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Forside
IMK Vinter Cup, 2. afd.
Af: Patrick Clausen
DEADLINE
Deadline til næste nummer af Kilometerstenen er
1. april 2014
Næste nummer udkommer medio april 2014

Der indkaldes hermed til

EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
ONSDAG D. 19. MARTS 2014 Kl. 19.00 I KLUBHUSET
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Indkomne forslag.
3. Valg af bestyrelse:
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
4. Eventuelt.
Husk at forslag som ønskes behandlet på den Ekstraordinære generalforsamling skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før, jvf. klubbens vedtægter.

MEDLEMSINFORMATION
Af Niels Kr. Højriis
Kære IMK medlem
Dette er det sidste klubblad du vil modtage, hvis du ikke har betalt kontingent inden næste
udgivelse.
Du kan, på hjemmesiden imk.dk, se hvor meget du evt. skal betale og hvilket konto du kan
indbetale på.
Hilsen
Niels Kr. Højriis

Referat af Generalforsamling 2014

1: Valg af dirigent
Jan Søndergård, Det bekræftes at der er indkaldt korrekt.
2: Formandens beretning
Som aflastning for Niels Kr. blev Bente Nielsen i starten af året indsat som bogholder for
klubben. En effektiv hjælp. Tak til Bente.
Vi havde ubudne gæster i foråret. De tømte vores tank med fyringsolie. Som følge deraf har
vi indkøbt 2 varmepumper til at klare opvarmningen i stedet. De skulle også gerne give en
besparelse i det lange løb.
Troels og Inge er stadig de mest effektive skribenter som vi har i klubben, men de må gerne
få lidt konkurrence. Forstå det på den måde at redaktøren fortsat mangler indslag eller blot
billeder fra arrangementer, e v t med en lille bemærkning.
Stormen Bodil har også været på besøg her på banen, og har bl.a. resulteret i at vi skal have
nyt starter hus til folkeracebanen. Salgshuset ved MRC banen holder heller ikke meget
længere. Vi har derfor købt 3 af forsvarets kontorcontainere på en aktion. De kommer hjem
inden længe.
Der har været afviklet nogenlunde de samme løb året igennem som vi plejer, dog lige med
et dm rally som afslutning. Et løb som vist nok trak på næsten alle i klubben på den ene eller
anden måde. Alle er de vist forløbet problemfrit.
Klubben har også været repræsenteret til diverse løb gennem året:
Crosskart
Crosskart 85
6. plads Sofie Sørensen
Crosskart 125
5. plads Simon Sørensen
Folkerace
Folkerace U-16
2. plads Caroline Grewy
Folkerace U-18
Ingen i top 10.

Folkerace Ladies
4. plads Lina Damgaard
6. - Camilla Grewy
7. - Charlotte B. Nielsen
Folkerace Kl. 1
4. plads Mads Kristensen
6. - Rasmus Vendelbo
8. - Asger Vendelbo
9. - Gert Kjeldsen
Folkerace Kl. 2
8. plads Michael B. Nielsen
I holdturneringen blev det til en flot 2.
plads.
Klubmesterskabet- Folkerace
1. Afdeling

Kl. 1.
1. plads Asger Vendelbo
2. - Bent Kristensen
3. - Thomas Schjermer
Kl. 2.
1. plads Rasmus Vendelbo
2. - Charlotte B. Nielsen
3. - Hans B. Nielsen

2. Afdeling
Kl. 1
1. plads Asger Vendelbo
2. - Bent Kristensen
3. - Andreas Pleth
Kl. 2
1. plads Jannick Godskesen
2. - Rasmus Vendelbo
3. - Dennis Pedersen

Klubmestre 2013:

Kl. 1. Asger Vendelbo
Kl. 2. Rasmus Vendelbo

O-løb: NEZ, DM og JFM
Klasse M:

Harald Søndergaard & Jan Søndergaard:

3x
Guld

Guld

JFM:
DASU-Mesterskabet:

Klasse 4: Charlotte Jørgensen & Hanne
Flensborg
-

Holdmesterskabet:

IMK

Guld

Rallysprint
Yokohamamesterskab
Vest:
Klasse 3:
Klasse 4:

Jesper Teist & Søren Teist
Morten Bysted & Dennis Christiansen

Sølv
Sølv

Nicolai Jensen & Mette Felthaus

Sølv

Klubrally
Speed Nord:

DM Rally
Div. D – Ikke tunede
national

Guld
Sølv

IMK’s Vintercup
Henrik Iversen & René Jørgensen
IMK’s klubmesterskab i
Klubrally
Henrik Iversen & Svend Erik Hedevang

I MRC afdelingen har Konrad Berger hjemkørt en flot 1 plads i large scale 4wd, og Ronny
Andersen tog 5 pladsen i samme klasse
Tillykke til alle.
I det kommende år er der ikke helt så mange arrangementer i kalenderen, men en evt.
udvidelse af MRC aktiviteterne bliver der arbejdet på. At få Dm løb og måske Em løb
arbejder MRC-udvalget med hjælp fra Per M på.
Tak for året som er gået.

3: Gennemgang af regnskab
Godkendt
4: Fastsættelse af kontingent
Uændret kontingent
5: Fremlægning af budget
Godkendt.
PM fremlægger DASUs udspil til udvikling af MRC banen, med henblik på at kunne blive
international godkendt. Da MRC udvalget ikke alene kan klare denne opgave, er det vigtigt,
at hele klubben vil bakke op om dette.
Konklusionen herpå er, at der er stemning for, at der arbejdes videre på ideen. Der skal dog
kunne fastlægges et mere eller mindre fast budget, samt en klarere linje for hvordan den
egentlige afvikling skal være. Men generalforsamlingen giver ikke grønt lys herfor.
6. Indkommende forslag
Ændringsforslag til vedtægter.
§4. Kontingent.
”Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen for det følgende år.”
Ændres til:
”Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen og er gældende til næste ordinære
generalforsamling.”
”Kontingent betales forud for et år ad gangen.”
Ændres til:
”Kontingent betales forud og er gældende til næste ordinære generalforsamling.”
”Restancefristen fastsættes til 1. marts, men intet medlem kan få udstedt licens, få lov at
starte i noget løb eller deltage i noget andet arrangement, forinden kontingentet er betalt.”
Ændres til:
”Intet medlem kan få udstedt licens, få lov at starte i noget løb eller deltage i noget andet
arrangement, forinden kontingent er betalt.”
”Restancefristen fastsættes til 1. marts, men” slettes.
ALLE 3 FORSLAG VEDTAGES
7. Valg af bestyrelse
Ingen af de tre på valg modtager genvalg.
Der kan ikke findes nye kandidater, og det pålægges derfor bestyrelsen at indkalde til en ny
generalforsamling.

Valgt fra de tre sports udvalg er:
Bane: Allan Jensen
MRC: Martin Jakobsen
OR: Anders Clausen
8. Valg af revisorer
Bjarne Nielsen og Jan Søndergaard, samt Harald Søndergaard som suppleant.
9. Eventuelt
Bestyrelsen opfordres til at nedsætte nogle retningslinjer for i hvilke tilfælde, det kan tillades
at overskride budgettet i væsentlig grad.
Onsdag den 19. marts indkalder bestyrelse en til ekstraordinær generalforsamling.

Kom nu ud af busken!!
Af Niels Kr. Højriis
Hvis ingen kommer ud af busken og melder sig til bestyrelsen, kan
klubben ikke holdes i gang.
Efter generalforsamlingen for nyligt, var det med stor beklagelse, at vi i bestyrelsen måtte
sande, at interessen for at deltage i bestyrelsesarbejde i klubben, tilsyneladende er lille. Tre
personer, som indtil nu har varetaget bestyrelsesposter, har ikke ønsket at genopstille (se
også ovenstående referat fra generalforsamlingen). Dette efterlader 3 pladser i bestyrelsen
– Det er 3 personer som skal findes. Kan det virkelig passe, at vi i en klub med 150
medlemmer, ikke kan finde 3 personer, som ønsker at gøre en indsats i bestyrelsen?
Bestyrelsesarbejde består i følgende:
- 4-5 møder om året
- Mail korrespondancer
- Indflydelse på beslutningerne, som præger hverdagen i klubben
Kontakt evt. et af de afgående medlemmer hvis du ønsker, at høre mere om hvad arbejdet
drejer sig om. Det er ikke vigtigt om du har erfaring med bestyrelsesarbejdet. Alle kan være
med til, at få klubben til at fungere – også i bestyrelsen. Så kom nu ud af busken!
Med venlige opfordringer
Niels Kr. Højriis

Go Cart aften for alle
(jf. regler nederst)

Torsdag den 27. februar
har IMK reserveret banen hos RACEHALL (Hasselager Centervej 30, 8260 Viby J) – Europas
største indendørs go-cart bane.
Der skal være minimum 12 deltagere og der kan være max. 34 deltagere.
Der køres 10 minutter kvalifikation.
Derefter køres selve løbet, som varer 20 minutter.
Tidsplan:
Kl. 18.45: Indskrivning og udlevering af køredragt, hjelm og hjelmhue. Derefter en kort
instruktionsfilm inden løbet går i gang.
Pris pr. deltager er 320,00 kr. incl. 1 hjelmhue (kontant betaling ved fremmøde)

Tilmelding er nødvendig og skal ske senest lørdag den 22/2
til Henrik Iversen på tlf.: 4034 2028 – evt. sms.
TILMELDINGEN ER BINDENDE !!!
Regler for Alder og Højde:
Alder: Min 15 år
Kørerhøjde: Min 150 cm

Mindepokal og ærespokal
Igen i år er Peder Brøchners Mindepokal og Jens Hansens
ærespokal blevet uddelt til årets klubfest
Peder Brøchners mindepokal:
”Pokalen tildeles en person i og omkring klubben,
som ved sit arbejde og sin indsats gør noget særligt
for at fremme og styrke klubånden i Ikast og
omegns Motor Klub.”
I år gik Peter Brøchners mindepokal til en person,
som næsten hver gang hjælper med afvikling af
løb, trods det at hun ikke engang er medlem af
klubben. Hun havde knap nok lært hendes kæreste
at kende, før hun var med ude hjælpe første gang.
Det er derfor Lotte Rønholm, som i år får denne
pokal pga. sin store frivillige indsats.

Jens Hansens ærespokal:
”Pokalen har til formål at ære IMK´s formand gennem 30 år (1967 - 1997), Jens Hansen, som
tak for det store arbejde han har udført for klubben.
Pokalen uddeles en gang om året, og gives til en person, et hold eller en gruppe af personer
der på det sportslige eller organisatoriske område har ydet en speciel indsats. Ved tildelingen
lægges vægt på at den præmieredes indsats er
udført i Jens Hansen‘s ånd.”
Pokalen går I år til en mand. Det er en mand, med
utrolig mange kvaliteter. Faktisk ville han også
sagtens kunne have modtaget Peder Brøchners
minde pokal, for en god klub kammerat er han
bestemt. Han er vellidt af alle i klubben, jeg har i
hvert fald aldrig hørt nogen sige andet!
Men der skal bestemt heller ikke være nogen tvivl
om, at han på det rent organisatoriske, også er
rigtig dygtig. Det kan være lidt svært at bestemme
hvor i klubben han høre til, selvom han dog kører
lidt rally, når der er en bil til det.
Han kommer også godt omkring i alle afdelingerne, og er nok en, hvis ikke den i klubben, der
har det bedste overblik. Dette har kommet os alle til gode, siden han i 2011 blev formand for
klubben. Det er derfor også et kæmpe tab for klubben, at Rene ikke længere ønsker at
fortsætte i bestyrelsen - for en mand med så mange fantastiske egenskaber, skal man lede
længe efter.

Klubaften for alle ”Rally”interesserede
Emnet for aftenen er ”Teknik”
Tidspunkt:

Onsdag den 26. marts kl. 19.00

Sted:

Sunds Auto, Navervej 19

Der vil denne aften være et par biler man kan kigge på. Derudover byder aftenen også på:
- Kom og se hvordan en bil kan bygges op, så den overholder alle regler.
- Få tips til hvordan man løser forskellige tekniske detaljer – det kunne være regler for
konstruktion af sikkerhedsbur.
- Hvor meget må man ændre på bilen før den skal rallysynes ?
- Hvilke regler er der for tuning og konstruktive ændringer i forhold til det tekniske
reglement ?

Aftenen slutter med kaffe og brød.

Årsmøde i baneafd. d. 6. januar
Referent: Niels Kr. Højriis
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Året der gik
3. Økonomi
4. År 2014
5. Valg af udvalgsmedlemmer
6. Evt.
Pkt. 1:
Rene` Jørgensen blev valgt.
Pkt. 2:
Allan Jensen bød de, meget få, fremmødte velkommen.
Herefter fortalte han resultaterne fra året der gik.
Vi havde selv 2 åbne løb ( 8.6. Cup kl. 1+2 og 31.8. Cup Ungdom og Ladies + åbent
kl. 1 og 2 ) Der blev også afviklet 2 klubmesterskabsløb, i løbet af året.
Resultater, i top 10, fra de forskellige klasser i cuppen blev følgende.:
Crosskart 85
6. plads Sofie Sørensen

Crosskart 125
5. plads Simon Sørensen

Folkerace U-16
2. plads Caroline Grewy

Folkerace U-18
Ingen i top 10.

Folkerace Ladies
4. plads Lina Damgaard
6. Camilla Grewy
7. Charlotte B. Nielsen

Folkerace Kl. 1
4. plads Mads Kristensen
6. Rasmus Vendelbo
8. Asger Vendelbo
9. Gert Kjeldsen

Folkerace Kl. 2
8. plads Michael B. Nielsen
I holdturneringen blev det til en flot 2. plads.
KLUBMESTERSKABET.:
1.
afd.
Kl. 1.
1.
plads Asger Vendelbo
2.
Bent Kristensen
3.
Thomas Schjermer

Kl. 2.
1.
plads Rasmus Vendelbo
2.
Charlotte B. Nielsen
3.
Hans B. Nielsen
2.
Kl. 1
1.
2.
3.

afd.
plads Asger Vendelbo
Bent Kristensen
Andreas Pleth

Kl. 2
1.
plads Jannick Godskesen
2.
Rasmus Vendelbo
3.
Dennis Pedersen
KLUBMESTRE 2013
Kl. 1.
Kl. 2.

Asger Vendelbo (far)
Rasmus Vendelbo (søn)

Ellers har vi haft besøg af ”BODIL” som har væltet vores startskur.
Pkt. 3:
Niels Kr. Højriis fremlagde regnskabet, som viste et pænt overskud. Regnskabet blev
godkendt.
Punkt 4:
Der er planlagt 2 løb i 2014.
24 maj CUP kl. 1 og 2 + åbent løb for U-16 og Ladies
16 august CUP U-16, U-18, Ladies og Crosskart
Bygning af startskur/udkalderhus. Der blev drøftet flere muligheder.
Vandtank skal skiftes.
Pkt. 5:
Der var genvalg over hele linien
Allan Jensen
Mogens Harritz
Bent Kristensen
Dennis Pedersen
Niels Kr. Højriis

Supp.:
Steen Jensen
Rasmus Vendelbo
Pkt. 6:
Der blev snakket en del om det ville være fint at indkøbe nogle containere til start- og
udkalderskur. Det blev vedtaget at Per Mikkelsen skulle byde på nogle gamle
militærcontainere.
Og så fik vi ellers drukket en del kaffe og en hel del stykker kage.

FR-træning
Opstart annonceres på hjemmesiden
Hold øje med hjemmesiden, hvor det vil blive annonceret, så snart Mogens giver grønt lys for
benyttelse af banen. Dog først efter 1. april.
Hilsen
Baneudvalget

Folkerace Licens kursus
Torsdag den 6. marts 2014 kl. 18.30 i klubhuset Brandevej 19B
Pris ikke IMK medlemmer kr. 50,Tilmelding til:
Allan Jensen
Tlf 23725014
eller mail: baneudvalg@imk.dk
Som forberedelse til kurset bør man på forhånd læse folkeraceinfohæftet. Version 2014 er
ikke klar endnu, men 2013 versionen findes på DASUs hjemmeside (Se evt. opslag i
kalenderen på IMKs hjemmeside).

NYTÅRSLØBET 2013
Af Team Old Time
Lørdag d. 28. december. Inge og jeg er på vej til
Randers. Inge, for at hjælpe løbsledelsen og jeg for at
mødes med Lars, som mange vil vide, er min faste
makker til Nytårsløbet. Vi to gamle svagelige, nyder at
køre dette sjove løb hvert år. Og ikke mindst på grund af
de tossede ting, de Randers drenge disker op med.
Mødestedet er RAS-klubhuset på Gl. Hobrovej.
Da det er en lørdag i år er det blevet til et eftermiddags
løb. Nok klog af skade har løbsledelsen givet os en tidlig starttid. Start nr. 4 kl. 14.06. Skidt
med det vi kommer sikkert sidst hjem alligevel, som vi plejer. Starten er fra P-pladsen på
Hammelvej ved afkørsel 42 ved Nordjyske motorvej. Vi skal starte med den ”nutids”
løbsform. Hvor lang denne del er, kan vi ikke se. Men efter som der er 42 km Oldtimer, og
hele turen er 75 km, ja så kan selv vi gætte os til, at vi ca. skal køre 33 km ”moderne”.
Det kan godt være, at det er ”nutids”. Men det er kortene bestemt ikke. De er tæt ved at
være før jernbanens tid. Vi bevæger os mod syd vest, gennem Haslund, som i gammel
tid(også på kortet) hed Haslum. Syd for landsbyen er vi inde og køre nogle 1:10.000
kortudsnit omkring et par store svinefarme (fabrik). Det ene sted må vi lige ”skubbe” til
nogle døde grise for at komme forbi. Men intet problem, vi kører jo Toyota . I landsbyen
Askildrup, kører vi igen 1:10.000. Dejligt tydeligt kort med mange sjove detaljer. Vi når frem
til området ved Sønder Borup. Her er der både industri og landligt. Vi kører en del rundt,
inden vi igen kommer tilbage til Haslum og videre til industriområdet langs motorvejen ved
afkørsel 42. Inden vi slutter ved OTK´en (opgiven tids kontrol) inde på P-pladsen igen. Det
var så den nye del. Vi har fået 3 skilte for meget (vil det vise sig ved mål) og brugt 56
minutter ekstra til denne del. Det rækker til en 4 plads af 8 i denne del. Vel ikke så ringe af
sådan nogle amatører som os.
Nu ud på den gamle del. Se det burde jo være til at finde ud af. Især hvis vi nu havde læst
vejledningen grundigt. Her kneb det lidt, skulle det vise sig. Vi bevæger os syd vest på til
Værum, videre over Jebjerg og Væt, til Langå. Her roder vi noget rundt inde i byen, inde vi
løser opgaven tilfredsstillende. Turen fortsætter nordpå til Helstrup, Grensten, Stevnstrup,
Fladebro og endelig Over & Under Hornbæk, og målkontrollen. Jow, det var noget gammel
noget det her. Vi mangler 2 skilte og har 2 for mange, hertil et ekstra tidsforbrug på 51
minutter. Det giver en 5 plads af 8 i Oldtimer. Vi når frem til klubhuset igen kl. 18.39 og som
3 sidste hold af de 26 startende. Så her er alt helt ved det gamle. Vi redder os en samlet 4
plads i klasse B.
Nu skal vi have noget dejligt varm mad. Menu – Grydesteg, med stegte flæskesvær, lækker
salat (revet hvidkål med tyttebærsyltetøj, pyntet med røde vindruer) og rigtig sovs til
kartoflerne. Hertil rigtig lækre hjemmebagte krydderboller. En rigtig herre middag. Vi har
igen haft en rigtig dejlig og hyggelig oplevelse sammen. Vi har kvajet os og grint af det. Det
er jo kun for sjov. Vi er stadig enige om, at de Randers drenge er nogle ”skidte knægte”. Så
bliv ved med det drenge.

IMK har to hold mere med her i dag. Det er de gamle kendinge Harald Søndergård & Svend
Erik Hedevang. De kører i den hårde klasse – M & A. Det er samme tur som os i kl. B. Eneste
forskel er, at de samler færre strafpoint, skulle man håbe. Alle tager udfordringerne med
højt humør. Og som Svend Erik siger ved mål. Vi er blevet nr. 3. ja hvis du starter fra bunden.
Vi måtte jo nøjes med en 4 plads. Så slået
igen.  Det sidste IMK hold er Ove
Thomsen & Stephen Hansen. De stiller op
i klasse T. Klassen for helt nye. De kører
Klubrally / Historisk Rally. Jeg nåede
desværre ikke at træffe dem, da vi jo
havde en tidlig start og kom næsten sidst
hjem. Men Inge mener at vide, at de var
i fint humør ved ankomsten til mål. Af
resultatlisten kan jeg se, at de mangler 2
skilte, hvad de andre også gør i den
klasse, og er kommet både 2 minutter for
tidligt og for sent, til en hemmelig
tidskontrol. Det rækker så til en 2 plads. 4
point efter nummer et. Et godkendt
resultat må jeg sige. Slet ikke dårligt. Vi
håber der er andre, der får mod på at
køre en tur i næste års Nytårsløb.
Hele Team Old Time
ønsker Jer alle rigtig godt Nytår.
Hilsen Lars & Troels.
www.teamoldtime.dk

Administrativt cirkulærer fra DASU
Nyt fra DASU
ADM CIR I18 - NYT
29.01.2014
ADMINISTRATIVT CIRKULÆRE
Retningslinjer for sprogbrug og omgangstone i DASU
I forlængelse af A- & O-afgørelse 03-13 har DASU udarbejdet nedenstående retningslinjer for
sprogbrug og omgangstone over for frivillige medhjælpere og officials samt medlemmerne
imellem.
DASU ser med stor alvor på sprogbrug og omgangstone i motorsporten generelt. En hård og
respektløs tone er skadende for sporten, der er helt og aldeles afhængig af frivillig hjælp i
form af løbsplanlæggere, officials og andre frivillige medhjælpere. Hvis der ikke anvendes en
ordentlig tone, er der stor risiko for, at man mister denne frivillige arbejdskraft, og dermed
vil det ikke længere være muligt at afholde løb og andre arrangementer, der kræver frivillig
arbejdskraft.
Det er ikke ansvarsfrit at ytre sig, uanset hvor og hvordan det sker, og udtalelser fremsat i
offentligheden er behæftet med et særligt ansvar.
DASU beder dig derfor overholde nedenstående retningslinjer, når du udtaler dig om
sporten i offentligheden, og når du deltager i arrangementer i DASU regi:





Ikke benytte upassende eller stødende sprogbrug om og imod individer eller grupper
Ikke støde folk - hverken skriftligt eller visuelt
Ikke offentliggøre stødende billeder eller grafisk materiale
Ikke være chikanerende eller truende

Overtrædelse af nærværende retningslinjer kan blive straffet i henhold til DASU’s reglement
1, 14.001 og 14.004

OR-udvalgets årsberetning 2013
Af OR Udvalget
2013 har været et travlt år for rallyafdelingen.
Som det har været en tradition i mange år blev der kørt Vintercup – i vinteren 2012/2013 i
både Opel Astra og Volvo 245. 2. afdeling blev kørt den 13. januar, med Sunds Auto som
rallycentrum og vinderen af løbet blev Henrik Iversen.
I februar måned var der klubaften hos Gunnar Åskov, som var flyttet til nye og større lokaler
og med et kæmpelager af alt – lige fra små skruer til hele racerbiler. Her kunne de fleste vist
få deres købelyst udlevet.
I slutningen af april var der åbent hus på Nørlundbanen og rallyafdelingen havde i den
forbindelse udstillet nogle biler. Efterfølgende blev der afholdt 2 klubrallykurser for nye
interesserede, samtidig med at der var træningsmulighed for klubbens kørere. Fin tilslutning
til kurser og træning.
Pinselørdag var HAMK, IMK og RMB for anden gang arrangør et rallysprint i Horsens. Der var
gjort meget for at skaffe spændende biler og kørere til løbet og det lykkedes at få 2 norske
deltagere i tidligere WRC biler til start. I alt var der 41 biler til start, men det blev alligevel
ikke norsk sejr – den næsten lokale Ib Kragh vandt både den ordinære konkurrence og
røverheatet.
Den 1. juni var det tid for 1. afdeling af klubmesterskabet i klubrally. Thorben havde igen
fornøjelsen af at være løbsleder. 7 mandskaber deltog og Henrik og Svend Erik vandt den
første afdeling af klubmesterskabet.
Rallysprintet i Sdr. Vium har døjet med faldende deltagerantal. Der har været evalueret på
årsagen og en af teorierne er, at prøven bliver for opkørt i løbet af dagen. Derfor blev
prøven lavet om og gjort næsten dobbelt så lang. Ændringen blev godt modtaget og
efterfølgende var der stor tilfredshed blandt deltagerne. For en sjælden gangs skyld blev det
ikke en IMK kører der vandt, men derimod Alex Siersbæk. Lørdagen sluttede med
sommerfest hos Verner og Ellen.
Inden det blev sommerferie for IMK-kørerne skulle 2. afdeling af klubmesterskabet køres.
Det blev i et nyt område – Hedensted. HAMK var også inviteret til at deltage og kom med 3
biler – de resterende 9 var fra IMK. 3 gode prøver, som blev kørt 2 gange. Henrik vandt
afdelingen og dermed også klubmesterskabet.
I slutningen af august skulle VOM have afholdt en rallytestdag, men aflyste i sidste øjeblik.
Thorben sprang til og fik arrangeret en rigtig spændende prøve med masser af sving og
toppe. Tilslutningen var også ganske fin.
Den 22. september var Thorben igen løbsleder – denne gang for en Speed Nord afdeling. Der
var givet dispensation til at lave længere prøver og det var noget der faldt i de 41 deltageres

smag, selvom det betød længere startinterval og dermed også længere midtvejspause.
Generelt hurtigste bil vandt med en samlet køretid på 39 minutter.
Efterårets store opgave var 6. og sidste afdeling af DM i rally. Som mange ved, opgav
promotoren sin promotorvirksomhed i foråret. Messecenter Herning aflyste efterårets
planlagte biludstilling omkring sommerferien og IMK stod nu helt alene med arrangementet.
Udover at klare alle de løbsmæssige ting, skulle klubben nu også selv finde økonomien. Med
velvilje fra MCH lykkedes det at få lavet en aftale om at benytte MCH til rallycentrum, og
med en stor indsats fra mange i arrangørgruppen, lykkedes det at finde så mange
sponsorkroner, at det kunne blive rentabelt. Der blev også gjort forskellige tiltag for at hæve
det svigtende deltagerantal i DM løbene, med det gode resultat at der var 57 biler på
deltagerlisten – ikke siden IMK afviklede DM Rally for 2 år siden, har der været så mange
deltagere. Med hjælp fra mere end 300 personer lykkedes det at få afviklet DM finalen som
et godt punktum på DM sæsonen. At det kan lade sig gøre at finde så mange frivillige
hjælpere skyldes blandt andet hjælp fra andre klubber. Klubber hvor IMK gengælder ved at
hjælpe til deres løb. Også de andre 2 sportsafdelinger i IMK hjalp til, blandt andet med den
opgave der hedder adgangskontrol og billetsalg. Uden deres hjælp ville klubben gå glip af en
ikke ubetydelig indtægt.
Selvom der har været mange aktiviteter i IMK i årets løb, har IMK kørerne også haft tid til
selv at være aktive kørere. I 2013 er der måske nok hjemkørt knap så mange mesterskaber
og medaljer end året før, men det gør ikke præstationerne mindre. Følgende har vundet
medaljer:
O-løb: NEZ, DM og JFM
Klasse M:

Harald Søndergaard & Jan Søndergaard:

3x
Guld

Guld

JFM:
DASU-Mesterskabet:

Klasse 4: Charlotte Jørgensen & Hanne
Flensborg
-

Holdmesterskabet:

IMK

Guld

Rallysprint Yokohamamesterskab
Vest:
Klasse 3:
Klasse 4:

Jesper Teist & Søren Teist
Morten Bysted & Dennis Christiansen

Sølv
Sølv

Nicolai Jensen & Mette Felthaus

Sølv

Klubrally –
Speed Nord:

DM Rally
Div. D – Ikke tunede
national

Guld
Sølv

IMK’s Vintercup:

Henrik Iversen & René Jørgensen

IMK’s klubmesterskab I
Klubrally

Henrik Iversen & Svend Erik Hedevang

IMK-planerne for 2014 er knap så omfattende som 2013. Af åbne løb er der kun 2 rallysprint
på kalenderen: Pinselørdag i Horsens sammen med HAMK og RMB, samt den 28. juni i Sdr.
Vium. Derudover forventer vi at skulle afholde nogle klubrallykursus efter behov, for vi
skulle gerne have nogle flere nye ud og køre.
I forbindelse med DM Rally må vi nok forvente at få henvendelser fra både Hobro, Århus og
Kjellerup. Det er de klubber vi altid har fået hjælp fra, så det er dem vi vil prioritere højest.
Sammenholdt med at vi selv har 2 rallysprint, bliver der helt sikkert nok at få tiden til at gå
med i 2014. Vi håber på fortsat opbakning fra vores medlemmer og takker ALLE for
indsatsen i 2013.

Vi Møblér dit hjem.

Sunds Møbler
Navervej 18, 7451 Sunds, 97141700
Din lokale møbel specialist siden 1970.

Årsmøde i MRC-afdelingen d. 8
januar
Referent: Niels Kr. Højriis

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Året der gik
3. Økonomi
4. År 2014
5. Valg af udvalgsmedlemmer
6. Evt.
Pkt. 1:
Martin Jakobsen blev valgt.
Pkt. 2:
Martin bød de fremmødte velkommen.
Der var i årets løb afviklet et DASU løb med 17 deltagere. Fun-Cup blev afviklet med omkring
20 deltagere. Der havde også været en del interesserede, i løbet af året, som vi håber på
har fået ”blod på tanden”.
Pkt. 3:
Henrik Elleskov fremlagde regnskabet, som viste et pænt overskud. Regnskabet blev
godkendt.
Pkt. 4:
Det er planen at anlægge en kunstgræsbane. Der er allerede indkøbt ”græs”, så det er bare
at vi kommer i gang.
Der er planlagt et møde, med DASU, vedr. evt. afvikling af internationale løb på banen.
Der køres ikke Fun-Cup løb i 2014 på grund af vedtægterne men til gengæld vil man forsøge
at få 2 DASU løb i stedet for.
Pkt. 5:
Følgende blev valgt

Martin Jakobsen
Henrik Elleskov
Hans-Arne Gertsen
Ronny Andersen
Jesper Johannesen
Supp.: Findes på et senere tidspunkt.
Pkt. 6:
Der blev drøftet muligheder for at få nye medlemmer uden at det er nødvendigt med
endagslicenser. Det vil blive drøftet med DASU på et møde senere.
Hjemmesiden bliver lavet så det bliver lettere at finde ud af hvad MRC er og hvordan man
finder os.
I øvrigt blev der snakket løst og fast som sædvanligt.

Referat bestyrelsesmøde 15/1 2014
Referent: Per Mikkelsen
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
2. økonomi og budget
Regnskabet blev gennemgået og der blev lavet et udkast til
budget for 2014.
Forslag til GF blev forlagt og drøftet
3. Løbende sager.
A. Bestyrelsen
- Afhentning af indkøbte containere.
Svend afhenter i Karup og NK sørger for aftale med Holstebro
- Containere til MRC og O/R?? RJ informerer
MRC afklaring venter til næste møde.
- opfølgning af igangværende sager fra sidst.
Ventilation klubhus drøftet
Per har blæser til cirkulation i klubhus
Flytning af gammelt oliefyr. Flytning af sker weekenden 18-19 januar
Pokaler til årsfest drøftet.
der indhentes pris på nyt info materiale om klubben,
Varme pumper efterses.

B. B-udvalget.
det blev besluttet det ikke anvendte beløb fra 2013 at overføre det til 2014.

C. OR-udvlget.
der blev fremlagt forslag til ønsker i 2014
Der var ingen endelig afregning fra MCH endnu.

D. MRC-udvalget.
der laves et oplæg til GF omkring udvidelse

Billeder fra Årsfesten 2014
Flere billeder kan ses på www.imk.dk!

Harry er blevet træt – Men af hvad???

Mærkedage
Fødselsdage
50 År
Mogens Harritz
Laila Olesen
Brian Nielsen
Morten Pedersen
Allan Jensen

25 Februar
19 Marts
06 April
07 April
12 April

IMK ønsker hjerteligt Tillykke

Nye IMK medlemmer





Casper Nygaard Christensen
Torben Sloth Svenningsen
Michael Thomsen
Roy Pedersen

IMK byder velkommen til de nye medlemmer!

Februar
Torsdag d. 27
Fredag d. 28

Gokart arrangement (se indlæg i dette klubblad)
Bingo

Marts
Lørdag d. 1
Torsdag d. 6
Onsdag d. 19
Torsdag d. 20
Onsdag d. 26

DASU 532+ Kursus
Licenskursus i folkerace
Ekstraordinær generalforsamling
Banko
Klubaften ved Sunds Auto

April
Onsdag d. 2 Bingo
Søndag d. 20 Bingo (Eftermiddag)

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk

