
   

  
         
 
 
 

 

Nr. 5 
Oktober 2017
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Bjarne Nielsen (formand) Tlf. 27639005 
formand@imk.dk 
 

Niels Kr. Højriis (kasserer) Tlf. 40145203 
kasserer@imk.dk  
 

Asger Iversen (sekretær) Tlf. 40212421 
al@sport.tdcadsl.dk 
 

Inger Marie Pedersen Tlf. 22973534 
Imp310562@gmail.com  
 

Anders Clausen (OR) Tlf. 40631206 
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baneudvalg@imk.dk  
 

Kim Nygaard Krogh (MRC) Tlf. 30820182 
nygaardkrogh@hotmail.com 
 

Udvalgsformænd: 
Rally/Orientering: Bjarne Nielsen 
Tlf. 27639005 - orudvalg@imk.dk 
 

Bane: Allan Jensen 
Tlf. 23725014 - baneudvalg@imk.dk 
 

MRC: Kim Nygaard Krogh  
Tlf. 30820182 -  mrcudvalg@imk.dk 
 

Medlemsregistrering: 
medlemsreg@imk.dk  
 

Kantinebestyrer:  
Inger Marie Pedersen Tlf. 22973534 
 

Træning - Nørlundbanen: 
Allan Jensen Tlf. 23725014 

 

WEB-master: 
web@imk.dk 
 
 
 

 
 
 

 
Kære læser 
 
Årets sidste klubblad er nu landet i din postkasse. 
2017 har budt på mange spændende indlæg og 
jeg håber også, at I fortsat i 2018 vil bidrage med 
lige så meget spændende læsning! 
 
Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår! 
 
God læselyst! 
Redaktør, Kim Højriis 
klubblad@imk.dk 
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Forside 
Luft under hjulene til klubmesterskab i Klubrally 
Foto: Jørgen Jelling Petersen 
 

DEADLINE 
Deadline til næste nummer af Kilometerstenen er 
1. februar 2018 
Næste nummer udkommer medio februar 2018 

 

mailto:klubblad@imk.dk
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Der indkaldes hermed til 
 

GENERALFORSAMLING 
TIRSDAG D. 16. JANUAR 2018 Kl. 19.00 I KLUBHUSET 

 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Formanden aflægger beretning. 
3. Kassereren fremlægger revideret driftsregnskab og status. 
4. Fastsættelse af kontingent. 
5. Fremlæggelse af budget 
6. Indkomne forslag. 
7. Valg af bestyrelse: 
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Der gives meddelelse 
om de 3, af sportsgrenene valgte til bestyrelsen. 
 
På valg til bestyrelsen er; 
Inger Marie Pedersen 
Asger Iversen 
 
8. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant. 
9. Eventuelt. 
 

Husk at forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være bestyrelsen i 
hænde senest 8 dage før, jvf. klubbens vedtægter   
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Klubdag 16. december 
Den 16/12 2017 har IMK 70 års jubilæum. På 
datoen afholdes der klubdag, hvor der vil være 
æbleskiver og gløgg. Vi starter kl 14. 
Tag familien med i Klubhuset og vær med til at 
fejre klubbens 70års fødselsdag. 
 
 

Uddrag fra 50års Jubilæumsskrift 
I anledning af klubbens 70års jubilæum, bringes på de følgende 
sider, uddrag fra det Jubilæumsskrift der blev lavet, i forbindelse 
med klubbens 50års jubilæum i 1997. Det fulde skrift kan findes 
på klubbens hjemmeside. 
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ÅRSFEST 2018 
 

Så er vi klar til at holde ÅRSFEST i IMK 

 

DET BLIVER  

LØRDAG DEN 27/1 2018 KL. 1800 - 0200 

På Brandevej 19 B, 7430 Ikast 

 

Hvor vi skal havde det sjovt, hygge os og hædre medlemmer af 

klubben og uddele en buket el to. 

Der vil blive serveret buffet fra Helle’s køkken  

og musikken bliver leveret af 

DJ-par Peter Tollund og Carsten Thinggaard 

Pris 150 kr. 

Bus 50 kr. 

 

Priserne i baren vil være ligesom det har været de andre år. 

Bussen køre fra de sædvanlige byer i oplandet. 

Tilmelding til imp310562@gmail.com 

HUSK AT SKRIVE NAVN på alle du tilmelder, om I evt.  skal med 

bussen og adressen. 

 

Tilmelding seneste den fredag d 19 januar 2018 

 

Vi ses  😊😊 

mailto:imp310562@gmail.com
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Klubmesterskabet i Klubrally 
Af Bjarne Rosenlund Nielsen  

 
Lørdag den 28. oktober blev 2. afdeling af klubmesterskabet afviklet i området syd for 
Herning. Deltagermæssigt var det ikke det helt store tilløbsstykke – ud af klubbens knap 50 
licenser, deltog kun 8 mandskaber. 
Det ene prøveområde: Vestjyllands Andel i Sdr. Felding er et velkendt område, som tidligere 
har kostet buler. Underlaget er ofte meget glat, da der flere steder er spildt gødning eller 
andre foderstoffer. På denne efterårsdag gjorde vejrguderne også sit til at udfordringerne 
hele tiden var i top. Trods det, lykkedes det alle at komme helskindet igennem. 
Det andet prøveområde var Skjern Enge Foodpark udenfor Troldhede. Området er i klubrally 
sammenhæng helt nyt, men er med sine mange veje særdeles velegnet til formålet. Ejeren 
af området er en af klubbens medlemmer (Vagn Åge Jensen), så heller ikke her var der 
problemer med at få tilladelse til at benytte området. Glædeligt nok skete der heller ikke 
her uheld og efter de 4 prøver var kørt, kunne klubmestrene i de 2 klasser findes. 

 
1. kører 2. kører 1.afd. 2.afd. I alt Placering 

Klasse 1      

Mike Jelling Nick Jelling 20 20 40 1 
Gabriel Raitis Mads Pedersen 15 10 25 2 

Nick Jelling Mike Jelling  15 15 3 

Mads Pedersen Gabriel Raitis  12 12 4 

      

Klasse 2      

Asger Iversen Patrick Clausen  20 20 1 
Henrik Iversen Svend Erik Hedevang 20  20 2 

Bjarne R. Nielsen Patrick Clausen  15 15 3 

Klaus Jespersen Richard B. Sørensen  12 12 4 

Anders Clausen Patrick Clausen  10 10 5 

      

 
(I klasse 2 var der pointlighed og i henhold til gældende regler, er det i dette tilfælde point 
opnået i sidste afdeling der er betragtes som bedst). 
 
Klubmesterskabspokalerne, som er vandrepokaler, uddeles ved IMK’s årsfest den 27. 
januar 2018. 
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Billeder fra KM i Klubrally 
Fotos: Jørgen Jelling Petersen 
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ÅRSMØDER 2018 
Der afholdes årsmøder i de enkelte afdelinger på følgende datoer. Mød op og 
giv din mening til kende i din afdeling. 
 

O- & R-AFD.:  MRC-AFD:   BANE-AFD.: 
Onsdag d. 3. januar Torsdag d. 4. januar Mandag d. 8. januar 
 

Fælles for alle møder: 
Mødetid : Kl. 19,00 
Sted: Klubhuset/Nørlundbanen 

 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Året der gik 
3. Økonomi 
4. År 2018 
5. Valg af udvalgsmedlemmer 
6. Valg af bestyrelsesrepræsentant 
7. Evt. 

 

HUSK INDSTILLING TIL 
HÆDERSBEVISNINGER! 
Husk indstilling af personer til klubbens hædersbevisninger! 
 

Peder Brøchner‘s 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. 

 

Jens Hansen‘s 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. 
Bestyrelsen afgør, efter indstilling fra medlemmer, hvem der skal modtage pokalen. 
Ethvert medlem af IMK kan skriftlig indstille person eller personer til pokalen. 

 
Indstillinger skal være bestyrelsen i hænde senest d. 10. januar 2018 (Telefonnumre/Email 
adresser findes på side 2). 
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Gråmose Autoløbet 
Jysk/ Fynsk Mesterskab-finalen 2017 
Af Ditte R. Nielsen 

 
At være på efterårsferie i Sønderjylland med svigerfamilien er ingen hindring for at køre 
et orienteringsløb, så for at Far og jeg kunne komme ud og køre et af de sidste løb i denne 
sæson, rejste jeg fra sommerhuset en dag før tid – nu skulle der køres Motorløw, så måtte 
ferien forkortes.  

 

Gråmose Auto løbet, 5. afd. af JFM og JFM-
finale løbet startede fra Gråmose ved 
Engesvang hen på eftermiddagen i flot 
solskinsvejr. Vi havde inden løbet ladet os 
fortælle, at hvis det hele flaskede sig, kunne vi 
have en chance for at få en god placering, 
måske end da vinde Jysk-Fynsk Mesterskab. Vi 
havde ikke selv regnet på det og slog det lidt 
hen, vi skulle jo bare ud og køre et løb og 
forsøge at finde vej som vi plejede, så jeg 

kunne få mere erfaring og træning i kortlæsning og finter.  
Løbet var arrangeret af Kjellerup og omegns motorklub med Anders Fisker og Harry Hansen 
som løbsledere og ruten var henlagt til området mellem Gråmose og Kølvrå/Karup. Der var 
et par dage inden løbet blevet udsendt startliste og slut-instruktion på mail med en 
sidebemærkning om at bestille bilvask til søndag, så vi var spændte på, hvor meget mudder 
vi skulle ud og køre i. Ved start hos Gråmose Auto var der kaffe og kage og en seddel med 
en overraskende besked. Der var helt usædvanligt 
blevet givet tilladelse til at noget at ruten kunne 
afvikles i Kompedal Plantage. Det er mange år siden 
der sidst har været et orienteringsløb med en etape 
i en plantage/skov, fordi det bliver stadigt sværere 
at få tilladelse til at køre i statskovene. Ovenikøbet 
var Kompedal lejren i plantagen udlejet til en masse 
heste med ryttere, så det var meget specielt, at vi 
også samtidigt kunne få tilladelse til at køre løb i 
skoven. Derfor blev det også indskærpet ved start, 
at hastighedsgrænsen skulle overholdes og der 
skulle generelt køres pænt i skoven, så det også til 
en anden gang ville være muligt at få tilladelse igen. 
Far og jeg var lidt spændt på at skulle ud og køre i 
plantagen med mange snorlige ens veje – kunne vi 
nu finde vej derude? Efter en forsikring fra Anders 
om, at han virkelig havde forsøgt at tilpasse 
sværhedsgraden til de forskellige klasser, trillede 
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Poloen ud fra gruset og afsted på første etape ud mod Kompedal Plantage. Vi kom godt fra 
start og følte vi havde godt styr på at finde den rigtige rute ude i skoven og fangede også 
nogle af finterne – FEDT – stemningen i bilen var god på vej ud mod restart og etape 2 med 
start mellem Kølvrå og Karup. Da vi fik udleveret rutebog nr. 2, jeg slog op på side 1 og måtte 
lige tage en dyb indånding – UPS – siden var helt fyldt med retningspile og kør N/Ø/S/V for 
tekster eller bogstaver, og det hele skulle køres i Kølvrå by. Nå på med vanten og i gang med 
at stave mig igennem kortet ordre for ordre. Og det gik jo udmærket, da vi først var kommet 
i gang og vi indhentede på et tidspunkt næsten Bente og Brian igen ( de havde tidligere 
indhentet os med 6 min. ) - så helt langt bagefter var vi da ikke. Resten af etape 2 kørte 
rundt i Kølvrå og Karup, og det kørte rimelig godt fremad, indtil vi til sidst efter 2 retningspile 
havde problemer med at finde ud af, hvor vi var blevet sat af på kortudklippet. Efter et par 
omgange ude i terrænet lykkedes det os at finde ind på kortet igen og vi kunne køre mod 
slutkontrol lige inden det blev rigtigt mørkt, som de sidste i vores klasse - igen. Vi fokuserer 
stadig mest på at finde vejen og det koster på tiden, når kortlæseren (mig) stadig er ny inden 
for orienteringsløb.  
Mens vi kørte mod mål og aftensmad i Rødkærsbro Hallen talte vi om, at vi havde en god 
fornemmelse, men det havde vi jo også før haft, hvor resultatet så viste noget helt andet, 
så vi turde ikke håbe på noget endnu. Det havde været et rigtigt godt og veltilrettelagt løb 
med den helt rigtige sværhedsgrad i C-klassen, et af de bedste løb vi har kørt i år, og med en 
spændende og usædvanlig udfordring med kørsel i plantagen.  
 
I mål stod Rødkærsbro Hallen, ligesom sidste gang, for en lækker aftensmad med glaseret 
skinke og flæskesteg. Og da vi fik sammenlignet vores kontrolkontrol med idealruten 
manglede vi kun 1 skilt og 3 skæve - ikke helt dårligt. Det rakte til en første plads i løbet (med 
157 strafpoint), og så startede udregninger på hvordan det ville påvirke JFM-stillingen.  
 
Vi vandt sølvet, mens Bente og Brian tog guldet med 1 point mindre, og Niels Aage og 
Henning vandt bronze, samt deres klub BOAS vandt holdkonkurrencen. 
  
Vi siger tak for et 
rigtig godt løb og ser 
frem mod næste 
udfordring til 
Midnight Run. 
 
Med venlig Hilsen   
       Ditte 
  
 
 
  
 
                                                                                  Vinderene i JFM 2017 – C-Klassen  
                                                         Ditte – Niels Peder  /  Bente – Brian  /  Niels Aage - Henning 
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Yokohama Mesterskabet 2017 
Af Bjarne Rosenlund Nielsen 

 
I årets løb har følgende IMK mandskaber opnået disse flotte placeringer i Yokohama-
mesterskabet: 
Klasse 1:  Jesper Qvist – Carsten Rehmeier:   3. plads 
Klasse 2:  Benny Andersen – Cecilie Lindgård:   2. plads 
Klasse 4:  Morten B. Pedersen – Peter B. Kidmose:  2. plads 
Klasse 8:  Brian Madsen – Cecilie Madsen:   2. plads 
Klubhold:         2. plads 
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Referat - bestyrelsesmøde 04-2017  
Tirsdag d. 28/11 2017 kl. 18.00 hos Inger Marie – Referent: Kim 
Nygaard Krogh 

 

Deltagere: Bjarne Nielsen, Niels Kr. Højriis, Inger Marie Pedersen, Asger Iversen,  
Allan Jensen, Anders Clausen, Kim Nygaard Krogh.  
Afbud: Ingen.  
Referent: Kim Nygaard Krogh.  
 

Dagsorden:  
1. Godkendelse af referat fra sidste møde  

Referatet blev godkendt.  
 

2. Bestyrelsen - siden sidste møde – henvendelser mm (undtaget udvalgsemner)  
- Kommunalt miljøtilsyn 
Tilsynet gik fint. Der skal laves og udvides jordvolde ved MRC og Rally. Inden arbejdet kan 
begyndes, skal der en tilladelse igennem ved kommunen.  
- Forsikringsforhold  
Klubbens forsikringer er blevet gennemgået og der er styr på dette.  
Der er ikke dækning på lånte maskiner, her skal ejeren selv have en forsikring.  
- Repræsentantskabsmøde i DASU.  
Der er kommet ny formand i DASU, den nye formand hedder Henrik Møller Nielsen. Der kan 
læses mere fra mødet inde på DASU’s hjemmeside. 
 

3. Økonomi  
- Status.  
Moderklubben har et pænt overskud.  
Folkerace har et pænt overskud.  
Rally har også et pænt overskud.  
MRC har et lille overskud.  

 

4. Sportsudvalgene:  
a: Banesports-udvalget  
- Der er afholdt møde i afdelingen.  
- Du glemmer det aldrig. Er indtil videre sat på pause.  
- Publikumshegnet på sydsiden skal rykkes tættere på banen.  
- Udjævning af græs arealerne omkring banen.  
- Næste sæson, d. 30/6 og den 14 og 15/9 2018 er der Folkerace løb.  
 

b: OR-udvalget  
- Minirally Syd blev afholdt i oktober, dagen gik godt, der var lidt fugtigt på dagen.  
- Den 28/10 blev der afholdt Klubmesterskab i Klubrally.  
- Den 4/11 var afdelingen oppe og hjælpe i Viborg klubben.  
- Der er afholdt en arbejdsdag, hvor det nye el kabel blev gravet ned.  
- Næste sæson, Klub Rallysprint i Sdr Virum d. 16/6 og Mini Rally d. 8/9.  
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c: MRC-udvalget  
- Der er afholdt en arbejdsdag, hvor det nye el kabel blev gravet ned.  
 

Øvrige udvalg:  
a: Sponsorudvalget  
- Intet nyt at berette.  
 

b: Bygningsudvalget  
- Færdiggørelse af el-arbejdet til MRC og Rallydepotet  

El arbejdet skal gøres færdig, Emil Hammer er på opgaven.  
Oliefyret skal tilsluttes, der mangler kun at røret tilsluttes i begge ender og en timer. 
  

c: Bankoudvalget  
- Der er gået en klub ud af foreningen og kommet en ny ind.  

Det er den velkendte sang, men nu mere aktuel end nogensinde før.  
Til Bingo er det blevet så kritisk med manglende hjælpere, at det i sidste ende kan ende 
med at IMK må trække sig fra Bingo. Bingo er det der giver flest penge, så BE’ OM HJÆLP. 
Kom bare en gang hvis du kan, man er ikke forpligtet til mere.  
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.: 22 97 35 34  

 

d: Klubblad- og hjemmesideudvalget  
- Indlæg er yderst velkomne.  
 

e: Aktivitetsudvalget  
- Klubaftener i vinter.  
 

f: Cafeteriaudvalget  
- Intet nyt at berette.  

 

6. Kalender:  
- Den 16/12 2017, har IMK 70 års jubilæum. På dagen fra klokken 14 afholdes der 

fødselsdag, hvor der vil være æbleskiver og gløgg. Se mere i næste klubblad. 
- Årsmøder, OR d. 3/1, MRC d. 4/1 og Bane d. 8/1 2018 klokken 19.  
- Generalforsamling d. 16/1 2018 klokken 19.  
- Årsfest d. 27/1 2018 klokken 18. Der kører bus som sædvanligt på den vanlige rute.  

 

7. Eventuelt:  
 

8. Næste møde  
- Næste bestyrelsesmøde afholdes ved Niels Kr. d. 11/1 2018 klokken 19:00.   
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Vi Møblér dit hjem. 

Sunds Møbler 
Navervej 18, 7451 Sunds, 97141700 

Din lokale møbel specialist siden 1970. 
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NYE IMK MEDLEMMER 
 
Henrik Hilleborg 
Allan Hilleborg 
 

 

IMK byder velkommen!    
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MÆRKEDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

BANKO/BINGOKALENDER 2018 
 

 

Banko:     Bingo: 
Torsdag d. 18 januar   Onsdag d. 13 december 2017 
Søndag d. 11 marts   Fredag d. 9 februar 
Tirsdag d. 1 maj    Mandag d. 2 april 
Torsdag d. 14 juni    Onsdag d. 16 maj 
Søndag d. 5 august    Fredag d. 6 juli 
Tirsdag d. 11 september   Mandag d. 27 august 
Torsdag d. 29 november   Onsdag d. 10 oktober 
      Fredag d. 7 december 

  

Fødselsdage 
 

18 år 
Gustav Grefstad      3. januar 
 
40 år 
Peter Pedersen      30. januar 
 
60 år 
Asger Vendelbo      14. december 
Peter Zylauv      16. december 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   

IMK ønsker hjerteligt Tillykke 
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KALENDEREN 
December 
Onsdag d. 13  Bingo 
Lørdag d. 16  Klubdag – IMKs 70års fødselsdag 
 

Januar 
Onsdag d. 3  Årsmøde - OR 
Torsdag d. 4  Årsmøde – MRC 
Mandag d. 8  Årsmøde – BANE 
Tirsdag d. 16  Generalforsamling 
Torsdag d. 18  Banko 
Lørdag d. 27  Årsfest 
 

Februar 
Fredag d. 9  Bingo 
 

 

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk 
 

http://www/

