arden, og
nr. 3: Lindy Bonderup, Ar-
den.
Damernes finalevindere er
ogsa nsvnt for, men for sam-
menha;ngens skyld nr.l: Else-
beth Sorensen, Sdr.Felding,
nr.2: Jane Lind, Boiler, nr.3:
Jonna Christensen, Farup.

dob
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I BEGYNDELSEN VAR DET "KUN" FOLKERACE
Ved Poul Pedersen

Den 28. maj 1988 blev del f0rste abne 10b k0rt pa N0rlundbanen. Dette var votes
abningsl0b, der startede med stor festivitas. Der var taler af Jens Hansen - formand
for IMK, Gert Nielsen - president for DASU og Thomas Poulsen - Borgmester.
Sidstnaevnte klippede pa bedste royale vis den rade snor over. Herefter var der klar
til 10b. Der deltog 48 deltagere i herreklassen og 8 deltagere i dameklassen. Af ren
beskedenhed blev begge klasser vundet af IMK-k0rere.

Senere pa aret blev der k0rt endnu 3 abne 10b pa banen. Desuden blev der i en
week-end dystet om klubmesterskabet. Derudover var der traening pa banen hver-
anden torsdag aften. Med ovennarvnte arrangementer havde vi opbrugt vor kvote .
Der var nemlig i milj0godkendelsen stillet krav om maksimale abningstider, og
omkringliggende lodsejere var blevet lovet ikke disse ikke blev overtradt uden
sasrlige aftaler.

Efter den f0rste saeson var der flere forhold pa banen der skulle aendres. Det viste
sig, at banen flere steder var for smal og enkelte sving var for skarpe. Der blev i
10bet af vinteren sndret pa disse forhold. Samtidig var den 10sning ELSAM havde
givet pa opbygning af underlaget ikke stabil nok. Der blev arbejdet pa flere for-
skellige 10sningsmodeller, og del blev vedtaget at k0re en masse ler i banen.

Tilskuerantallet det f0rste ar var tilfredsstillende <ca. 1000 i gennemsnit), men der
var langt op til de ca. 4000 vi havde h0rt der kom pa andre baner. Det viste sig dog
at disse tal kun var gxldende de f0rste par ar sporten var i Danmark, og at andre
baner havde faerre tilskuere end vi havde i debutaret.

Allerede det f0rste ar kom vi i tint selskab. Der var tradition for et uofficiel DM-
turnering - bade individuel og holdk0rsel, for de klubber der selv havde en bane,
dog suppleret med enkelte andre markante klubber. I den sammenhaeng skulle vi
ogsa arrangere en afdeling, hvor der deltog kerere fra hele landet. Vi var i debut-
aret noget betaenkelige for de sjaellanske deltageres reaktion, da vi havde h0rt om
deres meget gode bane i Nsstved. Ville de synes om vores bane? Vi fik lidt kritik
af selve banen, men store roser for anlaeget som sadan. Pa mange andre baner
kunne man ikke engang komme pa toilet.

De naeste par ar blev der afviklet 10b efter samme recept som i debutaret. Mange
nye deltagere kom til, og andre havde fact nok af at skrue i biler hver aften. Der
var dog ingen problemer med at fa deltagere nok, men alle der havde lyst og havde
tilmeldt sig rettidig kom som regel med i feltet. Dette var ikke normalt i arene
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inden vi fik etableret banen. Der var der hard konkurrence om blot at fa en tjans
som reservekarer. Arsagen sky Ides tildels, at der ikke var sa mange baner i Jylland
at vaelge i mellem (Nysum-banen abnede aret f0r IMK, sa der var kun etablerede
baner i Frederikshavn og Esbjerg).

Som det er i segteskabet, er alt nyt spaendende. Men efterhanden ma der gerne ske
lidt nyt. Denne konstatering f01te vi efterhanden bade deltagere, officiels, men
ikke mindst tilskuerene havde taget konsekvensen af. Vi fik efterhanden svasrt ved
at monstre et fuldt felt, hvilket bet0d et mindre arrangement, og tilskuerene svig-
tede lidt. Vi var dog ved flere 10b uheldige med vejret. Som f0r omtalt blev der
k0rt meget ler i banen, som ved t0rvejr bet0d en meget hurig og dramatisk bane,
men i tilfaside af regn resulterede i det rene kaos. Der matte nodvendigvis ske
noget nyt.

Men - vi havde et lille problem. I milj0godkendelsen var der indfiajet nogle be-
graensninger. Udover de naevnte forhold omkring abningstider, matte der ikke k0-
res med "biler" der havde et h0jere st0jniveau end folkeracere. Vi mente at 2CV-
racere kunne komme ind under samme kategori, og de sma "marieh0ns" blev
inviteret med. Dette gav i starten en 0get tilskuermasngde.

Pa andre baner blev der ogsa kort Autocross og Cross-kart, men det var vi noget
betaenkelige ved at binde an med. Pa vort arlige made med de lokale lodsejere
forelagde vi sagen. Der var ingen af naboerne, der ved k0rsel med folkeracere, var
saerlig generet af st0j fra banen - kun Gunnar Hansen's stemme og pausemusikken
kunne h0res tydeligt. Vi lovede naboerne at spille lidt bedre musik, men Gunnar
kunne vi ikke lave om pa. Pa den baggrund fik vi naboernes accept til at prave med
andre "racerbiler" pa banen.

Vi inviterede et par garvede Autocross-k0rere til at prove banen. De var i store
traek tilfredse, men der skulle laves nogle flere lige delstrsk pa banen - specielt
beregnet for Autocross. I Folkerace skal banen netop opbygges med mange sving,
sa farten reduceres, men i Autocross er farten mere betydningsfuldt, og banens
udformning skal vaere sadan at bulerne minimeres.

I en vinterpause blev banen omdannet, sa der blev lavet en delvis alternativ rate for
de "fine biler". Med 0get fart pa banen var der samtidig stillet skaerpede krav til
sikkerheden omkring banen. Disse forhold blev ogsa ordnet, og sa var vi klar til at
prassentere 10b med bade Folkerace, 2CVcross, Autocross og Cross-kart.

Trods de nye tiltag blev det efterhande klart, at vi matte have lidt mere g0jl med i
arrangementerne. Der var mange forslag til, hvodan dette kunne g0res. Skulle det
vaere opvisning med faldskasrmsudspringere der landede pa en sofa fastgjort til
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taget af en k0rende folkeracer, eller race med militaerets kampvogne? Der var
mange forslag, men den belt stor publikumsmagnet kunne ikke findes.

Der er efterhanden mulighed for i Danmark, at se et utal af udenlandske TV-
kanaler. Pa en amerikansk sportskanal havde nogle medlemmer set "Folkerace"
med med pahaeng af belt nye campingvogne. Underholdningen bestod i at smadre
disse mest muligt, hvilket var til stort morskab for publikum. Denne ide kunne
maske tages op pa N0rlundbanen.

Vi havde dog ikke mulighed for at anvende nye campingvogne, men fik fra for-
skellige sider stillet udtjente vogne til radighed. Der blev i pressen gjort opmaerk-
som pa denne specielle form for "motorsport", som skulle pr0ves pa N0rlund-
banen. Dette initiativ gav en del flere tilskuere, og det stod klart, at vi matte
gentage fors0get. Unionen var meget imod denne form for motorsport, men vi er
vel kreative i IMK. Vi matte ikke lade dette vaere en del af det sportslige arrange-
mentet, s<i efter de officielle fmaler var k0rt, og efter DASU's udsendte personer
var sendt ned i kantinen karte vi fortsat "Campingsrace".

Efter klubbens vurdering er det vigtigt, at der bade er race for de mennesker der
0nsker at se motorl0b, og mulighed for andre, der 0nsker at fa alternativ under-
holdning.
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^RESMEDLEMMER IIMK
Ved Paul Pedersen

I efteraret 1992 havde IMK noget at fejre. Vores
formand Jens Hansen havde staet i spidsen for klub-
ben i 25 ar. En bedrift der nok aldrig overgaes i
IMK eller maske ikke i nogen anden klub.

Begivenheden blev fejret ved en receptionn i klub-
huset. Der var m0dt mange bade nuvaerende og tid-
ligere medlemmer op for at hsedre Jens. Ogsa fra
naboklubberne og fra JASU var der repraesentan-
ter, der med taler og gaver hyldede vores formand.

Den davasrende bestyrelse - dog undtaget Jens, havde
besluttet at gore ham til .fliresmedlem af klubben. Den forste af sin art i hele
klubbens historic. Del var bestyrelsens opfattelse, at skulle der nogensinde ud-
peges en jeresmedlem matte Jens vaere et meget oplagt emne.

For at understrege Jens' indsats tog han lige 5 ar mere pa posten, og tradte f0rst
tilbage p& arets generalforsamling (efter 30 ar som formand). IMK vil gerne
takke for den kaempemasssige arbejdsindsats du har udfort. Vi haber dog stadig
du har lidt energi i reserve, da klubben ikke umiddelbart kan undva;re din store
erfaring.

Blot en mimed efter Jens blev udpeget til aeresmed-
lem, var der bud efter titlen igen. Marius Bilstrup
havde da vsret medlem af IMK i 40 ar, hvilket
naesten vil sige fra stiftelsen af klubben. Derfor
skulle han vasre asresmedlem af IMK.

I mange ar var Marius en livlig deltager i oriente-
ringslob - forst pa motorcykel og senere i bil. Efter
den aktive periode har klubben nydt godt af Ma-
rius' store arbejdsindsats. Ingen anden person har
tidligere siddet sa meget ved startbordet ved alle
former for motorlob som han havde.

For et par ar siden afgik Marius ved doden, og IMK mistede en trofast med-
lem. Lige til sin ded deltog Marius i klubbens aktiviteter. Sa vidt vides har
ingen anden person haft sS langt et medlemsskab af en motorsportsklub i Dan-
mark. En ganske enestaende prestation.
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MESTRE GENNEM TIDERNE Ved Poul Pedersen

JMO-mestre - O-leb:
1962:
Beg. l .p l Bjame Fisher-Jens Hansen
1963;
Jun. l . p l Bjame Fisher -Jens Hansen
1964-1965-1966:

Anton Christensen - Asger Kristensen

Anton Christensen - Asger Kristensen
Ole Egebask - Erik Laursen

Anton Christensen - Asger Kristensen
Poul Lundorf - Verner Kristensen

Ole Egebask - Asger Kristensen

Ole Egebaek - Asger Kristensen
K.E. Tang - Peder Tang Kristensen

Ole Egebzek - Asger Kristensen
Gunnar Kristensen Peder Tang K.
Niels 3. Bjerre - Niels Jensen

Mads Sendergaard - Jan S0ndergaard
1. pi Ole Egebsek - Asger Kristensen
3. pi. Sv. Aage Kristensen - Evald Bilberg
1. pi Niels Videbsk - Anders Christensn
2. pi Per Andersn - Ernst Dahl

Sen.
Sen
Jun.
Beg.
Beg.
1974:
Sen.
Sen.
Jun.
1975:
Sen.
Beg.
1976:
Sen.
Sen.
1977;
Sen.
1978:
Sen.
Jun.
Beg.
1979
Sen.
Beg.
Nyb.

1. pi Niels Nysom - Asger Kristensen
3. pi Mads Sendergaard - Jan Sandergaard
2. pi Niels Videbajk - Anders Christensen

2. pi Mads Sandergaard - Jan Sgndergaard
3. pi John 0stergaard - Gunnar Christensen

1. pi Mads Sendergaard - Jan S0ndergaard
3. pi Vagn Hansen - Asger Kristensen

1. pi Mads Sendergaard - Jan Sendergaard

2. pi Mads S0ndergaard - Jan S0ndergaard
3. pi Kaj Olesen - Poul Erik Elkjasr
3. pi Peter H.Nielsen-Robert Kofoed

1. pi Mads Sandergaard - Jan S0ndergaard
1. pi Kurt Mortensen - Arne Vestergaard
3. pi SvendBrixen-EjvindBrixen

Mads Sandergaard- Jan S0ndergaard

3. pi Kurt Mortensen - Arne Vestergaard
2. pi John Sanderup - Kaj Abildgaard
2. pi Troels Nielsen - Niels Peder Nielsen

1. pi Mads S0ndergaard- Jan S0ndergaard
1. pi John Sanderup - Kaj Abildgaard
2. pi B o Nielsen - Bj arne Nielsen

l .pl Mads Sandergaard- Jan Sandergaard
2. pi Troels Nielsen - Niels Peder Nielsen
3. pi Peter Brachner-Niels Kr. Hejriis
2. pi Leo Christensen - Sv. E. Hedevang

1. pi Mads Sandergaard- Jan Sandergaard
1. pi Niels Kousgard - Chr. Lauridsen
l .p l Grethe Meyer - Sv. E. Hedevang
3. pi. Frede Laegsgaard - Poul Pedersen
3.pi JargenRasmussen-PerD.Madsen

1-mestre - O-l0b:

1. pi Mads Sandergaard- Jan S0ndergaard
1. pi. Niels Kousgaard - Chr. Lauridsen
l .pl Grethe Meyer - Sv. E. Hedevang
2. pi Frede Lajgsgaard-Poul Pedersen

1. pi Mads Sandergaard- Jan Sandergaard
2. pi Troels Nielsen - Niels P. Nielsen

1. pi Mads S0ndergaard- Jan S0ndergaard
l .p l Grethe Meyer - Sv. E. Hedevang
l .p l Kaj Olesen- Poul E. Elkjsr

3. pi Gert Kjajrsgard - Erik Christensen
l.pl Jan Kilsgard-Jens Erik Muldvad

l .pl Mads Sandergaard - Jan Sandergaard
2. pi Brian Nielsen-Bjarne Nielsen

l .pl Mads Sandergaard - Jan Sandergaard
3. pi Frede Lasgsgaard - Poul Pedersen

1980:
Sen. l .p l
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3. pi Barge Holm - Sv. E. Hedevang

1. pi Harald Sandergaard-Jan Sandergaard
3. pi Barge Holm - Sv. E. Hedevang

1. pi Harald S0ndergaard-Jan Sandergaard
3. pi Barge Holm - Sv. E. Hedevang
2. pi Steffen 0stergaard - John Hansen

IMK 1947 - 1997

Nyb. 3- pl Britta Hedevang - Bente Hansen
1004-1995-1996-1997:

Sen. 1 - pl Harald S0ndergaard-Jan S0ndergaard

DM-mestre - O-l0b:
J982:
Sen. 1. pl Mads Sendergaard - Jan S0ndergaard
Beg. l . p l Peder Brachner-Niels Kr. Hajriis
Beg. 3. pl Troels Nielsen - Niels P. Nielsen
1983:
Sen. 1. pl Mads Sandergaard- Jan Sandergaard
Jun. l . p l . Niels Kousgaard - Chr. Lauridsen
Beg. l . p l Bo Nielsen - Bjarne Nielsen
Beg. 2. pl Grethe Meyer-Sv. E. Hedevang
Beg. 3. pi Frede Liegsgaard - Poul Pedersen
1984:

Sen. l . p l Mads Sandergaard-Jan Sendergaard
Jun. 3. pl Troels Nielsen - Niels P. Nielsen
1985:

Sen. l . p l Mads Sandergaard - Jan Sandergaard
Jun. l . p l Grethe Meyer - Sv. E. Hedevang
Beg. 2 .p l Kaj Olesen-Poul E. Elkjsr
1986:
Jun. 3 .pl Gert Kjasrsgard - Erik Christensen
1987:

Sen. 2. pi Mads Sandergaard-Jan Sandergaard
1989:

Sen. l . p l Mads Sandergaard - Jan Sendergaard
Jun. l . p l Brian Nielsen-Bjarne Nielsen
1990:

Sen. l . p l Mads Sandergaard - Jan Sandergaard
Jun. 3. pl Frede Lajgsgaard- Poul Pedersen
1991:
Sen. 3. pl Barge Holm - Sv. E. Hedevang
1992:

Sen. 1. pl Harald Sandergaard-Jan Sandergaard
Sen, 2 . p l Barge Holm - Sv. E. Hedevang
1993:

Sen. 1. pl Harald Sendergaard-Jan Sandergaard
1994^

Sen. 2. pl Harald Sandergaard-Jan Sendergaard
1995-1996-1997:
Sen. l . p l Harald Sandergaard-Jan Sendergaard

NM-mestre - O-l0b:
1979:

Sen. 3. pl Mads Sendergaard - Jan Sandergaard

1982-1983-1984-1985:
Sen. 2. pl Mads Sandergaard - Jan Sandergaard
1987:

Sen. 3. pl Mads Sandergaard - Jan Sandergaard
1988:

Sen. 2. pl Mads Sandergaard-Jan Sandergaard
1990:

Sen. 1. pl Mads Sendergaard - Jan Sendergaard
1992:

Sen. 3 . p l Harald Sendergaard-Jan Sandergaard
1993:

Sen. 2. pl Harald Sandergaard-Jan Sandergaard
1994-1995-1996-1997:
Sen. 1. pl Harald Sendergaard-Jan Sandergaard

JFM-mestre - M-Pr0ver:
1995:
Kl. 2
Kl. 3
KI. 3
Kl. 3
1996:
Kl. 2
KI. 3
1997:

KI. 3
Kl. 5
Kl. 5
Kl. 8

pl Michael Iversen - Rene Jergensen
pl Asger Iversen-Frank Sehested
pi Henrik Iversen - Sv. E. Hedevang
pi Carsten Jargensen - Flemming Degn

pl Michael Iversen - Rene Jargensen
pl Carsten Jergensen - Flemming Degn

pl vFinn Eriksen-Jan Eriksen
pl Bjarne Nielsen - Brian Nielsen
pl Hans O. Flensborg - Hanne Jargensen
pl Kenneth Renholm - Troels Nielsen
pl Henrik Iversen - Sv. E. Hedevang
pl Asger lersen - Anders Clausen
pl Carsten Jargensen - Flemming Degn

JFM-mestre - S-Pr0ver:
19_97i
Kl. ? ?.pl PerEriksen-JanMelgaard
(Mesterskabet er i skrivende stund ikke afg/ort - men (let bliver
til metal - den f0rste medalje i denne diciplin)

DM-mestre - B-l&h:
1995:
A/C. 1. pl Jens Christensen
C/K 2 .p l Preben Jacobsen
1996:
C/K 2.pl Preben Jacobsen
1997:
2CV. 3. pl SvendKnudsen

De ovenforneevnte placeringer angiver f01gende: 1. pl svarer til guldmedalje, 2. pl
svarer til s01vmedalje og 3. pl svarer til broncemedalje. ud over de individuelle medal-
jer bar IMK naesten hvert ar faet medalje i holdturneringer
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Nerverafstal
styrer maendene
afbanen
So/o Nygaard, ung Formel 1600 k0rerfra /tost viseringen node overfor
konkurrenterne. I weekenden blev hun kdret som hollandsk mester

Af Marlene Eyde Rasmuuen

FORMEL1600
Det abne hollandske me-
sterskab

Umiddelbart ser hun ikke
barsk ud, den spinkle pige der
hofligt tager imod pi Autoga-
arden i Ikast. Men blikket er li-
ge sa fast som hindtrykket,
og man fornemmer en klippe-
fast viljestyrke bag de konne
0jne.

Mellem konkurrenter er For-
mel 1600 korer Sola Nygaard
kendt for at give maendene
baghjul, og den eneste kvinde
i sportsgrenen - I hvert fald i
Danmark og'Holland - har det
med at stille sig averst pa
sejrsskamlen og stikke de
storste pokaler under amnen. I
en mandsdomineret verden
har Sola Nygaard fra Ikast i ir
sliet sit navn fast i de holland-
ske medier, som har sat spot
pa den unge formel 1600
kurer i det bronzefarvede
koretoj. Isaer efter, at hun i
weekenden opniede den hid-
til storste sejr - at blive vinder
af det abne hollandske me-
sterskab i Formel Ford 1600.
Fem ud af seks lab vandt hun,
si det er ikke nogen ufortjent
sejr.

- Det er |o en mandsdomi-
neret sport. Derfor er det ek-
stra sjovt at give dem baghjul.
Men de tager til gengaeld hel-
ler ikke hensyn til mig, vi kon-
kurrerer pa lige fod med hin-
anden, fortasller Sola Nyga-
ard.

Hde f amlllMi Mdt af m
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gal motor
Interessen for at tore har al-

tid ligget snublende nw. Fa-
ren Ivan Nygaard og nans
bradre har tort meget gokart
og bilorientering, og som 10-
irig var Sola med til et gok-
artleb, hvor vinderen den dag
blev en pige.

- Siden da har jeg taenkt, at
»hvis hun kunne, sa kunne jeg
ogsi«, fortaeller Sola, som be-
gyndte at tore gokart som
12-irig. Interessen var si stor,
at hun begyndte at gi med
Ikast Avis, for at spare op til
sin tarste gokart. Med seks
forrygende 4r i den sports-
gren, hvor vindertalentet alle-
rede dengang viste sig i den
unge torer, gik Sola som 18-
arig over til at tore Formel
Ford. Der skulle ske noget
mere, og med en motor-
sportsinteresseret familie fik
Sola al den opbakning, hun
behaved*. I dag er Sola Ny-
gaard 21 ir og har emvervet
sig Here sponsorer samt en 4-
arig kontrakt med ho-
vedsponsoren Statoil. Det er
nemlig langtfra gratis at
braende dak af weekend efter
weekend pi lahdets baner, og
endnu er der ikke penge i at
vinde.

- Man kan godt vinde pen-
ge, men det er ikke si mange.
Herhjemme i Danmark er det
ikke altid der er penge pi
hejkant, det var der for ek-
sempel ikke i Sr, og i Holland
kraeves der hollandsk licens,
hvis man skal have udbetalt
sin praemiesum. Det har jeg
ikke, men til gengaeld har jeg

fist aeren, lyder det snusfor-
nuftigt fra den respekterede
racer.

Rci|Mkt«rat trodf lummt
- Selvom jeg er en pige, har

vi et godt kammeratskab
kerende indbyrdes under
tobene. Vi kender hinanden
godt og har det sjovt sam-
men. Men de kiggede godt
nok noget, torste gang [eg
stlllede op i Holland, griner
Sola og fortsaetten

- Men da de si, jeg kunne
tore, blev jeg accepteret Og
der har aldrig vasret taget
specielle hensyn til mig. leg
bliver heller ikke skinet for
den »mandeh0rm« der falger
med i sidan en sportsgren,
men sMan skal det ogsi
vaere. Det er en del af garnet.
SJ fir de bare lidt tilbage den
anden vej, smiler Sola.

Det er tarst i ir Sola Nyga-
ard har stlllet op i udlandet.
Til raeste ir vil hun geme til
Tyskland og starte i 1800 cc
klassen, men det er betydeligt
dyrere end 1600 cc klassen,
som hun har tort i ir.

- Det tester blandt andet et
nyt sart dzk hver gang i 1800
cc klassen, og det er nogle
andre og dyrere d*k til godt
4000 kr, forklarer Sola, og gi-
ver et kort overblik over 0ko-
nomien i hendes motorsport.
Pi irsplan koster det - udover
omkostningerne med bilen,
som Statoil betaler - 30.-
40.000 kr. Heldigvis er Sola
med i Team Danmarks elite-
trup, og smasponsoremes be-
I0b skaspper godt i kassen.

- Sponsoreme betaler

st0rstedelen, men resten be-
tales af egen lomme, fortasller
Sola, som mener, at hun er
arveligt belastet af motor-
sport. Lillebroren, fastteren og
kusinen torer ogsa gokart, og
markerer sig ligesom Sola
kraftigt pi resultatlisteme.

Tld til kamiMratcr
En kaweste er der ikke tid til

i ejeblikket, for SPR0K-studiet
pi Handelsh0jskolen i Birk
skal ogsi passes. Men fritiden
udnyttes bedst muligt til kam-
merateme der miske ikke lige
selv torer motorlab, men in-
teresseret talger Sola, nir hun
er ude.

. Den sidste mined har
«eret travl med lab i Holland,
men nu fir |eg tid til at ride
bod pi det forsemte, samt
g0re bilen War, siger Sola og
henviser til, at saesonen for
motortob er slut for i ir, og
f0rst starter igen til maj nasste
Jr. Tratning bliver der ikke
plads til, i hvert fald ikke med
bilen, for det har milj0myn-
dighedeme forbudt. Derfor
stir den pi styrke- og konditi-
onstraning i fltnesscentret i
det naste godt halve ir.

- Styrke og kondition er en
vigtig del af sporten, det mi
man ikke tage fejl af. Banerne,
man toerre er lange, og man
karer mange omgange, som-
me tider 100 km. i trek. Det
belaster seM0lgelig kroppen,
specielt nakken pa grand af
de hirde nedbremsninger og
accelerationen bagefter.
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Medaljeregn til
EVUCs rallyafdeling
Ved de uofficielle danmarksmesterskaber i man0vrepr0verf der blev
afholdt i og omkring Worsens / I0rdags, vandt
de lokale teams ncesten halvdelen af
medaljeme

.Afholdeisen af et dan-
marksmesterskab er en nyska-
belse inden for sporten. Det
er en slags overbygning pS af-
holdelsen af jysk/fynske og
sjaellandske mesterskaber.

Medaljetagerne fra lands-
delsmesterskaberne, i alt 24
hold m0dtes i Horsens for at
finde ud af, hvem der er lan-
dets bedste. En anden nyska-
belse er, at alle hold i de fire
deltagende klasser i £r har

k0rt pS samme type daek ud-
viklet af Goodyear. Fra Ikast
og omegns Motor Klub del-
tog 6 mandskaber. Det enf
udgik med et defekt bagt0j,
alle 0vrige mandskaber fik
medaljer med hjem.

Det kom nok ikke som no-
gen stor overraskelse, idet
klubbens hold har vseret ret
dominerende i jysk/fynsk sam-
menhseng hele saasonen.

I klassen for begyndere i bi-

ler indtil 1300 kubikcentime-
ter vandt Finn og |an Eriksen
guld. For biler over 1300 ku-
bikcentimeter vandt Hans Ot-
to Flensborg og Hanne J0r-
gensen s0lv. Kenneth Ran-
holm og Troels Nielsen vandt
bronce. I klassen for evede
over 1300 kubikcentimeter
vandt Henrik Iversen og
Svend Erik Hedevang guld,
holdet vandt en sS suveraen
sejr, at de som ekstrapraemie
fa> et ophold p& Jan Morten-
sens rallyskole. Asger Iversen
og Anders Clausen vandt
bronce i samme klasse.

Endnu et DM til Ikast-br0dre
Bilorientering

Bilorienteringsbradrene, Ha-
rald og Jan Sendergaard fra
Ikast, var bedst, da sidste af de-
ling af danmarksmesterska-
bet lardag blev afviklet f&
Man. Denned vandt de deres
tredie mesterskab i Irak.
Far label la de lige med Niels
Hoist og J0rn Marup fra Stru-
er. Men .med koncentreret og
hurtig kersel vandt Ikast-hol-
del en klar sejr. Kun een fejl-
karsel blev det til, og med 14

minutters tidstab endte holdet
med i alt 39 strafpoint i larda-
gensteb.
Struer-holdet kdVn ind ca. 30
minutter efter Sandergaard-
bredrene, og det stod klart, al
uanset om holdet havde alle
skiltene med hjem, kunne de
ikke vinde. Da ogsS de havde
en fejlkarsel, blev seji»-
Ikast-holdet metw
Sasonen

har betydet skarp konkurren-
ce i de sidste og afgarende af-
delinger af bide DM og MM.
- I foriret la tobene meget
spredt, og vi havde svaert ved
al komme i gang, fortzller i»
Sendergaard D« •
vi Man*

skabslafy, forklarer Harald
Sondelgaard. Sa kan vi holde
formen ved lige hele sasonen,
og dermed Ware os godt- ORSA
i de sidste og afgarende tab.

live del af'97-saesonen
qr, §»ndergaardbr0dre-
ommende, men der er
k.nogle organisatori-
'er tilbage, da Ikast
b har 50 ars jubilce-
Tesuden vil deres

ved udstillingen
" i Hcrninp i no-

Bil-br0dre far
Bredrene Harald og Jan Sondergaard fra Ikast Motoi ^e^^woV V^rtff
har vundet det nordiske mesterskab i bilorientering i ttA* , «4fta de

neste tre ar med en sikker margin. v^ « Ae^^
I ar er presset starre. To finske og et svensk-mandskah sW"46'-, sVjt9 v Av^
ogsa lege med i guldkampen, nar sidste NM-afdelin, -^a Aet* ns«
weekenden afvikles ca. 80 km nord for Oslo s^nriftf* ™ \a\& i»\lv"l(<eJ u"°'
-1 ar har det knebet med at fa det til at k0re belt perfekt. S. «v^Se«A AeTa^Vede^^ufteW^'
ma v, habe, at tebets betydning kan sartte os ekstra op. IV »*\fooe ̂ p4!, V^f »lt<*&* .
fire hold er meget jzevnbyrdige, siger Harald S0ndergaard
Ikast Motor Klub har ogsa Svend Erik Hedevang med i fel-
jet. Han har faet ny chauffer. Asger Iversen afteser Henrik
Iversen \et'

det

\a« *^>'

O'r>''''h
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IMKIDAG
Ved Jan S0ndergaard

Ved et jubilasum, som det IMK fejrer, er det pa sin plads at se pa, hvordan klubben er
i dag. Hvad bar det udviklet sig til, hvordan er det pa det sportslige og pa det organi-
satoriske plan?

IMK er i dag en af landets st0rste bilsportsklubber. Der er kun enkelte kartingklubber,
der kan m0nstre flere licensindehavere end IMK. Det er klart, at banesporten er den
absolutte topscorer, men rallyafdelingen har det ogsa godt. Pa orienteringssiden er
der ikke sa mange medlemmer, men ogsa her spores der lidt optimisme, hvilket der
vendes tilbage til senere i artiklen.

Jordbanesporten, hvoraf der pa N0rlundbanenk0res Folke-Race, 2 CV-Cross, Cross-
Kart og Auto-Cross, er vores nyeste aktivitet, og det har betydet, at medlemstallet er
pa den rigtige side af de 200. Der er mange aktive, i f0rste omgang startede de med
Folke-Race, men mange er gaet over til anden form for motorsport, faktisk er de
fleste af klubbens man0vrepr0vek0rere startet med Folke-race. Men en del af de nye
medlemmer far aldrig lavet en bil fasrdig. Eller ogsa bliver det mere skrueri end
karsel, sa en del medlemmer forsvinder hurtigt ud af klubben.

De, der kommer godt igang udf0rer et stort arbejde med at g0re deres biler konkur-
rencedygtige. Grundtanken med, at bilerne skulle saslges til en bestemt pris, hvis der
blev budt efter 10bet, har nok lidt en smule skibbrud. Alle ved, hvor mange timer
konkurrenten har brugt pa sin bil, sa i praksis er der ikke mange bud efter 10bene.
Desuden er reglerne ogsa strammet op, m.h.t. hvor meget ,,skubberi", der tillades,
hvilket ikke har gjort det mere spasndende som tilskuer. Men det giver en mere sportslig
afvikling af 10bene.

I jubilaeumsaret har der ikke veeret sa mange tilskuer til klubbens abne 10b pa
N0rlundbanen som i de tidligere ar. Om vejret har hele skylden, eller der er en vi-
gende interesse, vil fremtiden vise, men klubbens 0konomiske situation er afhasngig
af, at der kommer et vist antal tilskuere til 10bene. Klubben har vaeret god til at fmde
pa noget nyt i forbindelse med 10bet, her kan f.eks. na;vnes campingsvogn-rses, sa
mon ikke der ogsa i fremtiden bliver mange velbes0gte 10b pa N0rlundbanen.

Banen bliver ikke laangere kun brugt til Folke-Race. Der k0res ogsa 2 Cv-Cross,
Cross-Kart samt Autocross, hvorfor klubben har fact en del medlemmer, der er ak-
tive i de sportsgrene. Faktisk er en hel del af den danske elite indenfor Cross-Kart
rnedlem i IMK.

Ogsa pa asfaltbanerne er IMK reprassenteret, dog ikke meget, men Sola Nygard har
til gengaeld praesenteret klubbens farver godt. I Holland, Belgien og Luxenburg har
him huseret i Formel Ford 1600 i 1997 med en guld og en s01vmedalje som resultat.
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Som tidligere na?vnt har Rally-afdelingen rigtig vind i sejlene for tiden. At kalde det
en Rally-afdeling, da der faktisk kun dyrkes man0vrepr0ver. Men vejen til rally-
sporten er lang, sa det er ikke utaenkeligt, at der i fremtiden vil vajre deltagende hold
fra IMK i det danske rallymesterskab. Nogle specialpraver er det allerede blevet til,
og en enkelt rally-observat0r er der ogsa.

Nar der k0res Jysk fynsk Mesterskab i man0vrepr0ver er IMK godt repraesenteret.
Der er et godt sammenhold, og der arrangeres klubtur, nar man skal langt vask. Ved
flere lejligheder har den fremtrasdende beklaedning pa praemietagerne ved JFM vaeret
en r0d IMK-tr0je, hvilket ogsa smittede af, da medaljeme skulle uddeles, ligesom det
blev til s01v og bronze i holdmesterskabet efter en utrolig lige konkurrence.

Syv individuelle medaljer blev det til, hvoraf de seks blev vundet i klasser med sa-
kaldte klasserede dask, altsa hvor alle k0rer pa samme dasktype (GoodYear gade-
dask). De seks hold deltog i det uofficielle DM, hvor de tre bedste fra Jylland/Fyn og
de tre bedste fra Sjaelland m0dtes i en konkurrence. Bortset fra et enkelt udgaet IMK-
mandskab kom alle hold hjem med medaljer, og Henrik Iversen/Svend Erik Hede-
vang k0rte hurtigst generelt.

Pa orienteringsfronten har det vaeret noget s!0jt pa det sidste. Der er flere, der holder
op eller drosler ned, end der er nye, der kommer til. Der er dog kommet nogle nye til
her de sidste ar, ogsa nogen, der har fact fat i den rigtige ende. Det kan vssre svaert at
komme ind i sporten, men et nyt reglement har gjort det betydeligt lettere, sa man
kan habe, at der igen kommer nogen til, der vil k0re sig op igennem klasserne.

Pa absolut eliteplan er IMK praesenteret ved Harald og Jan S0ndergaard. De har
vundet DM og NM pa samleband, i 1997 blev det til det fjerde NM i traek, hvad ingen
tidligere har praesteret. 5 DM-titler er det ogsa blevet til pa seks ar.

Til Holdmesterskabet og Begynder-CUP'en var man taet pa medaljer i 1997.1 hold-
mesterskabet var der kun tre mandskaber fra IMK, hvorfor der ikke var plads til
fejltagelser fra nogle af holdene, men det rakte kun til en femteplads. Kun sort uheld
bet0d, at begynderne ikke fik medalje, men en fjerdeplads blev det til, sa der er noget
at bygge videre pa.

Pa det organisatoriske plan gar klubben en spaendende fremtid i m0de. Jens Hansen,
formand gennem 30 ar, er gaet af, og det kaempearbejde, ban har udf0rt skal overta-
ges af andre. Heldigvis forsvinder Jens ikke fra den ene dag til den anden, men det er
klart, at den nye bestyrelse skal finde sine ben. Opgaveme skal deles ud pa flere
personer, maske skal hele klubbens struktur asndres. Hver sportsgren har sin egen
afdeling, men der har vasret forslag om, at der skulle delegeres mere ansvar, ogsa
0konomisk, ud til afdelingerne, nu hvor der ikke laengere er en sa central person, som
Jens har vaeret, i spidsen for klubben.
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BESTYRELSEN FOR
IKAST O6

MOTOR KLUB

Per Mikkelsen
Formand for IMK

Benno Cavazzi
Nasstformand for IMK

John Ekkenberg
Bestyrelsesmedlem

Jacob Nielsen
Beslyrelsesmedtem

Brian Nielsen
Kasserer

Inger Marie Pedersen
Sekretaer

Allan Jensen
Bestyrelsesmediem
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H^DERSTEGN TIL JENS HANSEN
Ved Jan Sondergaard og Paul Pedersen

Ved arets repraesentantskabsmode i Dansk Automobil Sports Union fik Ikast Motor
klubs afgaende formand, Jens Hansen, tildelt Dansk Idraets Forbunds haederstegn -
en smuk guldnal. En are, der ikke tilfalder hvem som heist, og savidt vides er del
f0rste gang at det tilfalder et DASU-medlem.

I begrundelsen for tildelingen blev der bade lagt vaegt p& Jens Hansens store betyd-
ning for 1MK, og bans arbejde pa unionsplan:

Jens Hansen bar i 30 ar vsret formand for klubben, og bar nu i klubbens 50 ars
jubilaeumssaeson valgt at traekke sig tilbage. I den periode, hvor Jens bar vaeret
formand, bar klubben vaeret igennem en rivende udvikling, hvilket ikke mindst
skyldes en ihaerdig indsats fra Jens' side.

Han bar vaeret den, der ved hjaelp af specielt klubbens arrangement i bankospil i
Herning, bar s0rget for, at klubbens ekonomi blev s& god, at det bar vaeret muligt at
oprette en Folkerace-bane med tilherende klubhus. Ogsa i arbejdet med at opbygge
og vedligeholde bane og klubhus bar Jens vaeret en af ildsjaelene.

Jens Hansen bar i en periode sidst i 60-erne siddet i Orienteringsudvalget i Jydsk
Motor Orienteringsunion (JMO). Igennem dette arbejde blev ban en af foregangs-
maendene i arbejdet med at fa et faelles O-reglement. Et arbejde, der forte til det
ferste faelles reglement i 1978, og et arbejde, der i sidste ende f0rte til sammenlasg-
ningen af DAU, JMO og FMOU nogle Sr senere.

Ved Repraesentantskabsm0derne i DASU bar Jens siden vaeret en flittig deitager i
debatten, ikke blot med konstruktiv kritik, men forsamlingen bar ogs& fact bans
velkendte fynske lune at maerke.

Denne anerkendelse viser hvilken respekt der er for Jens Hansen virke indenfor
hele motorsportskredsen. Ikke blot medlemmer af IMK bar maerket Jens' fantasti-
ske lederevner, hvor ban gennem 25 ar bar faet alle i folden til at g0re en indsats
for sporten. OgsS p§ unionsplan er Jens kendt og vellidt, hvilket begrunder haeder-
stegnet.

IMK vil gerne benytte lejligheden til at gratulere Jens med guldnalen. En haeders-
bevisning vi kan vaere stolte af i klubben. Den "nye" besryrelse bar fact sin sag for,
men sa vidt vides, bar Jens lovet at medvirke i en overgangsperiode, sa bestyrelsen
og ikke mindst den nye formand kan suge lidt af Jens' store erfaring til sig.
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