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Forside
Letvægts motorafdækning fra F1´er
Foto: Kim Højriis
DEADLINE
Deadline til næste nummer af Kilometerstenen er
1. april 2015
Næste nummer udkommer medio april 2015

REFERAT GENERALFORSAMLING
Klubhuset, 22/1-2015
1. Valg af dirigent:
Valgt blev Jan Søndergaard. Der konstateres at der er korrekt indkaldt.
2. Formandens beretning:
Da formanden ikke er tilstede, afholdes denne af Bjarne Rosenlund Nielsen.
Der er ingen kommentarer til beretningen, der antages for godkendt.
3. Kasseren fremlægger revideret driftsregnskab og status:
Der stilles et spørgsmål til regnskabet, af Jan Søndergaard, vedr. De 94409 kr. Der er brugt
på etablerings tilskud til de forskellige afdelinger. Dette besvares tilfredsstillende.
Regnskabet godkendes.
4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet. Per Mikkelsen foreslår en hævelse af
kontingentet, Dette blev dog ikke bakket op af den øvrige generalforsamling.
Kontingentet forbliver uændret.
5. Fremlæggelse af budget
Der redegøres kort for de 60.000kr. der er afsat til etablerings tilskud til de forskellige
afdelinger. Der spørges ind til hvorfor medlemskontingentet er budgetteret lavere end
sidste år, dette er gjort for at være forsigtige.
Der spørges også indtil det med prøvemedlemsskab og dennes effekt. Der kan ikke gives
noget konkret svar, men der har været nogle der har opgraderet deres
prøvemedlemsskab.
Budgettet godkendes
6. Indkomne forslag
Bestyrelsen har tre forslag til ændringer:
Forslag 1: Bestyrelsen nedsættes fra 9 til 7 personer – Forslaget vedtages.
Forslag 2: Bestyrelsen konstituere sig selv, således at de tre af udvalgene repræsenterede
også kan vælges til en post – Forslaget vedtages
Forslag 3: Vedr. Eksklusion – Forslaget vedtages

7. Valg af bestyrelse
På valg er Inge Marie Pedersen, Bjarne Rosenlund Nielsen og Niels Kristian Højriis.
Genvalgt bliver: Niels Kristian Højriis og Bjarne Rosenlund Nielsen
Som suppleanter vælges: Inge Marie Pedersen og Gert Kjeldsen
Fra sportsudvalgene er valgt:
Bane: Allan Jensen
MRC: Kim Nygaard Krogh
OR: Anders Clausen
8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
Harald og Jan Søndergaard genvælges. Som suppleant Søren Skov.
9. Eventuelt
Der forslås at investeres i en form for professionel hjælp, til at tiltrække tilskuere til bane
løbene. Bestyrelsen opfordres til at kigge på dette forslag.

REFERAT AF ÅRSMØDE I FRAFDELINGEN D. 6. JANUAR 2015
Ref.: Niels Kr. Højriis
Dagsorden :
1. Valg af dirigent
2. Året der gik
3. Økonomi
4. År 2015
5. Valg af udvalgsmedlemmer
6. Evt.
1. Allan Jensen blev valgt.
2. Allan bød de fremmødte velkommen.
Der blev kørt to publikumsløb og et klubmestersaksløb i 2014.
Resultaterne blev ( top 20 )
DM Crosskart kl. 125 ccm.
Simon Sørensen 2. pl.
Sofie Sørensen
5. pl.
Simon fik samtidig årets figtherpokal.
Folkerace Ladies Cup
Camilla Grewy 2. pl.
Charlotte Brejnbjerg 8. pl.
Laila Olesen 14. pl.
Folkerace U-16 Cup
Mathias Thomasen 6. pl.
Caroline Grewy 9. pl.
Folkerace U-18 Cup
Jonas Dalgaard Bach 6. pl.
Folkerace KL. 1 Cup
Gert Kjeldsen 10. pl.
Asger Vendelbo 11. pl.
Emil Hammer 20. pl.
Folkerace Kl. 2 Cup
Rasmus Vendelbo 4. pl.

I holdturneringen, i Folkerace, blev det til en flot 3. plads.
Folkerace Klubmestre 2014.
Kl. 1.
Andreas Pleth
Kl. 2.
Rasmus Vendelbo
Vedr. afvikling af løbene er der kun kommet positive tilkendegivelser fra alle sider.
3. Niels Kr. Højriis fremlagde regnskabet, som viste et lille overskud. Regnskabet blev
godkendt.
4. Der er planlagt 2 publikumsløb, åbent hus og klubmesterskab i 2015.
Datoer for de 2 åbne løb er 25 april og 13 juni. Åbent hus er 2 maj. Klubmesterskabsløbene
er der endnu ikke sat dato på.
Der er forslag om ændring af baneforløbet. Asger og Gert arbejder med sagen.
De fremmødte fortalte om deres, mere eller mindre seriøse, planer for året.
5. Følgende blev valgt
Allan Jensen ( valgt som rep. til bestyrelsen )
Bent Kristensen
Asger Vendelbo
Dennis Pedersen
Niels Kr. Højriis
Supp.:
Steen Jensen
Rasmus Vendelbo
6. Mogens Harritz ønskede ikke at opstille, til baneudvalget, men opfordrede os dog til at
kontakte ham hvis vi mangler hjælp ved løb m.m.
Klubmesterskab og træningsdage skal planlægges i god tid i år.

REFERAT AF ÅRSMØDE I MRCAFDELINGEN D. 7. JANUAR 2015
Ref.: Niels Kr. Højriis
Dagsorden :
1. Valg af dirigent
2. Året der gik
3. Økonomi
4. År 2015
5. Valg af udvalgsmedlemmer
6. Evt.
1. Martin Jakobsen blev valgt.
2. Martin bød de fremmødte velkommen.
Der er afviklet to DM afdelinger i løbet af året, med ca. 13 deltagere pr. løb. Det ene var i
forbindelse med åben hus på Folkeracebanen hvor der var rigtig mange besøgende.
Kunststofbanen er 2/3 færdig.
3. Henrik Elleskov fremlagde regnskabet, som resulterede i et rundt 0. Regnskabet blev
godkendt.
4. Græsbanen skal laves færdig.
Vi regner med at afvikle DM afdeling igen i år.
Vi flytter ind i vores ”nye” container og de 2 ”militærcontainere” skal sættes på plads.
5. Følgende blev valgt
Kim Nygaard Krogh ( valgt som rep. til bestyrelsen )
Henrik Elleskov
Hans-Arne Gertsen
Morten Højris Pedersen
Trine Højris Pedersen
Supp.:
Jesper Johannesen
6. Hjemmesiden skal laves så det bliver lettere at finde ud af hvad MRC er og hvordan man
finder os.
Der blev drøftet medlemskab af DASU/DMSU. Vi vil afvente udspil fra det nye DASU MRC.
Ellers drøftede man div. som er næsten umulig, for referenten, at referere.

REFERAT AF ÅRSMØDE I O/RAFDELINGEN D. 8. JANUAR 2015
Ref.: Niels Kr. Højriis
Dagsorden :
1. Valg af dirigent
2. Året der gik
3. Økonomi
4. År 2015
5. Valg af udvalgsmedlemmer
6. Evt.
1. Jan Søndergaard blev valgt.
2. Bjarne Nielsen berettede om året der gik.
OR-udvalgets årsberetning 2014
Selvom 2014 ikke var et år med mesterskabsløb i IMK, har året alligevel indeholdt en masse
aktiviteter.
Traditionen tro blev året indledt med Vintercuppen – klubrally hvor alle deltager i klubbens
bil/-er. I et par år har klubben haft både Volvo og Opel Astra, men Volvo-en er blevet sat på
pension – den er nu arbejdskøretøj på Nørlundbanen. Derfor er der sidste vinter kun kørt i
Astraen. 1.afdeling blev kørt i december og 2. afdeling den 19. januar, med Thorben som
løbsleder. Vinder af begge afdelinger var Henrik Iversen og René Jørgensen.
Inden vinteren var forbi blev der også dystet i Go-cart. Henrik havde booket Race-Hall i Viby
og med 20 deltagere var der kamp om placeringerne. Jesper Teist Jensen vandt suverænt
foran Ager Iversen og Casper Nygård.
I marts var der klubaften hos Sunds Auto med emnet ”teknik”. Et par biler var sat frem så
man kunne se hvordan tingene kan laves, så det både virker og reglerne er overholdt.
Udvalgte blev også tilbudt en guidet tur på ”Fiat 600 museet” samme sted.
Før sæsonstart – den 2/4 - blev der afholdt træningsdag på Dyrskuepladsen ved MCH.
Formålet var at man kunne teste sin bil og få afpudset køreteknikken og være klar til den nye
sæson. Ret hurtigt blev det dog til mere konkurrence end afprøvning af forskellige ting.
Samtidig blev der holdt et klubrallykursus.
Nogle medlemmer havde udtrykt ønske om at få vejet deres bil på corner-vægte. Derfor
havde Per Mikkelsen aftalt med Autogården i Ikast, at man kunne få det gjort der lørdag den
7. april. Ingen havde alligevel behovet, så dagen blev aflyst.
I forbindelse med åbent hus arrangementerne den 17. maj, på alle landets Folke race baner,
var rallyafdelingen repræsenteret på Nørlundbanen, hvor Søren Skov havde sin bil udstillet.
For at Søren også kunne køre nogle ture med interesserede, ville vi lige sikre os hos DASU, at
forsikringsdækningen var i orden når det var en rallybil og ikke en folkeracer – uanset at
kravet til sikkerhedsudstyret er højere. Det mente DASUs banesportsudvalg ikke, så vi blev
nødt til at ansøge det som et klubrallyarrangement hos på politiet og hos DASU. Vi blev i den

anledning kontaktet af politiet, som ikke kunne forstå hvorfor vi ansøgte om tilladelse til det
samme arrangement 2 gange.
Juni måned er ensbetydende med rallysprint i IMK. Pinselørdag var IMK, HAMK og RMB
(Rygmarvsbrokforeningen) for 3. gang sammen om rallysprint i Horsens. Opskriften var i
hovedtræk den samme som de foregående år: Teknisk kontrol på Køreteknisk Anlæg, en lille
tur med nogle af børnene fra RMB, en stor sprint prøve, hvor 3 omgange giver ca. 10 km. –
afsluttende med spisning og fest om aftenen. Overskuddet skulle som tidligere gå til RMB’s
arbejde for børn og unge.
Selvom der efterhånden er ekstremt mange rallysprint, var deltagerantallet også meget fint
– 44 startende. Udenlandsk deltagelse manglede der heller ikke – et par norske teams i
heftige biler, var på startlisten.
RMB’s formand – Leif Hedegaard – havde gjort et kæmpearbejde med at skaffe sponsorer og
det var lykkedes så godt, at foreningen kunne putte et sekscifret beløb i pengekassen når
alle udgifter var betalt.
Landbobanken Rallysprint i Sdr. Vium den 28. juni er en gennemprøvet model.
Prøvestrækningen blev lavet om i 2013 og fundet så velegnet at den blev benyttet uændret.
Deltagerantallet på max. 30 blev næsten nået – 27 på startlisten.
Som sædvanligt var hele Sdr. Vium medarrangører – beboerunderskrifterne klares lokalt. På
dagen bliver der skaffet massevis af halmballer og afspærring, og efter løbet hjælper alle
med oprydning, fejning osv. IMK kommer med materiel og mandskab om morgenen og står
for afviklingen, med hjælp fra nogle lokale som efterhånden har opnået en vis erfaring som
official.
Dagen slutter også som den plejer, med fest hos Verner og Ellen i racerværkstedet.
Inden det blev sommerferie skulle 1. afdeling af klubmesterskabet køres. Efter klubrallylight
reglementet var service tilladt og med prøver på både asfalt og grus (Nørlundbanen) var det
tydeligvis en fordel at skifte hjul undervejs. Kun 6 mandskaber deltog og Harald Søndergård
og Per Mikkelsen vandt afdelingen.
Den 14. august havde DASUs Rallyudvalg inviteret til dialogmøde i klubhuset, med emnet
”teknik”. Formålet var at lodde stemningen for forskellige ændringer i det tekniske
reglement, med henblik på at få flere deltagere i rallysporten.
2. afdeling af klubmesterskabet skulle køres søndag den 12. oktober. Løbsområdet var
denne gang Hornsyld, hvor Jesper Qvist var i løbsledelsen. Tilladelser hos lodsejere og
myndigheder går ikke altid lige let, men det lykkedes at få tilladelse til 2 forskellige områder
– den ene lidt større end den anden. Det mindste område skulle have været udvidet med
100 m blind vej, men de krav til afspærring der blev stillet fra Hedensted Kommunes side,
havde vi ikke mulighed for at opfylde. Politiet havde derimod godkendt
afspærringsplanerne, uden bemærkninger.
Til gengæld var det andet prøveområde – Hornsyld Købmandsgård – et rigtig fint område.
Løbet blev kørt som et begrænset løb, kun for medlemmer af HAMK og IMK.
Deltagermæssigt var fordelingen: HAMK=1 og IMK=15
Thorben Nielsen og Nicolai Jensen vandt med et forspring på 2 sekunder foran Jesper Qvist
og Jesper Teist.
Efterfølgende har OR-udvalget evalueret afviklingen og på grund af et par aktuelle episoder,
er man nået frem til at der nok er behov for en opstramning/præcisering af nogle simple
regler for startrækkefølge og forsøg på snyd med kontrolkort.

Udover aktiviteterne i IMK, hjælper klubbens officials ved andre klubbers arrangementer. I
2014 havde IMK valgt at koncentrere indsatsen om 3 DM rallies, arrangeret af de klubber vi
ofte får hjælp fra: DM3 i Hobro, DM5 i Århus (Odder) og DM6 i Kjellerup. Der foruden har
der været officials ved DM2 i Vejen, minirally i Silkeborg, samt til klubrally i Lemvig et par
gange. Der er sikkert flere steder end nævnt her.
Til hvert DM rally skulle IMK stille med mellem 20 og 30 officials. Torben Nielsen havde igen i
år påtaget sig opgaven med at samle mandskaberne og det er hver gang lykkedes – til sidst men vi er også i den situation, at det langt fra kun er vores egne medlemmer vi trækker på –
venner og bekendte, der ikke hverken har licens eller selv har været aktive – og medlemmer
i andre klubber, har vi også trukket på. Når man tænker på at vi i IMK har mere end 50
rallylicenser, er det ikke prangende at der kun melder sig 5–10 medlemmer med rallylicens,
når der efterlyses hjælpere.
Depotfaciliteterne er efterhånden blevet for små og samtidig har MRC afdelingen også
ønsket mere plads til deres materiel. Løsningen er blevet at OR-afdelingen overdrager den
nuværende 40 fods container til MRC afdelingen og har fået bevilget 2 andre containere,
som er stillet op på P-pladsen ret tæt ved indkørslen. Der mangler en overdækning mellem
containerne, hvor det er meningen at de 2 trailere skal have plads.
De mange med licens i IMK har også været aktive deltagere – til arrangementer, hvor der
heldigvis har været officials nok. Og det er også blevet til mange flotte enkeltresultater, samt
nogle mesterskaber og medaljer af forskellig type:
O-løb: NEZ, DM og JFM
Klasse M:

Harald Søndergaard & Jan Søndergaard:

3 x Sølv

Thorben Nielsen & Kåre Nielsen
Charlotte Jørgensen & Hanne Flensborg
Henrik Iversen & Svend Erik Hedevang

1.pl
3.pl
2.pl

Henrik Iversen & Svend Erik Hedevang

1.pl

JFM:
Klasse 3:
Klasse 7:
Holdmesterskabet:

Thorben Nielsen & Kåre Nielsen/Henrik Nielsen
Henrik Iversen & Svend Erik Hedevang
IMK

Bronze
Sølv
Sølv

Rallysprint Yokohamamesterskab Vest:
Hold:
Klasse 2:
Klasse 3:
Klasse 3:
Klasse 4:

IMK
Jesper Qvist & Nick Hansen
Jesper Teist & Søren Teist
Torben Nielsen & Jørgen Sørensen
Morten Bysted & Dennis Christiansen

1.Pl.
1.Pl
1.pl

IMK’s Vintercup:

Henrik Iversen & René Jørgensen

IMK’s klubmesterskab I
Klubrally

Thorben Nielsen & Nicolai Jensen

Klubrally –
Speed Nord - klasse:
Klasse 3:
Klasse 4:
Klasse 7:
Speed Nord - generel:
Klasse 7:

2.pl
2.pl

Tillykke til præmietagerne.
OR-udvalget takker alle for indsatsen i 2014 og håber på fortsat opbakning i 2015.
3. Helle Brill fremlagde regnskabet som viste et meget fint overskud som især skyldes
refusion fra DM i 2013.
Regnskabet blev godkendt.
4. Der blev efterlyst ideer til hvad der kan få flere deltagere ved Klubmesterskabet. Skal der
være en eller to afdelinger ?
Der er p.t. planlagt at afvikle rally i Sdr. Vium.
Horsens vides endnu ikke.
Der blev drøftet en evt. afvikling af et minirally.
Materialecontainerne skal indrettes m.m.
5. Følgende blev valgt:
Bjarne Nielsen
Anders Clausen ( valgt som rep. til bestyrelsen )
Kenneth Rønholm
Søren Skov
Henrik Iversen
Jesper Qvist
Erik Høgh
6. Alle fortalte lidt om hvad, de sportsligt, har tænkt sig at køre/lave i 2015.
Under kaffen blev der ”summet” om div. som er lidt svært at referere.

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
5/14
Ref.: Sabine Rosenlund
Tilstede: Rasmus Vendelbo, Allan Jensen, Niels Kristian Højriis, Inge Marie Petersen, Bjarne
Nielsen, Anders Clausen, Kim Nygaard Krogh Og Sabine Rosenlund
Ikke tilstede: Rene Jørgensen.
Torsdag den. 15/1-2015 v. Niels Kristian Højriis, Per Kirkebys vej 30
1: Referat - Godkendt.
2: Økonomi – Der er fastsat budget for 2015. Derudover er det besluttet at gaver til runde
fødselsdage er sat til 300 kr. (Startende fra 50 år)
3: Bestyrelse: Generalforsamling: Inge Marie handler ind til franskbrød og kage. Alle mødes
klokken 18, og hjælper med at smøre.
Indkommet tre forslag:
- Der er indkommet et forslag om at nedsætte bestyrelsen fra 9 til 7 mand (§7)
- Det forslås at bestyrelsen frit konstituerer sig selv (§7)
- Ændring af § 5 vedrørende udelukning og eksklusion
Bjarne sørger for at medbringe udprintede kopier
Niels Kristian taler med Rene vedr. Årsberetningen.
4: Øvrige udvalg
A - Baneudvalget: Det undersøges om ildslukkerne kan testes af et klubmedlem. B udvalget
ønsker tilskud til et Omgangs tælle anlæg og et Vogn nummer anlæg.
B - OR-udvalget: Der er vintercup den kommende weekend, i den nye BMW. OR har fået
stillet deres to containere på plads og ønsker tilskud til at bygge et tag imellem disse og til at
få nedgravet et strøm kabel, der skal gå over til toiletbygningen.
C - MRC-udvalget: Efterlyser branddaskere. Hvis de ikke kan findes gratis, købes disse. Der
tjekkes op på om MRC kan overtage nogle af banens ildslukkere. MRC er i gang med at lave
den nye kunstgræsbane og ønsker tilskud til at gøre banen færdig, og mere attraktiv. MRC vil
gøre en stor indsats for at hverve nye medlemmer.
D - Sponsorudvalg: Asger Vendelbo arbejder på at hive nye sponsorer hjem.
E - Bygningsudvalg: Anders, Kim og Niels Kristian aftaler en dag til at kigge på flytning af
olietanken.
F - Bankoudvalg: På generalforsamlingen i marts skal der stemmes om den nye type spil skal
beholdes, da der er delte meninger omkring dette. Derudover kunne der godt bruges et fast
makkerpar.

G - Klubblad og hjemmesideudvalg: Intet at berette
H – Aktivitetsudvalg: Der er årsfest d. 31/1, der er stadig plads til flere tilmeldinger.
Der er to klubaftner tilbage, se hjemmeside for info. De to afholdte klubaftener har været en
succes.
I - Cafeteriaudvalg: Der skal sættes ny køledisk op.
5: Nye møde datoer: Tirsdag d. 7/4-2015, Stentoften 7, 8362 Hørning, klokken 19.00
6: Evt.:

MEDLEMSINFORMATION!
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

NYE MEDLEMMER I IMK
Dennis Hildensø
Marcel Sørensen
Stefan Laursen
Trine Højris Pedersen

IMK byder velkommen!

BESØG HOS NØVLING AUTO – En
oplevelse…?
Af Troels Nielsen, Team Old Time
Onsdag den 11. februar, år 2015, om aftenen, var der 28 personer, der havde trodset det
meget milde vintervejr og på forskellig vis, bevæget sig til adressen, Skråningen 2. i Skibbild
– Nøvling. På denne dato var det nemlig IMK – klubaften her. Hov – gik du glip af det ? 
Karen & Steen Hansen, havde meget velvilligt stillet lokaler til rådighed for os. Steen, der jo
har oplevet mangt og meget, brugte knapt et par timer på at vise os rundt og fortælle om
nogle af hans mange oplevelser. Der var fine nye & gamle ting at kikke på. Ferrari, Bentley,
Jaguar, Aston Martin, Lamborghini, Mercedes & endelig Opel. Det var nogle af de mærker,
der kunne studeres. Lydprøve var der også. Efter en 5 til 7 klik lyde, kom der, med et brøl,
også liv i en 12 cyl. Ferrari. Et par Formel 1 biler, var der også. Nøvling Auto har, i tidens løb,
været med på udviklingssiden, inden for Teams, med tilknytning til bl.a. Banesporten. Læs
evt. mere herom på deres Hjemmeside – www.n-av.dk
Nøvling Auto var vært ved Kaffen og Inge havde været i gang et par timer i køkkenet, og fået
lavet en del lækker kage / lagkage. Mit indtryk af denne aften var, at de fremmødte fik sig en
rigtig god og spændende oplevelse. Godt krydret med historier, snak og kaffe / kage. Eller på
jysk, hygge. Men det er vel også det, der er meningen med en klubaften i IMK. 
Med Sportslig Hilsen Troels – Team Old Time.
Billeder fra aftenen kan ses længere fremme i dette klubblad!

FR-TRÆNING
Af Baneudvalget
Hold øje med hjemmesiden, hvor det vil blive annonceret, så snart der gives grønt lys for
benyttelse af banen. Dog først efter 1. april.
Hilsen
Baneudvalget

STATUS PÅ MRC´s NYE
KUNSTGRÆSBANE
Af Kim Krogh
Vores nye kunstgræsbane har været undervejs længe, og der har været taget tilløb et par
gange til at gå i gang. I sommeren 2014 fik vi så startet op.
Kunstgræsset var allerede tidligere blevet læsset af på området. Hvor det lå flot arrangeret
og bare ventede på at blive brugt.

Omkring sommerferien 2014 blev der blev lagt ud med at fjerne de gamle drænrør, der
havde mærkeret sporet på den tidligere bane.

Billedet er taget efter der er klippet græs og viser lidt ekstra drænrør der skulle fjernes.
Herefter blev græs og ukrudt klippet ned på hele arealet. Da det klippede græs havde ligget

og tørret og blæst væk i et par uger, blev arealet sprøjtet for ukrudt. Dette blev gjort for at
ukrudt ikke hurtigt skulle begynde at vokse op igennem kunstgræsset.

Billedet er taget efter halvdelen af græsset er sprøjtet. Hele arealet blev sprøjtet med en
håndsprøjte, da klubbens mark sprøjte endnu ikke kunne tages i brug. Der er 3000 m2.
Der blev arrangeret en arbejdsweekend, hvor der skulle gives en skalle i pålægningen af
kunstgræs.
Kunstgræsset blev lagt i silende regn. Det var mildest talt elendigt vejr. Det lykkedes, på
trods af vejret, at få lagt en pæn mængde kunstgræs på plads.

Billedet er taget senere, hvor der er lagt nogle drænrør ud, for at markere, hvordan banen

skal se ud.
Da vejret var lidt mere med os, blev fundamentet til det hævede sving lagt.

Som det er nu, er der kommet lidt mere kunstgræs på den flade del af banen og det hævede
sving er vokset lidt, og mangler kun lidt finpudsning inden den kan beklædes med
kunstgræs.

Som altid så mangler der kun lige det sidste ;)

Når banen er færdig bliver dens layout noget i denne retning.

Det er planen, at der på den færdige bane skal være følgende elementer. En bro, et stort
hævet sving, hop og en chikane sektion.
Vi er ikke helt afklarede i, hvordan vi vil markere sporet. Derfor vil vi afprøve forskellige
materialer, for at finde ud af, hvad der virker bedst på de forskellige sektioner af banen. Der
vil på de lige stræk blive brugt dæk, tov og brædder. I svingene vil vi prøve at lave curbs i
beton.

Udgangspunktet er at banen opbygges som beskrevet ovenfor.
Men resultatet kan godt ende med at være anderledes, da vi i MRC afdelingen arbejder efter
princippet: Dem der deltager, bestemmer :)

MINDEPOKAL OG ÆRESPOKAL
Igen i år er Peder Brøchners Mindepokal og Jens Hansens
ærespokal blevet uddelt til årets klubfest
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.”
Jens Hansens ærespokal gives i år til en mand, der ikke ved han får den. Det gør den jo nok
egentlig hver år, men denne mand, tror
faktisk at det er en anden der skal modtage
den.
Vi tror i bestyrelsen at det er lykkedes os at
holde det hemmeligt for ham, selvom han
ellers er en mand der har styr på alt, - selv
de mindste detaljer.
Og det er faktisk også derfor han skal
modtage denne pokal. Vi er i bestyrelsen
overbevist om at han, med sin sans for
detalje samt store overblik, er en rigtig god
mand, ikke bare for MRC afdelingen, men
også for hele klubben.
Han har ikke været medlem af klubben ret
længe, men er ivrig for at lære hvordan det
hele hænger sammen, og det er vi sikker
på han nok skal lykkedes i, - ellers må du
hjertens gerne stille et par spørgsmål, Kim!
Jens Hansens ærespokal uddeles i år til Kim Nygaard Krogh.

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 går pokalen til en mand, der om nogen må kunne siges at være en god klub kammerart.
Han er ikke alene aktiv kører, men han er der også når der skal laves noget på banen.

Han er en af dem der, der har et humør som
mange misunder. Han er aldrig sur, og jeg
har aldrig hørt en eneste sige et negativt ord
om ham, - og det forstår jeg godt.
Jeg har desværre alt for sjældent haft ham på
tomandshånd. Men de gange jeg har haft,
føler jeg alligevel at jeg kender ham fuldt ud,
og sådan tror jeg ikke at jeg er den eneste
der har det.
Som om det ikke var nok, arbejder han også i
øjeblikket på at finde nye sponsorer til
klubben, og det er han faktisk ret god til!
Der kan derfor ikke være nogen tvivl om at
Peter Brøchners minde pokal i år går til Asger
Vendelbo

KLUBRALLY – VINTERCUP
Af Bjarne Nielsen
Søndag den 18. januar skulle 1. afdeling af Vintercuppen køres. Klubbens nye bil: BMW 316
Compact skulle indvies.
Løbsområdet var Herning Kommunes genbrugsplads på Mørupvej. Et stort område, med
mulighed for at lave flere forskellige prøver.
Svend Erik Hedevang havde lavet prøverne og der var nok at se til – hans erfaring som Oløbs planlægger viste sig tydeligt.
Vintercup i IMK er ensbetydende en hyggedag, hvor alle deltagere på skift hjælper med at
passe prøverne. Det giver samtidig mulighed for at se konkurrenternes præstationer eller
mangler. En fast tradition er også lidt godt at spise. Denne gang serverede Elsebeth varm
aspargessuppe til alle.
9 deltagere havde tilmeldt sig og selvom Vintercuppen er beregnet til at være en hyggedag,
går der hurtigt VM i det – for alle vil vinde.
Maria lagde ud med at sætte tiden på prøve 1 – det holdt dog ikke hele dagen.
Casper og Dennis lavede begge fejlbane på første prøve, så muligheden for en topplacering
forduftede.
Erik valgte at køre med traktioncontrol – måske for bedre at styre de mange hestekræfter.
Det skulle Henrik måske også have gjort, for han måtte inkassere en fejlbane, som sammen
med en bøde er straffen for en påkørsel med bilen.
Søren var uheldig at et motorophæng knækkede under kørslen. Kreative folk fik dog hurtigt
spændt motoren fast med et par båndstrammere og det holdt hele dagen.
Nicolai og Anders holdt sig fri af alle problemer og tog 1. – og 2. pladsen.
Resultatet blev:
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Begejstring over den nye bil eller en mand der trænger til at komme på
kur?

Husk at Vinter-cup 2 køres den 15.marts

COPPA D`EUROPA 2015
Af Troels Nielsen, Team Old Time

Fra d. 19. til d. 22. marts, skal Niels Peder og jeg deltage i et af årets sværeste Historiske
Regularity løb i Europa. Nemlig løbet - Coppa d’Europa. Vi har længe forberet os på turen.
Tilmeldingen skal meget gerne ske senest i oktober, fordi der her, som i så mange andre
store europæiske løb, er stigende anmeldelses gebyr, frem til sidste anmeldelses frist. Typisk
stiger det med 100,- € per termin. Og når der regnes i Euro, kan det godt svare sig at være
lidt på forkant med tilmeldingen.
Karin & Niels Peder anskaffede sig sidste sommer en Golf II GTI 16V. En rigtig fin bil, der ikke
havde kørt andet en godt 70.000 km. Så
efter at bilen var blevet set grundigt efter
hos Nøvling Auto, fik de numre på den.
Ditte & N.P. har så deltaget i et enkelt løb
med den, i efteråret.
Det er anden gang at vi skal prøve
kræfter med Coppa d’Europa. Første
gang var i 2011, da deltog vi i vores Opel
Kadett GT/E. Der var N.P. andenkører.
Denne gang skal jeg over på andenkører
pladsen. Det bliver spændende og det
glæder jeg mig meget til. Derfor tog vi også lige en prøvetur lørdag d. 7. februar. Vi deltog i
løbet ”Winter Trail DK” med start i Kolding og mål i Rødding. Et lille ”for sjov” løb på 150 km.
Der var deltagelse af 19 hold heraf 3 Tyske. Det var fint med denne lille ”prøvetur”. Der var
et par ting der skulle ændres på, både for mandskabet og bilen.
Nu har Bilen så igen været en tur forbi Nøvling Auto. Der er blevet sat rigtig gode vinterdæk
på bilen og ændret et par ting. Bl.a. er passagerer sædet blevet sænket lidt. Diverse udstyr
har Niels Peder fået monteret, så nu er vi snart klar. Nu må vi bare vente på, at det bliver
onsdag d. 18 marts. Der sætter vi kursen mod Maastricht i Holland. En strækning på ca. 850
km. Onsdag aften er der kontrol af bil og papirer. Der er også køremøde, inden det bliver
sengetid. De næste 3 dage står den så på godt 500 km løb hver dag, inden vi sikkert godt
brugte, når frem til mål i Trier i Tyskland, lørdag aften. På turen har vi så besøgt Belgien,
Luxembourg og Frankrig. Søndag, efter fæller morgenmad, er det så slut og vi kan returnere
til Danmark. Her den 13-2, er der tilmeldt 71 hold, fra 9 nationer. Vi er indtil videre 3 danske
hold, men rygterne siger, at nok bliver 4. Vi glæder os til turen, som små skoledrenge, der
skal have slik. 
Med Sportslig Hilsen, Team Old Time. – Troels.

NYTÅRSLØBET 2014
Af Troels Nielsen, Team Old Time

Så blev det igen d. 28. december, denne gang år 2014. Det er jo lig med det traditionelle –
Nytårsløb. Løbet blev første gang kørt i 70’erne, med Århus som vært, men i de sidste nok 30
år (med en vis usikkerhed) med Randers i værtsrollen. Alt er som det ”plejer”. Inge skal med
som ”hjælper” i køkkenet. Hun bliver sat af i Læsten forsamlingshus, hvor ”Tøserne” fra
”Ras-banden”, skal i gang med at lave varm mad til os andre. Lars og jeg mødes i Rasklublokalet på Gl. Hobrovej. Vi skal ud og hygge os på ruten.
Der er tilmeldt 29 hold. Det er revl og krat. Nye og især gamle O-folk, rally andenkører og
Historiske P-folk. Der er to ruter. En på 30 km.+transport, med lettere orientering, og en på
80 km. med en ”moderne” og to ”gammeldaws” etaper. De køres i områder vest og nord for
Randers. Turen er rigtig fin, og vi to ældre herre morer os med de skøre ting, knægtene
udsætter os for. Hver gang vi skal bruge et præcis mål, går det ”gætte konkurrence” i den. Vi
har jo kun bilens 100 meter tæller. Men pyt, vi hygger os. Hurtige, er vi ikke og mørket har
lagt sig over landet, i et par timer, inden vi når frem til mål, i Klublokalet. Og som sædvanlig,
er vi nogle af de sidste, selv om vi startede som nr. 6. Men hvorfor skulle vi ændre på det. Vi
ved, at der er mad nok til alle. Og lige maden, havde ”Tøserne” styr på. Den ”Forlorne Hare”
var fremragende, og sikke nogle fine (læs store) stykker vi fik. Ja, Lars fik så meget at han
nær var blevet flov. Der måtte jeg lige redde ham. Selv salaten var ”udsøgt” god. Jow, jow,
du læste skam rigtig.
Efter et velfortjent god måltid mad og kaffe med kage, er det tid til at bruge to minutter på
at kigge på ideal ruten. Vi mangler 4 og har 8 for meget. Hertil 98 minutter for sent. I år 2012
var vores tidsforbrug oppe på 159 min. Mod 107 min. I 2013. Så
bliver vi længe nok, skal vi nok nå ned på ideal tiden. Nok med det
sludder. Vi har igen haft en fornøjelig dag, sammen Jer andre. Tak for
det.
RIGTIG GODT NYTÅR til Jer alle. Med Sportslig Hilsen – Troels.
Ps. Harald & Svend Erik kørte et flot løb og blev toer, på trods af at
den ”gamle” andenkører ”kun” deltager i det ene o-løb om året.
--------------------------------------------------------------------

Læs også den ”Stolte faders” historie herunder.
Far og Ditte
Nytårsløb i Randers - en tradition, som jeg nødigt vil undvære, og som tit byder på ulige
mandskabskonstallationer. Det er selvfølgelig en særlig fornøjelse at kunne deltage med sin
datter :-)
OG denne gang, lykkedes det at få Ditte med i rollen som kortlæser, noget hun ellers ikke før
har villet : "O-Løb er alt for svært" har hun hele tiden undslået sig med. - Sikkert med
baggrund i min og Farbrors gode historier om gamle dages bedrifter udi O-Løbs disciplinen.
Der er nok gået lidt "lystfisker" i historierne, om dengang, hvor O-Løb var så svære, lange,
mudrede og natten så mørk og uigennemtrængelig, at selv de bedste Hella ekstralygter, ikke
kunne oplyse natten så meget, at vi kunne afgøre "i hvilken land vi befandt os" - eller for
den sags skyld hvad der var ”for og bag” på bilen !!
Nå, tilbage i Randers, var det stadig lyst og markerne var pyntet, med et tyndt lag sne, da vi
re-startede ved indkørslen til familien Brøndums ejendom, lidt uden for Læsten.
Først her fik vi udleveret rutebogen, hvilket i sig selv var lidt grænseoverskridende for Ditte,
som jo fra klassisk historisk pålidelighedsløb, er vant til at få rutebogen, op til en time før
start. Det "hakkede" da også lidt, de første 2 - 3 sider, men langsomt kom der "rytme" inde i
Mors Fiat, og vi fik masser af god træning i kortlæsning, terrænoverblik og samarbejde. Cklassen havde en god og rimelig tydelig rutebog af de ca. 30 km rute, hvor nogle af vejene
var "glade" for de foregående dages frost.
Vel ankommet til mål i klubhuset på Gl. Hobrovej, lige efter
mørkets frembrud, fik vi heldigvis en idealrute udleveret, så vi
rigtig kunne granske vores fejlkørsler. 3 skilte for meget og 1
for lidt, sendte os ned på en næstsidste plads i klassen.
Men pyt - vi havde en lærerig tur, og den forlorne hare med
tilbehør, var god og jeg er rimelig sikker på, at Ditte kan
"trækkes" med til et O-Løb eller to i 2015 :-)
Godt Nytår fra Niels Peder.

Vi Møblér dit hjem.

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

GALLERI: KLUBAFTEN HOS
NØVLING AUTO
D. 11. februar 2015. Fotos: Troels Nielsen og Kim Højriis

Vind øl og musik til
festen!
Smut ind på Jukeboxen Midtjyllands
facebook side og ”Synes godt om”.
Så er du med i konkurrencen om en
jukebox + fadølsanlæg + 1 fustage
øl, til en fest i 2014.
Se mere på
www.jukeboxenmidtjylland.dk eller
skan QR-koden herunder med din
mobil for at komme direkte to
facebook-siden!

MÆRKEDAGE
Fødselsdage
30 år
Dennis Pedersen

6. april

40 år
Steffen Højriis Jørgensen
René Andersen

20. april
29. april

IMK ønsker hjerteligt Tillykke

BANKOKALENDER 2015
Banko:
Banko 22 Mar
Banko 28 Maj
Banko 19 Juli
Banko 17 Sep
Banko 5 Nov

Bingo:
Bingo 15 Apr
Bingo 12 Jun
Bingo 3 Aug
Bingo 19 Okt
Bingo 23 dec

Bingo:
Bingo 24 Maj Eftermiddag
Bingo 4 Okt Eftermiddag

KALENDEREN
Marts
Tirsdag d. 10
Søndag d. 15
Søndag d. 22

Klubaften – Nærmere info på hjemmesiden
Vintercup 2
Banko

April
Onsdag d. 15
Lørdag d. 25

Bingo
Folkerace cup

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk

