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Bestyrelse: 
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 
helleoganders@aiac-racing.dk 
 

Emil Hammer (B) Tlf. 28252118 
baneudvalg@imk.dk  
 

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

Udvalgsformænd: 
Rally/Orientering: Henrik Iversen 
Tlf. 40342028 - orudvalg@imk.dk 
 

Bane: Emil Hammer 
Tlf. 28252118 - baneudvalg@imk.dk 
 

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

Medlemsregistrering: 
medlemsreg@imk.dk  
 

Kantinebestyrer:  
Inger Marie Pedersen Tlf. 22973534 
 

 

WEB-master: 
web@imk.dk 

 
 
 
 
Kære læser 
 
Som du ser i dette nummer af Kilometerstenen, 
er der begyndt at sket lidt igen i 
motorsportsverdenen. Det er dog en mere 
begrænset udgave end det plejer at være, 
hvilket vidner om, at alt ikke helt er tilbage ved 
det gamle endnu. 
God fornøjelse med bladet og de forhåbentlig 
flere motorsports arrangementer der i den 
kommende tid! 
 
Pas på jer selv og hinanden! 
Redaktør, Kim Højriis 
klubblad@imk.dk 
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Fra Redaktøren… 

Forside 
   MRC bil med luft under hjulene 
   Foto: Carsten Thinggaard 

 
 

DEADLINE 
Deadline til næste nummer af Kilometerstenen er 
1. oktober 2020 
Næste nummer udkommer medio oktober 2020 
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Mindeopslag for Niels Bom 
Af Allan Westphal 
 
7 maj 2020 døde min ven og Team Midt West-
makker gennem mange år og ikke mindst en stor 
IMK-ildsjæl Niels Bom, af en blodprop, mens han var 
alene hjemme.  
 
 
 
 
 
 
Niels blev 20 Maj bisat fra Kristrup kirke, dette blev 
en udendørs ceremoni på grund af Corona, men 
heldigvis stod solen klart på himlen. 
 
 
 
 
 
 
 
Niels har gennem en del år været utrolig aktiv i IMK, Niels kom aldrig helt over at han måtte 
stoppe med motorsporten og IMK klublivet, hans hjerte bankede virkeligt for den klub, Niels 
sad i baneudvalg i mange år, han har ligeledes været formand i nogen år. Sidst halvfemseren 
start nullerne kunne man træffe Niels på alle tider på baneområdet, han var en flittig arbejder 
og gik meget op i at det så 
godt ud, eks. fik græsset 
aldrig lov til at vokse op i 
ryttergård og på østlige 
tilskuerplads uanset om 
der var løb eller ej. Niels 
datter Charlotte som folk 
fra den tid sikkert kan 
huske, var ligeledes med 
rigtig mange gange ved 
Niels side, både trænings 
aftener, løbs dage og sågar 
utal af hverdagsaftener og 
weekender. 
Niels startede med 
folkerace start halvfemseren, midt halvfemseren gik han over til at køre autocross, som senere 
kom til at hedde Rallycross. Niels kørte primært i hækmotor biler, først var det et par Fiat x-
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1/9 herefter blev det til en Toyota MR2, med hans nr 121. Niels tog mange pokaler gennem 
årerne, højeste placering blev en 2. plads i DM. 
 
Da man ændrede reglerne for motor i bilerne, måtte Niels droppe hans elskede hækmotor og 
gik over til at køre Golf MK1, hvilket aldrig blev hans bedste ven, efter et par sæsoner stoppede 
han med motorløb. 
Niels flyttede af flere grunde til 
Randers egnen og mistede 
kontakten til klubben, men hver 
gang jeg skrev eller snakkede med 
Niels, var IMK altid indblandet i 
disse samtaler på den ene eller 
anden måde. Niels savnede 
oprigtig IMK klublivet resten af 
hans dage og berettede tit 
historier til hans børn og 
børnebørn om denne tid. 
Niels nåede heldigvis og få at vide 
der nu kom rallycross til IMK, 
hvilket han arbejde på mens han var i klubben, desværre nåede han ikke at se det, men han 
ville havde været imponeret over det helt utrolige stykke arbejde der er blevet gjort. 
Niels havde den sidste tid lidet af forskellige sygdomme, men hver gang han kom over det var 
hans altid livsglæde og festlige humør oppe at køre igen, dog havde der været alvorlige 
sygdomme inde i billedet, hvor han havde fortalt hans søn John at han sidste ønske var at få 
den sidste tur rundt på hans højt elskede bane…. Nørrelundbanen i hans elskede klub IMK. 
John ringede 8 maj for at overbringe den utrolige triste nyhed at hans far var gået bort, mens 
vi snakkede fortalte John mig om dette ønske og ville høre om jeg kunne opfylde det ønske for 
Niels og familien. Jeg tog en hurtig beslutning og sagde hvis nogen skulle køre så skulle det 
være mig. Vi havde et projekt vi var i gang med på værkstedet til Junior, som blev speedet op. 
Jeg kontaktede Bent Kristensen i IMK for at høre om han ville stå for sikkerheden samt få 
tilladelse af baneudvalget og som altid var Bent utrolig hjælpsom og udvalget tøvede ikke med 
at give grønt lys. 
 
Torsdag d. 26-6-20 mødtes Niels 
og familien hos os på Grøddevej, 
hvor vi havde sat flaget på halv og 
læsset bilen på trailer, Bent stod 
klar kl. 18 med lågen åben ved 
banen, vi kørte stille og roligt fra 
Grøddevej som et følge gennem 
Ikast ud til banen. Her blev Niels 
spændt fast i højre side og jeg tog 
nogen runder med god fart med 
ham, vi tog også et par sejers 
hekseringe som Niels tit har gjort 
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når der var en pokal med 
hjem. Herefter kørte 
hver fremmødte en stille 
runde med Niels i favnen 
(med mig som chauffør), 
hvor de kunne tage den 
endelige afsked stille og 
roligt med Niels, det må 
være den bedste måde at 
tage afsked med en som 
Niels. Herefter kørte vi 
hjem og satte flaget på 
hel. 
 
 
Der kan ikke fra undertegnede og især familie lyde et TAK der er stort nok til Bent og ligeledes 
til baneudvalget for at i gjorde dette muligt….. 
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 IMK bestyrelsesmøde 03-2020  
Mandag d. 10. august kl. 19.00 ved Kim.  
Deltagere: Bjarne Nielsen, Niels Kr. Højriis, Inger Marie Pedersen, Asger Iversen, Emil Hammer, 
Anders Clausen, Kim Nygaard. Afbud: Ingen Referent: Kim Nygaard. 
 

Dagsorden:  
1. Godkendelse af referat fra sidste møde  
Godkendt.  
 

2. Bestyrelsen - siden sidste møde – henvendelser mm (undtaget udvalgsemner)  
-  Henvendelse fra Casper Olesen angående opfordring til at klubben skulle underskrive en 

protestskrivelse til DASU.  
Opfordring gik på, at det var de forkerte der blev sparet væk pga. Covid-19.  
Bestyrelsen har dog fuld opbakning til DASU’s bestyrelse og har ikke skrevet under.  

- Corona situationen – forsamlingsforbud.  
Arrangementer kører stadig på lavt blus og med mindre socialt samvær i forbindelse med 
arrangementerne.  

- DIF Coronapulje ansøgt og klubben blev bevilget ca. 1/3 af det ansøgte beløb.  
- Landzonetilladelse til lys ved MRC banen samt tilladelse til etablering af støjvolde syd og 

øst for P-pladsen.  
De er kommet i hus.  

- Videomøde med klubformænd og DASUs bestyrelse den 27/5 – generel status  
- Videomøde med klubformænd og DASUs bestyrelse den 16/6 – Corona situationen  

Møderne omhandlede den praktiske afvikling af arrangementer.  
Samtidig blev video mødeformen testet og man kunne godt forstille sig at denne mødeform 
kunne bruges i fremtiden.  

- Miljøtilsyn fra kommunen den 18/6  
Der var ingen bemærkninger ud over at der skal lidt mere info på hjemmesiden ift. 
træningstider og løb.  

- DIF ekstraordinær pulje til sommertiltag i foreningerne stillet til rådighed  
Dette er der ikke gjort brug af.  

 

3. Økonomi:  
- Status 

Der har været planlagte udgifter på klubhuset.  
Der er kommet lidt indtægter og der kommer flere indtægter, når der kommer lidt mere 
gang i aktiviteterne igen.  
Vi er på 144 medlemmer, det er lidt færre end sidste år.  

- Ansøgning til DGI/DIF puljerne: Forslag fra sportsudvalgene?  
o Renovering af toiletter/omklædningsrum.  
o Varmepumper til toiletter/omklædningsrum.  

 

4. Sportsudvalgene:  
a: Banesports-udvalget  
 

- TV2 har været forbi Folkeracebanen, fordi de afholdte det første løb efter Coronaen.  
- Der afholdes Cross Kart løb d. 12. september.  
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- Der kommer asfalt på det nye Rallycross spor i løbet af en måned.  
- Det forventes at afholde Rallycross i år 2021 på Nørlund banen.  
 

b: OR-udvalget  
- Der har været afholdt arbejdsdag med oprydning i containerne.  
- Der er fuld gang i planlægningen af Ruskær Auto løbet d. 23. august.  
- Der planlægges også en afdeling af DM, der skal afholdes d. 3. oktober.  
- Der er kørt JFM mesterskab med maksimum point til Ikast, 300 ud af 300 mulige, flot.  
 

c: MRC-udvalget  
- Efter en del arbejdsdage og aftner er vi nu klar til at afholde løb.  
- Der køres DM 3 - RC Funcup d. 30. august.  
 

5. Øvrige udvalg og funktioner:  
 

a: Sponsorudvalget  
- Der er intet nyt  
 

b: Bygningsudvalget  
- Status på klubhusrenoveringen  
 

Der mangler kun småting.  
- Nye støjvolde:  

o Etablering, der følges op på tidsplanen.  
o Oprydning af træer og dæk, dette følges der også op på.  

- Der er problemer med nogle af nøglebrikkerne, der kigges på en løsning.  
 

c: Banko  
- Der er stille og roligt ved at komme gang i banko igen. Da det er en stille siddende aktivitet    
må der være flere personer samlet, pt 200 personer.  
- Der vil blive afprøvet med varm mad til tirsdags banko.  
- Der vil formodentlig holdes sommerferie i banko fra næste sæson af.  
 

d: Klubblad- og hjemmeside  
- Det kører uændret. Indlæg vil være yderst velkommen.  
 

e: Aktivitetsudvalget  
- Der er intet nyt.  
 

f: Cafeteriaudvalget  
- Der er intet nyt.  
 

6. Kalender & aktiviteter:  
- Ruskær Auto løbet 23/8  
- MRC løb 28-30/8  
- Cross Kart 12/9  
- DM Rally den 3/10  
 

7. Eventuelt:  
 

8. Næste møde  
 

20. oktober ved Bjarne kl 19:00   
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Guld til IMK 
Af Helle Brill 
Nu er sæsonen for klubrally skud i gang igen, men med mange Corona udfordringer, men det 
gik godt under omstændighederne. 
Det blev til GULD til IMK i holdmesterskaberne til jysk Fynsk Fejde afholdt den 1/8-20 i 
Kjellerup. 
Der var fem mandskaber (Patrick og Christina, Asger og Anders,  Preben og Orathai, Christian 
og Andreas, Lasse og Mette) på holdet i år, og de klarede sig godt, 4 mandskaber gennemførte, 
så deres resultater gav point til GULD.. 
 

GULD til IMK i hold mester i Jysk Fynsk Fejde i klubrally🏆🏆 Tak til Kjellerup Motorklub for 
godt løb under Corona omstændighederne. 

Tak til alle officials der gad og bruge en sommer Lørdag på klubrally 😎😎 Tak til Dækcenteret 

Kjellerup 😉 

 

Resultater fra holdkonkurrence findes på de næste sider. 
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3-dags løbet 2020 
Af PH-Racing 
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IMK RC afholder 3. afd. af Fun Cup 
 
D. 28-29-30 august køres der 3. afd. af Fun Cup på MRC banen ved Nørlundbanen. 
Efter mange timers arbejde, er MRC afdelingen klar til at være vært for Fun Cup. 
God fornøjelse til alle deltagere! 
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Nye IMK medlemmer 
 
Mette Rosendahl Daugbjerg 
Kim Poulsen 
Mads Kammersgård 
Anders Mikkelsen 
 
 

 
IMK byder velkommen! 
 

BANKO/BINGOKALENDER 2020 
 

 

HBC BANKO  HBC BINGO  
 

Søndag 18 Oktober  Fredag 25 September  

Tirsdag 24 November  Mandag 2 November  

    Onsdag 16 December  
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Vi Møblér dit hjem. 

Sunds Møbler 
Navervej 18, 7451 Sunds, 97141700 

Din lokale møbel specialist siden 1970. 
 



 

 16 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

MÆRKEDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fødselsdage 
 

40 år: 
Rene Veng Nielsen    18. September 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

   

IMK ønsker hjerteligt Tillykke 
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Med forbehold for Corona virus ændringer! 
 
KALENDER 

August 
Søndag d 23    Ruskær Auto Løbet (Klubrally + JFM 1) 
Torsdag d 27    Banko 
Fre-lør-søndag d. 28-29-30 MRC fun cup 3 
 
 

September 
Lørdag d. 12    DM Crosskart 
Søndag d. 13    DM Folkerace 
Fredag d. 25    Bingo 
 

Oktober 
Lørdag d. 3    Rally – ”Naturens rige” (DM3 + MRS2) 
Lørdag d. 10    Klubmesterskab Folkerace 
Søndag d. 18    Banko 
Lørdag d. 24    Djurs Rally 
 
 
 
 

Se også kalenderne på www.imk.dk og på www.dasu.dk 

http://www.imk.dk/

