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Kære læser 
 

Dette er årets første klubblad, så selvom det er 
lidt sent, kan man vel godt sige Godt nytår! 
Året blev skudt i gang for et par weekender 
siden med et brag af en fest, som undertegnede 
var vidne til fra første parket. 
Længere omme i bladet finder du nogle billeder 
fra festen og fra pokaluddelingen. 
På forsiden er der et billede af Harry, som blev 
fanget ved 22-tiden til årsfesten. Harry har haft 
fingrene for langt fremme og fået snavset dem 
til. Men af hvad? Bud modtages på 
nedenstående mail – så bringer jeg et overblik 
over de mulige hændelser i næste klubblad. 
 
God læselyst med dette nummer 
Redaktør, Kim Højriis 
klubblad@imk.dk 
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REFERAT - GENERALFORSAMLING 
Torsdag d. 19/1-2017 kl. 19.00 i IMK's klubhus, Brandevej 19B. 
 
Deltagere: IMK's bestyrelse på 7 og yderligere 27 medlemmer. 
Afbud: Ingen. 
Referent: Kim Nygaard Krogh. 
Formand Bjarne Nielsen bød velkommen. 
 
1. Valg af dirigent: 
Jan Søndergaard blev valgt. Dirigenten fastslår at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 
 
2. Formanden aflægger beretning: 

Året 2016 har igen været et godt år i IMK, såvel sportsligt som økonomisk. 
De 3 sportsafdelinger har fået lavet og afviklet nogle gode arrangementer – til glæde for 
både klubbens medlemmer og udefra kommende deltagere. En detaljeret gennemgang har 
været fremført på de tre årsmøder og skulle man være gået glip af dem, ligger der referater 
på klubbens hjemmeside. Her kan man også læse om hvilke kørere og mandskaber der har 
vundet medaljer og mesterskaber. 
Sidste generalforsamling gjorde det med vedtægtsændringer muligt for MRC afdelingen at 
tilslutte sig og afvikle løb i DMSU regi og det har vist sig at være den helt rigtige beslutning. 
Afdelingen har i 2016 afholdt 1 DASU løb med 5 deltagere, samt 2 DMSU løb med 
henholdsvis 34 og 35 deltagere – det taler vist sit tydelige sprog hvor fremtiden for MRC 
sporten ligger. Selve kunstgræsbanen er efterhånden ved at være helt færdigbygget og 
afdelingen arbejder nu med forbedringer. Også udenoms faciliteterne er der planer for. En 
af de store udfordringer er manglende strøm når der afvikles løb og der skal bruges både 
strøm til kompressor, lys, ladere, tælleanlæg og kiosk. Det behov var der ikke nogen der 
kunne forudse, da Nørlundbanen blev anlagt for 30 år siden.  
Baneafdelingen havde allerede ved årets begyndelse, håb om udvidelse af Nørlundbanen, 
men som det ofte sker, tager arbejdet med tilladelser uforholdsvis lang tid og det blev ingen 
undtagelse i dette tilfælde. Støjberegningerne blev lavet af DASU ret hurtigt, men da så 
kommunen skulle vurdere beregningen og konsekvenserne ved ombygningen, trak det ud. 
Uanset at støjbelastningen ikke blev større – nogle steder endda mindre, var det først i 
slutningen af året at tilladelsen kom og indtil videre kun mundtligt. 
Mange års brug af banen med kun almindeligt vedligehold, er årsag til at Nørlundbanen nu 
samtidig trænger til en større renovering, hvor overlaget fræses op og der samtidig tilføres 
nyt materiale. Der er lavet et budget for den foreslåede renovering og udvidelse og 
efterfølgende er der ansøgt om tilskud fra DASUs Banefond og der er givet tilsagn om et 
tilskud på 25.000 kr. hvis projektet gennemføres. 
OR-afdelingen har fået tag over de to containere til det nye depot og mangler nu kun at få 
gjort det sidste færdig med beklædning og inddækning. Der er også lige et uløst problem 
med strøm og løsningen afhænger af, hvad der skal ske med strøm til MRC banen. 
Som det er åbenbart, koster planerne noget, men bestyrelsen anser det for vigtigt, at hvis 
klubbens baner og tilhørende faciliteter fortsat skal være blandt de bedste, indebærer det 
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også at vi investerer nogle midler i det. Heldigvis er pengekassen ikke helt tom og det skyldes 
blandt andet tilskuddet fra bankospillene og overskuddet fra spilleautomater. Uden den 
indtægt ville det være noget mere besværligt at få tingene til at løbe rundt og vi skylder 
derfor alle de personer der bruger mange aftener på at afvikle bankospillene, stor tak for 
det de gør for klubbens skyld. Ind i mellem mangler der stadig hjælpere og der skal hermed 
lyde en opfordring til, om flere ikke kunne give en hånd med - blot en enkelt aften en gang 
i mellem. 
Medlemsmæssigt ligger vi lidt højere end året før. I antallet af licenser er der dog lidt 
forskydninger indenfor de tre sportsgrene: Lidt flere OR-licenser, lidt færre B-licenser og 
positivt er der fremgang i MRC-licenserne. 
Men vi kan sagtens være flere medlemmer og der er i årets løb gjort tiltag for at tiltrække 
nye medlemmer. I foråret var IMK med på Forårsmessen i Strøgcentret i Ikast, hvor der trods 
en ikke alt for heldig placering, var pænt med besøgende på klubbens stand. 
Ligeledes i foråret, var der åbent hus på Nørlundbanen og mange benyttede lejligheden til 
at få en tur i en Folkeracer og nogle prøvede også selv. 
Senere på året var der Foreningsdag i ”Vores Ikast”, men her var der desværre ingen af 
sportsafdelingerne, som havde tid eller mulighed for at deltage.  
Som der tidligere har været snakket om, mangler vi et kordinerende og aktivt PR-udvalg, til 
at koordinere indsatsen med at reklamere for de aktivitetstilbud klubben kan byde på. 
I samme boldgade - en opfordring til især vores aktive medlemmer, om at man en gang i 
mellem lige tager sig tid til at skrive lidt til vores klubblad. Der er enkelte som er meget gode 
til det, men størstedelen af medlemmerne ser vi sjældent noget fra. 
Ligeledes en opfordring til også at huske IMKs Facebook side, når der er arrangementer eller 
andet som kan gøre reklame for klubben. 
Til slut en stor tak til alle dem der har ydet en indsats for IMK i 2016 – med ønsket om at det 
må fortsætte her i 2017. 
Der er ingen kommentarer til beretningen. 
 
3. Kasseren fremlægger revideret driftsregnskab og status: 
Der blev spurgt til, hvad punktet kontorartikler i OR-afdelingens regnskab dækker over, da 
det forbrugte beløb er højere end det budgetterede beløb. 
Det forhøjede beløb skyldes, at følgende dele er ført ind under punktet, en presenning til 
traileren og noget førstehjælps udstyr. 
Der var ikke yderligere kommentar til regnskabet. 
 
4. Fastsættelse af kontingent: 
Bestyrelsen foreslår at prisen på et medlemskab forbliver uændret. 
Dette vedtages. 
 
5. Fremlæggelse af budget: 
Der var følgende kommentarer til budgettet. Posten tilskud til diverse afdelinger dækker 
over: 
Bane afdelingen har søgt til omlægning af banen. OR afdelingen har søgt til færdiggørelse af 
deres nye område. MRC afdelingen har søgt til tælleanlæg og renovering af træværk. Der 
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ud over er der et fælles projekt med et kraftigere el-kabel igennem området fra Klubhuset 
ved Folkerace over forbi MRC, der ender over ved Rally. Som det er nu, er der et for stort 
spændingsfald i de eksisterende kabler og uden en opgradering af el-kablet, vil det 
gældende krav på maksimum 4% spændingsfald ikke kunne overholdes. Bestyrelsen 
arbejder videre med, at se om der kan findes lidt bedre priser på el-kablet. 
Budgettet godkendes. 
 
6. Indkomne forslag: 

Der er ingen indkommende forslag. 
 
7. Valg af bestyrelse: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter og der gives 
meddelelse om de 3 af sportsgrenene valgte til bestyrelsen. 
På valg er Bjarne Nielsen og Niels Kr. Højriis. De modtager gerne genvalg. De blev begge 
valgt. Som suppleanter vælges: Gert Kjeldsen (1. Suppleant) og Andreas Pleth (2. Suppleant.) 
Repræsentanter fra sportsudvalgene: 
Bane: Allan Jensen, MRC: Kim Nygaard Krogh og OR: Anders Clausen. 
 
8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant: 

Følgende revisorer blev genvalgt: Jan Søndergaard og Sabine Rosenlund. 
Følgende revisor suppleant blev genvalgt: Harald Søndergaard. 
 
9. Eventuelt: 

 Niels Kr. takkede Bente Nielsen, Helle Brill og Henrik Elleskov, for deres store 
engagement i forbindelse med regnskabsføring. 

 Der blev spurgt til, om der er afsat penge til vedligeholdelse af grusvejen ude fra 
bommen og ind til klubhuset. Det er der. 

 Onsdag d. 22/2-2017 er der klubaften. Det foregår hos LM Racing i deres nyt 
værksted. Der fortælles bl.a. om, hvordan et DTC team kan opbygges. 

 Der opfordres til afholdelse af flagpostkurser i Baneafdelingen. 

 Der er ved at blive lavet en IMK folder. Tanken er at medlemmer kan dele den ud til 
arrangementer eller på andre relevante steder. Bare spørg efter den. 

 Baneafdelingen mangler fra tid til anden officials, dette gør Midtjysk Cart Klub også 
ind imellem. Der kunne være mulighed for et samarbejde om at udveksle officials når 
de relevante kurser er på plads. 

 MRC-afdelingen mangler også ind i mellem påsættere, og vil også gerne ind i et 
samarbejde med baneafdelingen. Der kræves ingen kurser for at være påsætter, kun 
lidt instruktion og en alder på mindst 12 år til DMSU løb og 16 år til DASU løb. 

 75 medlemmer havde betalt kontingent inden generalforsamlingen, det er vist ny 
rekord. 

 
Tak for gode input og for at bidrage til den konstruktive debat og selvfølgelig for god ro og 
orden. 
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REFERAT – ÅRSMØDE FR 2017  
D. 3. januar 2017 i Klubhuset – Referant: Niels Kr. Højriis 
 

1. Valg af dirigent 
Bjarne Nielsen blev valgt 
 

2. Året der gik 
Allan bød de fremmødte velkommen. 
Der blev kørt to publikumsløb. Klubmestersaksløbet blev aflyst.  
 

Resultater Cup m.m.  ( top 10 ) 
DM Crosskart kl. 125 ccm.  
Sofie Sørensen       9. pl. 
DM Crosskart kl. 250 ccm. 
Simon Sørensen        2. pl. 
Simon kørte sig i øvrigt til en 1. pl. i CKKDK mesterskabet. 

 

Rallycross Super 2000 
Mads Kristensen     5. pl. 
Rasmus Vendelbo   8. pl. 

 

Folkerace Ladies Cup 
Line Damgaard      10. pl. 

 

Folkerace  U-16 Cup 
Mathias Thomasen   4. pl. 
Kristian Grewy          9. pl. 

 

Folkerace  U-18 Cup 
Caroline Grewy        5. pl. 

 

Folkerace KL. 1 Cup 
Dani Damgaard       10. pl. 

 
I holdturneringen, i Folkerace, blev det til en 5. plads. 

 
Vedr. afvikling af løbene er der kun kommet positive tilkendegivelser fra alle sider. 
Der har været afholdt et evalueringsmøde d. 27.10. Her blev der fundet 3 personer, som 
tovholdere, til at tage sig af vedligeholdelse af banen og andre gøremål inden løb. 
Klubhus m.m. :  Mike Sørensen 
Bane : Thomas Andersen 
Græs m.m.: Henrik Thomasen  
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3. Økonomi 
Niels Kr. Højriis fremlagde regnskabet, som viste et pænt overskud. Regnskabet blev 
godkendt. 
 

4. År 2017 
Der er planlagt 2 publikumsløb, åbent hus i 2017. 
Datoer for de 2 åbne løb er 23 april ( FR cup, alle klasser) og 16 september (Crosskat ).   
Åbent hus er 13 maj.  
Planerne vedr. ændring af baneforløbet er kommet et skridt nærmere. Forløbet er tegnet 
og DASU har regnet på evt. ændring af støj, som Ikast-Brande Kommune har godkendt. 
Gert har kontakt til kommunen og firmaer om levering og godkendelse af materialer til 
banen. 
Gert og Thomas m. fl. arbejder videre med sagen. 
 

5. Valg af udvalgsmedlemmer 
Følgende blev valgt: 
Allan Jensen   
Thomas Andersen 
Mike Sørensen 
Gert Kjeldsen 
Emil Hammer 
 

Supp.: 
Mike Nielsen 
Niels Kr. Højriis 
 

6. Valg af bestyrelsesrepræsentant 
Allan Jensen blev valgt. 
   
7. Eventuelt 
Der blev snakket om det nye baneforløb og der er allerede planlagt arbejdsdag d. 7.1. 
Derud over blev der snakket om løst og fast, som ikke er nemt at genfortælle, da der blev 
snakket på kryds og tværs. 
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REFERAT – ÅRSMØDE MRC 2017 
D. 5. januar 2017, kl. 19,00 i Klubhuset 

 

1. Valg af dirigent 
Henrik Worm blev valgt. 
 
2. Året der gik, 2016: 
I løbet af året er der afholdt en del arbejdsdage, hvor der hovedsagligt er arbejdet med at 
gøre den nye kunstgræs bane køreklar. 
Dette var også året, hvor Kunstgræsbanen blev taget i brug for første gang. 
Vi har afholdt to DMSU løb. Det første på Jordbanen med 35 deltagere, hvor der var meget 
vedligeholdelse af banen under løbet. Det andet på Kunstgræsbane med 34 deltagere, hvor 
der var næsten ingen vedligeholdelse af banen under løbet. 
Der blev også afholdt et DASU løb på Kunstgræsbanen med 5 deltagere. 
Til Klubmesterskabet var der 7 deltagere. 
Til vores Hyggeløb i efteråret, var der 10 deltagere. 
 
3. Økonomi 
Henrik udleverede og gennemgik regnskabet. Der var ingen spørgsmål til regnskabet. 
Der er en god økonomi i MRC afd. og året har givet et pænt overskud. 
 
4. År 2017 
Efter et arbejdstungt 2016, skal der være masser af hygge og ræs på banerne i 2017. 
Der er givet forhåndstilsagn om afholdelse af et DMSU løb. 
Følgende opgaver skal der arbejdes med: 

 Kraftigere kabel fra jordvolden ved FR over til MRC, da der er så stort spændingsfald 
over det eksisterende kabel, at kompressoren ind imellem ikke kan starte. Dette er 
især et problem under afholdelse af løb, hvor der skal bruges strøm til kiosk, 
kompressor, ladestrøm, el værktøj, lys og tælleanlæg. 
OBS. Rallyafd. er i gang med at undersøge prisen på et nyt kabel fra Folkerace forbi 
MRC til Rally containerene. Et sådant kabel vil løse problemet. 

 Tidssvarende løbs program, der overholder anbefalingerne fra DASU og DMSU. 

 Nye bordplader udenfor skruecontaineren, da de gamle er ved at rådne væk. 

 Hop på banen. 

 Lys ved køretårn og bane, så der kan køres i vinterhalvåret. 

 Hylder i skrue containeren. De nuværende er ubrugelige. 
Forslag til 2017. 

 Sommercamp evt. med besøg af underviser, som har noget relevant viden ift. MRC. 
Konrad og Lauge kommer med et udkast. 
 

5. Valg af udvalgsmedlemmer 
Hans-Arne ville gerne afløses, vi siger alle tak for hans indsats. 
Christian ændres fra udvalgsmedlem til suppleant. Det giver plads til at Lauge og Søren kan 
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træde ind som udvalgsmedlemmer. Konrad træder ind som suppleant. 
MRC-udvalget består herefter af Kim Nygaard Krogh, Henrik Elleskov, Torben Svenningsen, 
Lauge Sylvestersen og Søren Nielsen med Christian Williams og Konrad Berger som 
suppleanter. 
Det er aftalt at suppleanterne inviteres med til udvalgsmøderne. 
 
6. Valg af udvalgsmedlem til bestyrelsen. 
Kim Nygaard Krogh blev genvalgt. 
 
7. Evt. 
Under eventuelt blev det første udvalgsmøde afholdt. 
Kim blev genvalgt som MRC-udvalgsformand. 
Henrik blev genvalgt som kasserer. 
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REFERAT – ÅRSMØDE OR 2017 
D. 4/1 2017 i klubhuset (17 deltagere) – Referant: Bente Nielsen 
 

VALG AF DIRIGENT 
Jan Søndergaard blev valgt – Bente Nielsen blev udpeget til referant. 
 

ÅRET DER DIK 
Bjarne Nielsen aflagde beretning om årets gang i afdelingen. I hovedtræk var der følgende 
aktiviteter: Vintercup, NEZ i april, Rallysprint i Sdr. Vium i Juni (det var 10. gang), Mini-rally 
Syd i september (rallycentrum i Hjøllund – nyt område for IMK) samt der er blevet hjulpet 
til ved diverse løb i andre klubber. 
Derudover blev nævnt de mandskaber som har modtaget guld, sølv eller bronze i årets løb. 
 

ØKONOMI 
Regnskab for samlet for afdelingen samt for arrangementet ”minirally syd i september”. 
Afdelingen har et underskud på kr. 896,99 for 2016. 
 

ÅR 2017 
Hvad er der planer om i afdelingen ?? 

 Depotet skal færdiggøres 

 Klubrally kursus i februar – forventes at skal køres på Køreteknisk Anlæg i Skjern 

 Hvis der bliver åben hus på Nørlundbanen (i lighed med tidligere år), skal afdelingen 
deltage med nogle biler og repræsentanter for sporten 

 Forårsmesse i Strøgcentret i Ikast (håber på en bedre placering i år i forhold til sidste år) 

 Rallysprint i Sdr. Vium – den 17/6 

 Minirally Syd – den 7/10 . Område hertil er ikke fundet endnu, men flere forslag kom på 
bordet. Hjøllund eller Aulum som RallyCentrum. 

 Klubmesterskaber skal der være nogen løb ?? Det kunne være en mulighed, at gøre det 
i fællesskab med flere klubber – så er der også flere til at lave løb. Af klubber blev nævnt: 
Lemvig, Kjellerup, Randers og Århus. 

 Fælles arrangementer med Bane-afdelingen 

 Hjælpe andre klubber med minirally-løb – den 10/6 og 26/8 

 Hjælpe Kjellerup med DM-rally den 3-4/11 
 

VALG AF UDVALGSMEDLEMMER 
Nuværende udvalg er: Bjarne Nielsen, Anders Clausen, Henrik Iversen, Kenneth Rønholm og 
Søren Skov – ALLE modtog genvalg. 
 

VALG AF UDVALGSMEDLEMMER TIL BESTYRELSEN 
Anders Clausen blev valg. 
 

EVT. 
Snak rundt om bordet – hvem der skulle køre hvad i 2017. 
Opfordring til at samle et hold til Hold-DM i bil-orienteringsløb, som køres den 9/9 i Thy.  
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KLUBAFTEN: LM RACING - DTC 

 
 
Vi holder klubaften den 22/2-2017 kl 19.00 – 21.30, vi mødes ved indgangen til Jyllands 
ringen, skellerupvej 38, 8600 Silkeborg. 
 
Det bliver en aften hvor Lars Mogensen ejer af teamet, vil fortælle, hvordan et DTC team 
opbygges og drives, og der vil være mulighed for at se teamets bil, og måske Lars kan 
fortælle hvem bliver dette års køre. Lars svaret også for evt. spørgsmål. 
 
Håber I har lyst til at deltage i denne forhåbentlige spændende aften! 
 
Af hensyn til Kaffe / kage mm. er der sidste tilmelding den 20/2 -17 til Anders 40631206 / 
helleoganders@aiac-racing.dk. Max deltager: 30 per. 
Se endvidere information om teamet på deres facebookside. 

  

mailto:helleoganders@aiac-racing.dk
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Nytårsløbet 28. December 2016  

- Et Orienteringsløb med indlagt  ”Cikane” 
Af Niels Peder, Team Old Time 

 

Start – Mål og Samlingssted med bespisning og præmieuddeling for 
den samlede stilling i ”Den Jyske Femkantturnering” var henlagt til 
Læsten Forsamlingshus – nogle kilometer vest for Randers. 
Igen i år havde hele 31 mandskaber valgt at støtte traditionen med 
Bil-Orienteringsløb i Randers Auto Sport på 4. Juledag. I C-Klassen 
hvor Troels og jeg skulle deltage var der  10 mandskaber. 
 

M-A-B- Klasserne en del af ruten tilrettelagt efter de gamle O-løbsregler, som var gældende 
fra 1960 – 1979. Det var dengang man brugte separate løbskort 1:100.000 fra Geodætisk 
Institut , hvor kortudklip i rutebogen var forsynet med en pil der angav hvilket verdenshjørne 
der var op. Og hvor man ikke nødvendigvis var inde på kortudklippet når foregående ordre 
var slut. Ruten vekslede så mellem kortudklip, retningspile, skitser m.v. i rutebogen, og 
tekstordre på løbskortet. Dengang kunne man virkelig blive ”sat af” så man ikke anede hvad 
der var op og ned. 
Også i år var der mulighed for at prøve denne gamle løbsform i C-Klassen. Team Old Time, 
samt 4 andre mandskaber, skulle selvfølgelig have denne udfordring med. Løbskortet var et 
gammelt gulnet stabskort – opfotograferet til 1:50.000 og ledte deltagerene mod Syd og 
Vest til den sydlige del af Randers. 
 
Ruten var god og så tilpas svær at alle smed skilte og fik større eller mindre tidsstraf.  Troels 
og undertegnede brugte næstmest tid af samtlige 19 deltagere ( 55 min. ) Til gengæld kørte 
vi så den rigtige rute (næsten) og blev bedst i C-klassen på den gamle del. 
 
Første starttid var 13:55 Og heldigvis startede vi med denne del, så det var stadig lyst inden 
vi fik udleveret til den normale C-Rutebog ved OTK / Restart  ved Stevnstrup. 
 
Herfra gik det så retur mod Læsten Forsamlingshus.  Kort tid efter starten, i Helstrup, var 
der opsat en ”Cikane”  i form af nogle papkasser på asfaltvejen ud for en større gård i 
udkanten af byen. Nå men en VW  Polo er jo ikke så stor, og Troels kunne nemt kringle den 
igennem  –  men vi nåede da lige at tale om at beboerne i området vist var lidt sippede, 
inden vi kom rundt til ”Cikanen” for anden gang, og opdagede to andre papkasser af samme 
størrelse på græsset ned mod gården. Vi holdt stille lidt, og pludselig bevæger en af 
papkasserne sig lidt og en dreng på 7-9 år stikker hovedet op, lidt usikker på hvorfor vi holder 
stille. Troels ruller så vinduet ned og spørger:  ”Er det dig der har stillet papkasser på vejen” 
?  – ”Det er faktisk ulovligt, og vi har ringet efter politiet” – Ved ordet ”politi” bevæger den 
anden papkasse sig også, og en anden dreng  med store øjne, stikke hovedet op. ” Vi har 
ringet til politiet” gentager Troels – ”de kommer om lidt – så I gør nok klogt i at få ryddet 
op”  hvorefter vi fortsætter rundt på kortudklippet, drejer skarp til højre, hvorfra vi kan se 
to drenge springe op som ”Trold af æske” og så hurtigt at man ikke kan se ”Røven for 
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skosåler”  får fjernet  ”Cikanen”  fra vejen og helt ud af syne.  
He-He – Sjovt – Men tænk hvis de næste gang havde lagt sig i papkasserne 
som stod på vejen – for spændingens skyld – det var sådan noget Troels og 
jeg kunne ha´ fundet på dengang vi var i den alder - Uha-Uha.  
 

 
 

Resten af turen på C-ruten gik nemt, og vi smed ikke nogle skilte her, men 
brugte 16 min. på tiden, hvilket er alt for meget på så ”nem” en rute. 
Resultatet blev at vi blev nr. 4 i C-Klassen, som blev vundet 
suverænt af det andet IMK-Hold:  Bente og 
Brian, med kun 5 strafminutter – Flot, men lad 

os lige mødes til næste år på ”gammeldaws O-løb”. 
 
Som annonceret, var alle deltagere i mål, og 
maden ( Hamburgryg med flødekartofler og 
tilbehør ) klar kl. 17:45 – R.A.S har styr på 
logistikken og pigerne check  maden. 
Kl. 18:25 er resultatet endeligt, og der er 
præmieuddeling. Samt lagkage og kaffe til en 20ér 
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OR-UDVALGSMØDE 04-2016 
Den 15 December kl. 19.00 hos Henrik.  
Deltager, Bjarne, Anders, Henrik, Søren og 
Kenneth. 
Referat Kenneth. 
 

1: Godkendelse af referat 
Godkendt. 
 

2: Siden sidste møde 

 Der har været et mandskab i Kjellerup for og hjælpe med Rally Danmark, det var mange 
folk ude og hjælpe og mange tak for hjælpen. For uden jer er der ikke motor løb. 

 Bjarne og Andres har været til møde vedr. Rally Syd. Horsens har trukket sig ud af rally 
syd. 2017 er der 4 løb et i Tyskland og tre i DK. IMK er blevet spurgt til om vi kan have 
prøve mandskab til de tre løb i DK. Start gebyr er blivet hævet til 200kr prøve længden 
må fremad være op til 75 km. Der blev forslået at der skal være ekstra primer, som vil 
blive delt ud tilfældigt, eksempel dem der har kørt alle løbene, tilfældig start nr. Alle 
løbene gennem året blev evalueret og IMKs løb fil en god kritik for løbet i September. 
En anden tysk klub har forespurgt om de kunne komme med, men de lå for langt nede 
i Tyskland. 
 

3: Økonomi 

 Helle lavet regnskab for 2016, det er blevet til et lille overskud. 

 Budget for 2017 har Helle også lavet, udvalget har justeret nogle tal som, der lige skal 
rettes. 
 

4: Kommende aktiviteter 

 Der er års møde i O&R afd. 4 Januar 2017. 

 Der er blevet spurgt til om speednord klubberne skal lave klubrally kursus den 18/2 eller 
19/2 Bjarne vil kontakte Klaus Tarm og Claus Skjern om de vil arrangere løb en af de to 
dato? 
 

5: Materiel 

 Ny pavillon med logo er på ønske listen, Henrik har arbejdet i og få logo på vores gamle 
pavillon, men har fået besked om at der ikke er garanti for at det kan holde.  

 Den lille trækker skal have skiftet en lynlås. 

 Materiale til og sætte på siden af containeren er købt. Der vil blive fundet en arbejdes 
dag først i det nye år. 
 

6: Eventuelt 

 Løbsledere kursus 345 & 344 vil afholdes først i vinteren 2017/2018  
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BESTYRELSESMØDE 05-2016  
D. 12/1-2017 kl. 19.00 hos Niels Kr. Højriis.  
Referent: Kim Nygaard Krogh 
 
Deltagere: Bjarne Nielsen, Niels Kr. Højriis, Inger Marie Pedersen, Asger Iversen, 
Allan Jensen, Anders Clausen, Kim Nygaard Krogh. 
Afbud: Ingen. 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 Referatet blev godkendt. 
 

2. Bestyrelsen - siden sidste møde – henvendelser mm (undtaget udvalgsemner) 

 Motorshow i Herning 
Motorshow i Herning har kontaktet IMK om deltagelse. Der bliver udstillet en 
Crosskart. Da vi mangler en folder, der fortæller om IMK og de sportsgrene vi dyrker, 
laves der midlertidig nogle visitkort til uddeling. 

 Afholdte årsmøder: Fremtidsplaner 
På Årsmøderne kunne det høres, at der er planer i alle afdelingerne for denne sæson. 
For mere info kan referaterne læses på hjemmesiden. 

 Ansøgning til DASU's banefond. IMK har søgt om tilskud til udvidelsen af Folkerace 
banen ved DASU's banefond. DASU har svaret positivt med et tilsagn på kr. 25.000,- 

 Gennemgang af udvendige el-installationer. El-installationerne på IMK's område er 
efterhånden ikke dækkende for det behov vi har. Der mangler el-installation ved Rally-
afdelingens containere og kablet til MRC er under dimensioneret ift. længden. Ved 
MRC falder spændingen til 196V, når der belastes med 2200W. Der er krav til el-
installationer om maksimal 4% spændingsfald. Bestyrelsen arbejder på et forslag om 
et kraftigere kabel , der føres fra Klubhuset ved Folke race, forbi MRC og slutter ved 
Rally.  
Der kom også forslag om, at der på et tidspunkt skal laves strøm i ryttergården ved 
Folke race. 

 Indbrudsforsøg 
Der har været ubudne gæster på besøg, de kom dog ikke længere end til den inderste 
bom, som blev vippet ud af beslaget ved hængslet. Det kostede heldigvis ikke mere 
end en ny lås, da denne led overlast. Vi har formodning om, at der blev kørt på en ATV. 
 

3. Økonomi 

 Regnskab og budget. 
Regnskabet for sidste år er som forventet kommet ud med et overskud. 
På generalforsamlingen fremlægges regnskabet for 2016 og budgettet for 2017. 
 

4. Sportsudvalgene 
a: Banesports-udvalget 

Volden imellem Klubhus og starten er blevet skubbet tættere på banen. Dette skaber 
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mere plads iryttergården. Der er arbejdsdag igen d. 21 og 22/1. 
b: OR-udvalget 

Den 19/2 afholdes der Klubrally kursus. 
Til Årsmødet blev alle udvalgsmedlemmerne genvalgt. 
c: MRC-udvalget 

Christian og Torben har taget brakpudseren (græsklipperen) med hjem for at renovere 
den. Den skal have nye lejer og knive og repareres i smøresystemet. 
Til Årsmødet var det tæt på kampvalg. Med lidt omrokeringer og ved hjælp af 
suppleant pladserne blev der plads til alle dem, der gerne ville ind i udvalget. 

 
5. Øvrige udvalg 

a: Sponsorudvalget 

Intet nyt. 
b: Bygningsudvalget: 

Intet nyt. 
c: Bankoudvalget 

Banko er ok besat med hjælpere. 
Til Bingo er det stadig kritisk med manglende hjælpere. 
Uden denne hjælp går det ud over det overskud som IMK modtager. 
Der kræves ikke nogle specielle egenskaber, så bare meld dig som frivillig. 
Der kræves heller ikke en direkte relation til IMK for at hjælpe til. 
Kender man en, som man tror, der måske kunne tænke sig at deltage i fællesskabet 
omkring nogle hyggelige bingo aftner, så tag snak med dem og hjælp dem med at skabe 
kontakt til Inger Marie fra bestyrelsen, tlf.: 22973534. 
d: Klubblad- og hjemmesideudvalget 

Klubblad, det kører fint, dog er indlæg altid velkommen. 
Husk at indsende relevant materiale til Facebook gruppen: IMK 
e: Aktivitetsudvalget 

Besøg hos LM Racing i deres nye værksted. Det fortælles bla. om opbygning af et DTC 
team. 
f: Cafeteriaudvalget 

Intet nyt. 
 
6. Kalender 

 Generalforsamling d. 19/1-2017. Bjarne og Niels Kr. er på valg. 

 Årsfest d. 28/1-2017. Husk tilmelding senest d. 20/1-2017. 
 
7. Eventuelt 

 Gennemgang af statusliste. 
 
8. Næste møde 

 Næste bestyrelsesmøde afholdes ved Kim d. 14/3-2017 klokken 19:00.  
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POKALUDDELING TIL ÅRSFESTEN 2017 
STORT TILLYKKE TIL ALLE POKALMODTAGERENE!  

50 års jubilar – Jan 
Søndergaard 

Rallypokalen – 
Karsten Damm 

Jens Hansens Ærespokal – 
Thomas Andersen og 

Malene Stistrup Andersen 

Årets placeringer – Erik Høg, Simon S. Sørensen, Jan Søndergaard, 
Hans-Otto Flensborg, Patrick Brill Clausen, Asger Iversen. 

 
Peder Brøchners Mindepokal uddeles ved en senere lejlighed. 
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BILLEDER FRA ÅRSFESTEN 2017 
Fotograf: Kim Højriis 
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ØSTENS MYSTIK – DEL 2 
Af Inge og Troels Nielsen, Team Old Time 
Fortsættelse på 1. del som blev bragt i Kilometerstenen nr. 6 
2016 – 3. del bringes i nr. 2 2017. 
 
Torsdag. – Anden løbsdag. Vi har begge bøvlet med maveonde i nat. Inge dog mest. Hun har 
næsten ikke sovet. Vores morgenmad er cola og tørt brød. Vi får nogle ”stoppiller” af Birgit. 
Så må vi håbe det hjælper. Nu er Inge jo ikke nogen ”almindelig pive skid” så der er ikke tale 
om at udgå af dagens etape. Hun træffer forskellige sikkerheds foranstaltninger og melder 
sig klar til dagen tur. Sejt Moster. Bilerne bliver hentet og linet op til dagens Ceremoni her 
kl. 9.00. Igen et rigtig flot show. I dag skal vi køre første del af Slalom konkurrencen. Vi har 
startplads 32 i dag. Placeringerne kommer fra gårsdagens Acc. prøve. Altså må vi havde 
været nummer 32 af de 63 startende hold. Fint nok. Banen, som er lavet på den brede 
boulevard, der i dagens anledning er total spærret af, er rigtig glat / fedtet, ikke mindst på 
grund af nattens regn. Så det gælder om at fare med lempe, tror vi. Vores bil har jo ingen 
ABS & ESP. Men vi klarer den dog alligevel med en rimelig tid tror vi. Ralf & Birgit er bedste 
hold. Flot.  
Nu kl. 11.30.00 starter vi ud på dagens 114 km som vi har 2.51.00 til at køre. Etapen går fra 
Nanxian til Changde i vest. I dag er betjentene mindst halveret, da Organisationen har set at 
vi alle kan begå os derude. Trafikken er noget mere rolig i dag og landskabet mere ensartet 
i dag. Da vi nærmer os Changde kommer vi til en stor sø, ”Liuye Lake”. Vi kører på en sprit 
ny vej, mange kilometer langs søen. Alt her er nyt. Der er badestrande og forskellige 
bygninger, fine broer, parker og hoteller. Vi slipper nogen lunde helskindet gennem dagen. 
Vi gør nogle hurtige nødstop ind imellem, men heldigvis kan Inge godt sidde bag en lille busk 
selv om der er kinesere omkring. Sej kone jeg har. Mål ligger her ved søen, i et flot område, 
med alle mulige fritids tilbud. Vi har igen planlagt at køre i mål et sekund efter vores tid. Lige 
da vi når frem til de to rækker kegler der fører ind til mål, smutter der en Taxi ind foran. 
Straks fløjter og vinker alle betjente meget oprevet til ham, men da han får sig simret væk 
er det for sent for os. Inge tæller heldigvis igennem og hun siger 11, da vi passerer, det vi 
tror, er mål. Altså 11 sekunder for sent inde. Men vi bliver noteret for tiden, 2.51.44. altså 
kun 0.44 sekund for sent. Lig med 0 på ruten, for tiden. Vi forstår slet ingen ting mere. Vi 
mangler igen 3 skilte. Men i dag har vi bestemt ikke været friske, men dog fundet alle de 
små trekanter i dag, og der er stadig ingen skilte her. Øv. Vi taler med de andre om, hvad vi 
skal ændre for at få skiltene med. Vi skal kikke efter en ”officiel vogn”. De er også fyldt med 
reklame og rimelig nemme at få øje på. De venter typisk inden for 100 m fra et skilt, da de 
skal have den med igen, når vi alle er kommet forbi. Altså en parkeret ”official vogn” er i 
morgen lig med, at lede efter et skilt i nærområdet.  39 % strøm tilbage i dag.  Fint. 
Bilerne bliver sat til opladning og vi kører med bus til vores hotel. Det er et helt nyt og flot, 
flot, og lige ned til søen. Vi får et værelse øverst oppe. 5 sal. Flot udsigt ud over søen og 
vejen / broerne på den anden side. Her er ikke sparet på noget og sikke nogle værelser. Stor 
entre. Kæmpe værelse og et 15 m2 stort badeværelse med det helt. Selv en telefon ved 
toilettet. I tilfælde af at man skulle løbe tør for toiletpapir. Der er en meget stor flot park 
uden om. Vi går en pæn lang tur hele EU flokken. Godt at få sig rørt lidt. I dag er maden igen 
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OK. Vi har lært at gå forsigtig til de mange retter. Vi tage en ussel lille smule af de forskellige 
ting. Vi prøvesmager så og levner de stærke. Derefter henter vi de ”milde” retter. Efter 
aftensmaden går vi op. Vi er mere end brugte i dag.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der er meget forskel på Stempel Kontroller. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ralf & Birgit vandt den første Slalom. Flot. De kører en Nissan. 
 

Fredag. – Tredje løbsdag.  Der er blevet rimelig ro på vores maver og vi har fået sovet. Så vi 
er klar. Vi har startplads 15 i dag. Så har vi gjort det godt i den slalom i går. Igen en flot 
Ceremoni og igen som alle de andre dage, en fra hvert land op på scenen. Vi er 6 styk.  Vi 
laver ”bølgen” med ”Dongggg Tingggg Lakeee”. Det tager kegler, ved det stort fremmødte 
publikum. I dag skal vi igen køre Acc. Denne gang 80 m. Dagens etape går fra Changde til 
Yiyang. 113 km på 2.49.30. Retning syd øst. Ruten i dag er super spændende og flot. Ene 
små veje langt uden for lov og ret. I dag er der kun meget sjældent en betjent. Til gengæld 
er der flere landsbyer, der har lavet ”velkomst komiteer” med forskellig underholdning 
(dragedans). Så her kører vi ganske langsomt igennem og nyder deres glæde, ved at vi giver 
os tid. Vi møder mange sjove ting på vores tur. Forskellige former for overlæssede køretøjer. 
Sjove ting på gaden inde i landsbyerne. Slagtede grise / høns ophængt helt ud til vejen, 
sammen med vasketøj og andre ting. Jow, Jow, de hygger sig herude.  Trekanterne gentager 
sig, stadig uden skilte, til stor irritation for os, da kineserne bare suser forbi. Øv. Taktikken 
med ”official bilen” virker. Vi får alle skiltene med hjem i dag. Vi kører igen efter at komme 
1 sekund for sent ind. Vi skal være inde på 30 sek. og vi bliver i dag noteret for 31.86. sek. 
altså 0.1.86 sekund for sent. Så i dag passede deres måling og vi kunne have kørt den på 0. 
Det er sørme svært at finde rundt i deres tidtagning. 39 % strøm tilbage  
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Vi er tidlig omme ved vores Hotel, som ligger inde midt i byen. Igen et flot hotel, med mega 
store værelser og flinke folk. Vi fra EU, lejer et lille bus og en Guide fra hotellet. Hans vil vise 
os det normale Kina. Altså de små dårlige kvarterer. Han kender et simpelt sted, hvor vi kan 
drikke kaffe / te, men hvor der er rent. Vi går en lang tur i de små snævre gader. Folk er 
flinke og nysgerrige. Hvad er det for nogle fjolser der render rundt her ? De står med deres 
små gadekøkkener og laver dejlig mad. Det snuser rigtig godt. Men vi tør ikke prøve. 
Desværre. Det er en rigtig dejlig oplevelse. Vi gør hvad vi kan for at kommunikere med dem. 
Stor oplevelse. Efter aftensmaden er vi alle (126) inviteret ned i byens fine Operahus.  De 
har lavet en Musical til ære for os. Den handler om Kinas historie fra jordens opståen og til 
nu. Bare i små korte bider. Virkelig flot lavet og spændende.  
 

 
Starten var aldrig Kedelig. Flot udsigt ikke ? Ja til bilen selvfølgelig. 

 

Lørdag. – Fjerde løbsdag. I dag skal vi tidlig op. Chermonien er i dag kl. 8.30 så vi skal være 
klar på pladsen med bilerne rigtig parkeret kl. 8.00. Vi har i dag start plads 34. De Acc. prøver 
trækker tænder ud. Det er ikke lige der, vi kan følge med alle de store biler. Så er det tid. Til 
de accelerations prøver bliver vi startet med lys. Rødt, så 4 gule og endelig grønt. Lig med 5 
sekunder. Ulemper der bare at det ikke er stabilt. Holdet før os er klar. Rødt lys. Det skifter 
så lige direkte til grønt. De holder stadig, da der lige går et øjeblik, inden det går op for dem 
at den blev grøn. Vi gør klar og er meget parat. Rødt lys. Koncentration. Den skifter til grønt 
mener vi begge. Af sted. Men den bliver gul. Altså en tyvstart. Øv.  
Dagen langdistance går fra Yiyang til provinsens hovedstad Changsha. Kun 101 km i dag og 
mål ude i floden Xiangjiang River. Her ligger en 250 m bred og 6.3 km lang ø. Her er Mao’s 
mindepark. Men inden vi når så langt, skal vi lige køre ruten. Der er ikke en eneste betjent i 
dag, udover dem der normalt er i trafikken. Ruten er kedelig i dag. Hunan, var en af de 
provinser, der havde glæde af de Olympiske lege i 2012. Vi har hver dag, været forbi et 
Olympisk stadion et eller andet sted. I dag er vi forbi hele to af slagsen. Vi får heldigvis kørt 
noget tid op. Vi regner med at få brug for det, når vi når frem til hovedstads trafikken. Godt 
tænkt af os, viser det sig. Ved ankomst til bygrænsen, er vi 17 km foran. Det bliver hurtigt til 
7 km i den tætte trafik, og da vi når ned på øen, som er bilfri, men bestemt ikke 
”menneskefri”, ja da er vi næsten løbet tør for ”overskud”. Det er svært at komme frem til 
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målområdet i den sydlige ende af øen. Vi når det, på trods af at der er mennesker overalt. 
Total trængsel. Vi skal i dag ramme 2.30.44. Vi vælger at satse på 2.30.50. for at være på 
den sikre side. Vi bliver noteret for 2.30.52.40. Igen mærkeligt. Vi har igen alle skilte med 
hjem. Også dem de har forsøgt at gemme. Ha – ha. Idéen med ”official bilerne” virker over 
forventning. Med det ved kineserne bare ikke. Fint. 

 
Mål i Mao’s Park. 

Vi har nu en 14 km lang transport på tulipaner gennem hovedstaden frem til vores Hotel og 
Lade station. Der er fejl i tulipanerne. De første to gange redder vi den, men tredje gang går 
det helt galt. Vi er på den. Det oversigts kort vi har, er ikke en sk.. værd. Umulig at køre efter.  
Pludselig ser vi to Kinesiske løbsdeltagere, der også er på den. De drejer væk fra 
Boulevarden. Os tværs over hele vejen, med tudehornet helt i bund, og bag efter. Efter en 
større rundvisning, lykkedes det for dem at finde frem. Dejligt og tak for hjælpen.  Igen har 
vi 39 % tilbage. Vi er gode til at spare på strømmen. Hvad kommissærerne også bemærker.  
Men der er desværre ingen konkurrence her. Efter at vi har fået tømt vores bil, (vi skal bo 
her de sidste to dage) får vi sat strøm til og får et værelse på 15 etage. Fin udsigt her oppe 
fra. Vi går en tur om i byen, og kikker på kineserne og de kikker på os. Rigtig hyggeligt. Efter 
aftensmaden, hvor vi får delikatesser, så som hønsefødder, grise ører / tæer og ko maver, 
går vi i baren og drikker en øl. De kinesiske øl er faktisk rigtig lækre. Vi snakker om 
morgendagens opgave. En lang 30 km køretur gennem byen frem til den sidste slalom, på 
et totalt kikset kort. Det bliver som at finde en nål i en høstak. Vi glæder os alle over at vi er 
nået så langt uden at nogle har fået buler. Dejligt.    
 

Følg med i den spændende beretning fra østen i næste nummer af 
Kilometerstenen, hvor vi bringer tredje og sidste del. 
Kan du ikke vente? Så er der snigpremiere på den fulde beretning på Team Old 
Times hjemmeside: ww.kortlink.dk/p9sv 
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OMBYGNING PÅ NØRLUNDBANEN 
Der er blevet gjort en stor indsats på banen – og det ses:   

FØR 

EFTER 
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NYE IMK MEDLEMMER 
 

Konrad Berger 
Karsten Damm 

 

 
IMK byder velkommen! 

  

 
Jernbanegade 1A 
7442 Engesvang 

 
Tlf: 86861344 

Web: www.frisor.dk/salonklipogz 

Vi Møblér dit hjem. 

Sunds Møbler 
Navervej 18, 7451 Sunds, 97141700 

Din lokale møbel specialist siden 1970. 
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MÆRKEDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BANKO/BINGOKALENDER 2017 
 

Banko:     Bingo: 
 

      Fredag d. 24 feb 
Søndag d. 12 mar    Mandag d. 3 apr 
Tirsdag d. 30 maj    Onsdag d. 14 jun 
Torsdag d. 6 juli    Fredag d. 18 aug 
Søndag d. 27 sept    Mandag d. 30 okt 
Tirsdag d. 21 nov    Onsdag d. 13 dec 

Fødselsdage 
 
18 år 
Patrick Brill Clausen     9. Marts 
Christina Flensborg     22. Marts 
Simon Søndergaard Sørensen    4. April 
 
40 år 
Jan Jensen       13. April 
 
50 år 
Hans-Otto Flensborg     20. Marts 
Dan L. Pedersen      1. April 
 
 
 
 

 
 
 
 

   

IMK ønsker hjerteligt Tillykke 
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KALENDEREN 
Februar 

Søndag d. 19   Klubrally kursus/træning 
Fredag d. 24   Bingo 
 

Marts 

Søndag d. 12   HBC Banko 
 

April 

Lørdag d. 1   MRC DM Træning 
Søndag d. 2   DM Kvalifikation og finaler 
Mandag d. 3   Bingo 
Søndag d. 23   DM Folkerace 
 

 
 

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk 
 

http://www/

