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Kære læser 
 
”Måske begynder verden at være lidt mere 
normal?” Sådan skrev jeg i sidste nummer. 
Svaret må for nuværende være ”Nej – nærmere 
tværtimod”. Året går på hæld – et specielt år er 
snart slut. Året bød på udfordringer i alle 
henseender, herunder i motorsport. Men hvis 
man vil og arbejder sammen om det, så kan 
meget lader sig gøre – Corona til trods. Se bare 
mere inde i klubbladet. 
 
Glædelig jul og godt nytår fra redaktionen! 
Vi ”læses ved” i det nye år. 
Redaktør, Kim Højriis 
klubblad@imk.dk 
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IMK kåret til ”Årets Klub” 2020 af 
DASU 
Af Troels Nielsen 

 
Vi skriver lørdag den 14. november, og DASU’s Repræsentantskabsmøde er vel overstået. Det 
skete i Vejen, på ”Sportshotel Vejen”. Her var alle klubber i Danmark tilstede. Herfra IMK var 
Anders Clausen vores repræsentant. 
Og stort TILLYKKE til IMK og alle vores ”ildsjæle”. I er ”skyld” i, at vi i IMK, lige er blevet valgt 
til – ”Årets klub 2020”. Hvor er det flot venner.  
Til grund herfor, skal vi nok kigge lidt rundt i vores klub.  
Banesportens ildsjæle og ikke mindst Emil, fik lavet en ”plan” for, hvordan de kunne afvikle 
løb efter de gældende corona regler. Disse tanker delte de velvilligt ud af til andre baner, her 
iblandt FDM-Jyllandsringen. Det kan I læse mere om anden steds i bladet.  
Inden for ”modelrace” i MRC sporten har vi afviklet Mesterskabsløb, ja op til flere af slagsen. 
Det har kun været mulig, fordi nogle ildsjæle har tænkt sig rigtig godt om og taget udfordringen 
op.  
Også inden for vejsporten, har ildsjælene fra IMK heller ikke holdt sig tilbage, og corona eller 
ej, ja så skulle der køres ”Motorløw”. Vores klub var de første til at afvikle ”Klubrally” med 
”corona forbehold”.  
I oktober fik vi, med stort held, afviklet 3 afd. af Danmarksmesterskabet i rally. Nemlig ” Rally 
Naturens Rige”. Folkene bag, havde udtænkt en model til Corona afvikling, der kunne 
godkendes af myndighederne. Kort tid inden løbet, kom folketinget igen med stramninger på 
Corona reglerne. Der blev straks lavet et hurtigt tænkende ”corona-udvalg. Her regerede 
Bente & Johannes og de havde styr på tingene. Se alle disse mange forskellige oplysninger og 
erfaringer blev delt med de andre klubber, der kunne have gavn af dem.  
Der var jo en gang en ”klog” mand, der sagde.: ”Der er jo ingen grund til at alle skal opfinde 
den dybe tallerken”.  Ja godt tænkt, ikke. Og det har alle vores ”ildsjæle” husket på. Her i 
klubben holder vi skam ikke ”alle” kortene tæt ind til kroppen. Kun når vi skal deltage i diverse 
”Holdmesterskaber”.    
Nå, men jeg kan jo snakke længe herom. Men den officielle version fra Hans Bruun fra DASU, 
af baggrunden for udnævnelsen, kommer her.:  
 
Citat.:       
Årets DASU klub 2020. 
Corona har skabt store udfordringer for klubberne. Det har været rigtig svært at afholde løb 
indenfor de begrænsninger, som er sat for sporten. Ikke desto mindre har DASU klubberne 
været rigtig gode til at tilpasse sig disse begrænsninger og dermed holde gang i sporten. 
Den klub som har været allerbedst til dette – favner mange grene af motorsporten, og har, 
grundet stort engagement og masser af energi, været i stand til at afholde løb og træning og 
dermed kunnet fastholde sit medlemstal. 
Vi er imponerede over det professionelle arbejde, beskrivelser, struktur og samarbejde med 
myndighederne, som ligger til grund herfor. 
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Som et ekstra plus har klubben delt sine erfaringer med andre klubber, og har/er dermed en 
inspiration for os alle.  
En stor tak for det og tillykke til: Årets DASU klub 2020 – Ikast og Omegns Motorklub 
På vegne af DASU’s bestyrelse.  -  Hans Bruun. 
Citat slut. 
 
Så vi i IMK kan være stolte af at være med i en motorklub, der har så mange ihærdige 
medlemmer. Og det inden for hele ”paletten”. Hver især har budt ind med netop det, som de 
var gode til. Lad dette være en inspiration til os alle. At selv om vi måske ”kun” er gode på et 
”lille” område, ja så er det vigtig for helheden. Sammen kan vi meget mere, end vi tror. Og der 
er plads til os alle. Så byd roligt ind næste gang. Også selv om du tror, det er i ”småtings 
afdelingen”.  
Endnu en gang et stort TILLYKKE til os alle sammen.  
Hilsen fra et stolt IMK medlem. – Troels.  
 
En stolt IMK-repræsentant, – Anders Clausen, med ”trofæet”.  
 
 

 
Foto.:  Morten Alstrup. 
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Tak for en god oplevelse  
Af Troels Nielsen 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

TAK til Løbsledelsen i Midnight Run og Dansk Historisk Motor Club fordi de trods store Corona-
Udfordringer, valgte at gennemføre løbet, selvom det blev noget mere besværligt og kostede 
de udenlandske deltagere (Tyskere og Nordmænd) som jo ikke kunne komme iflg. Corona-
nedlukning. Deltagere fra det lukkede Nordjylland, måtte også melde afbud. Og nogle ( bl.a. 
Harald Søndergaard ) måtte i hast ud at finde en ny makker. Hele arrangementet var Covid 19 
sikkert – Flot.  
21 mandskaber havde fundet vej til start hos Holsted Biler – som var vært med sodavand og 
grillpølser til udendørs fortæring med behørig afstand. 
Første start var kl. 15:00 – Noget tidligere end normalt, men som altid lovet i indbydelsen, så 
blev det både mørkt og beskidt til sidst for alle deltagere, inden de snavsede biler kunne køre 
i mål på P-Pladsen ved Gl. Vejen Idrætshal – hvor der var sørget for udlevering af sandwich og 
vand som ”Take Away” 
Selve løbet var meget koncentreret i et lille område med Vejen, Bramming og Hovborg som 
”hjørner” 153 kilometer med 11 sekundetaper og med nogle gode lange pålidelighedsetaper, 
hvor orienterings-finterne var strammet pænt op synes jeg. Kun de skrappeste kom igennem 
her uden manglende rutekontroller ( alle IMK-Hold var selvsagt skrappe ;-) ) En ny ting på 
orienteringsetaperne var indlagte tulipaner, som så skulle køres nøjagtig på målet og afgjorde 
ruten derefter ( den ene eller anden vej rundt til næste 
punkt) Et frisk pust, men pas på hastigheden på O-Etaperne. 
45km/t er højt sat når der skal lures finter. 
En anden ny ting var en hjemmeside hvor man via en QR-
Kode kunne følge med i sekundetapetiderne efterhånden 
som de blev indlæst fra beregningen, hvor bl.a. Jan 
Søndergaard sad ved computeren. 
Så var der også lige en gammel ting, som ikke har været brugt 
i årevis – Hastighedskontrol. Generelt må gennemsnitshastigheden ikke overstige 60 km/t – 
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Men i et løb som dette vil de fleste gerne være ”lidt foran” på O-Etaperne for at have ekstra 
tid til at lure finterne. Og netop på en sådan lang O-Etape ( 16.572 m ) Havde løbsledelsen 
opsat et måling over 2489 m. Flere deltagere startede tilmed fra TK3 ”i god tid” og hævede 
dermed uforvarende gennemsnitshastigheden betragteligt. Resultatet var at halvdelen 
inkasserede 10 strafp. eller mere. Troels og jeg kom 24 sekunder for tidligt her, – og vi startede 
netop ca. 30 sek. før tid ved TK3 – ØV 
Poloén gjorde det ellers godt på trods af nogle fæle klage-lyde fra fortøj og bagfjedre, især på 
grusvejene, men det holdt hjem. Nogle af HTK-Målingerne stod kort efter vinkelsving, bakker 
og S-kurver og det var helt umuligt at ”piske” Poloéns 55 hk. så vi kunne nå målepunktet 
rettidigt, og flere steder fik vi 3-5 sek. Straf. Efter min mening favoriserer løbsledelsen på den 
måde de stærkeste biler. 
 
Til slut er der bare at sige tak for en god oplevelse – ærgerligt at feltet ikke kunne være fyldt 
op med både Tyske og Norske deltagere, som det plejer. Og ærgerligt at hyggen ved fælles 
aftensmad og præmie-uddeling var Corona-ramt. 
 
Med Sportslig Hilsen - Niels Peder 
 
IMK-Resultater.: 
 
Touring.:  Poul og Hanne  1. Plads og på en flot 3. plads til MNR-Pokalen. 
O-Løb….:  Harald og Svend Erik 1. Plads 
               Troels og Niels Peder 2. Plads 
 
Alle resultater kan ses her: https://www.dhmc.dk/race/2020/16th-midnight-run 
 
IMK-Foto.: http://www.teamoldtime.dk/viseoversigt.asp?emne=Midnight%20Run%20-
%20IMK%20deltager&mappe=MNR2020 
 
Skarpe Foto.:  
https://www.facebook.com/pg/Skarpe-fotos-
100310091769115/photos/?tab=album&album_id=165967738536683&ref=page_internal 
 
Rallyinfo Foto.:  
http://www.rallygalleri.dk/2020/11_nov/Midtnight_Run/index.html 

 
 

 
 

  

https://www.dhmc.dk/race/2020/16th-midnight-run
http://www.teamoldtime.dk/viseoversigt.asp?emne=Midnight%20Run%20-%20IMK%20deltager&mappe=MNR2020
http://www.teamoldtime.dk/viseoversigt.asp?emne=Midnight%20Run%20-%20IMK%20deltager&mappe=MNR2020
https://www.facebook.com/pg/Skarpe-fotos-100310091769115/photos/?tab=album&album_id=165967738536683&ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Skarpe-fotos-100310091769115/photos/?tab=album&album_id=165967738536683&ref=page_internal
http://www.rallygalleri.dk/2020/11_nov/Midtnight_Run/index.html
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Corona – DM i Bilorientering 2020 
Af Troels Nielsen 
 
Ja på trods af alt det hurlumhej, der har været hen over året med Corona, er det dog lykkedes 
at få afviklet et ”Danmarks Mesterskab” i Bilorientering. Godt nok i en lidt reduceret form, da 
der ”kun” er afviklet 4 afdelinger. Heraf er de 3 bedste så tællende.  
Men på trods af de vanskelige forhold i år, ja så har der ikke været ”givet ved dørene” og som 
det fremgår af resultaterne på DASU’s hjemmeside, har der været ”kamp til stregen”.  
Og lad det være sagt med det samme. IMKs O-folk har igen klaret sig fint, må vi sige.  
Slut resultatet i DM ender med en Bronzemedalje i klasse M. til Harald & Jan, og en 
Sølvmedalje i klasse C. til Bjarne & Sabine. STORT TILLYKKE til jer alle.  
 

 
 

I JFM. (Jysk – Fynsk –Mesterskab). 
Her kommer tingene til at se sådan ud for IMK’erne, med det efter en hård og tæt kamp. Ikke 
ret meget var afgjort inden sidste afdeling. Så spænding til det sidste og fin slutspurt af vores 
O-folk. 
Det ender med en Sølvmedalje i klasse M. til Harald & Jan, og en Sølvmedalje i klasse C. til 
Bjarne & Sabine. STORT TILLYKKE en gang til.  
I JFM for hold, ja her måtte vi i år ”nøjes” med en Sølvmedalje.  I disse corona tider er det 
rigtig fint. 

Så TILLYKKE til Jer. 
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Historisk P-løb 
Af Jan Søndergaard 
 
Den officielle mesterskabs-turnering i Historisk Pålidelighedsløb hedder CC-Cars Dasu Classic, 
og der køres i fire klasser. 
I Touring-klassen deltager Poul og Hanne Juhl-Godballe i en VW Golf GT fra 1988. I de fire 
afdelinger har de vist stabilt og højt niveau. To førstepladser og to andenpladser var nok til at 
sikre dem guldet i turneringen. 
I den sidste afdelingen, hvor det hele skulle afgøres, kørte de sejren sikkert i hus, med en 
gennemsnitlig afvigelse på under ½ sekund ved de 42 hemmelige tidskontroller. Det var der 
kun de tre absolut skrappeste mandskaber i Expert-klassen, der gjorde bedre på dagen. 
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OR udvalgsmøde 02 2020 
Den 03. november kl. 19.00 i Klubhuset 
Referat: 
1: Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt. 
 
2: Siden sidste møde 
•  Klubrally 26.08.20. 

Overskud 5.000 kr. 
•  DM Guld i JFM Klubhold til IMK 
•  DM / MRS 03.10.20 

Et godt arrangement. 
Sponsorer og lodsejere var meget tilfredse. Troels vil lave en plan over 
mandskabsfordelingen til næste gang. 

•  DM 24.10.20 Djursland 
•  Dialogmøde DASU, Bjarne, Anders deltog. Rallysprint bliver omdøbt Rallyspecial. 

Derudover er der Rallyshow. Lidt ændringer på klasseinddelingerne. 
 
3: Økonomi 
•  Status. 

Økonomien ser fornuftig ud, ikke mindst pga. sponsorindtægterne på DM Rally'et. 
•  Ønsker til budget i afdelingen til 2021, materialer mm. 

Der kan godt bruges et sæt O45 afspærringer. 20 styk på en ramme, der skal læsses med 
en truck. 

 
4: Kommende aktiviteter 
•  Klubrallykursus 2021 

Rikke skal spørges, om de vil lave et klubrallykursus som sidste år. 
•  Hvilke arrangementer IMK skal hjælpe til 2021, afventer kalender. 

Formentlig skal vi hjælpe til de andre MRS. 
•  Løb 2021: Speednord / JFM 30/5 (sponsor / reklame på facebook IMK og Speednord), 

orienteringsløb ??, RallySpecial i Sdr. Virum 19/6 (første prioritet, ellers 5/6 12/6 26/6), 
MRS 9/10. 
Hvis der bliver et O løb, så bliver det et mindre MJT løb. 

•  Torsdagsrally? Harald, Per, Troels og Karsten Dam. Vi ser, hvad der kommer til at ske 
•  Klubmesterskab 2021 i orienteringsløb?Klubmesterskab 2021 i orienteringsløb? Der har 

ikke været den store interesse i 2020. 
DOT i Fasterholt. Der kan laves 3 prøver. 
Henrik har en ide til et område for en anden afdeling. 

•  Repræsentantskabsmøde, stemmes på kandidat til rallyudvalget, se DASU 
https://www.dasu.dk/klubservice/#reprasentantskabsmoderhttps://www.dasu.dk/klub
service/#reprasentantskabsmoder 

•  OR årsmøde 5/1 2021 
•  Generalforsamling 21/1 2021 
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5: Materiel 
•  Nyt depot: Færdiggørelse af tag, sider og låge. Strøm. Indretning. 

Indretning er færdiggjort. Der mangler nogle enkelte ting, bl.a. tagrenden. Der skal findes 
en arbejdsdag (lørdag). 

•  Gennemgang og mærkning af materiel. 
Mærkning af 20 nye kegler. 

 
6: Eventuelt 
•  Ove Thomsen kursus som sikkerhedschef. OK. 
•  Andre kursus i 2021. 

Der kunne godt bruges nogen som Prøvechef, og som løbsleder til Klubrally og Rally. 
•  Udvalget 2021? 

Unge, aktive medlemmer opfordres til at stille op til udvalget. 
 
7: Næste møde 
•  Hos Søren i december.  
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Succes til IMK – VFM – LOMS 
Af Niels P. Rolighed 
 

Trods nye Corona-restriktioner, meldt ud af 
regeringen lige op til løbet, havde ”Danmarks 
Mette” denne gang ( og sikkert klog af skade 
) ventet med at lade de nye tiltag træde i 
kraft til efter weekenden. 
Det gjorde det lige nøjagtigt muligt for LOMS 
(Lemvig og Omegns Motor Sport ) at afvikle 
finalen i CC-Cars – Dasu Classic. Løbsledelsen 

havde ellers udfordringer nok i forvejen. En del af ruten var nemlig blevet spærret fredag 
eftermiddag ( Vejarbejde ) Hvilket betød ændring  af 3 sider i rutebogen. Ifølge pålidelig kilde, 
blev arbejdet med at samle rutebøgerne igen, først afsluttet Lørdag morgen kl. 01:00 – Så da 
første deltager blev sendt afsted ud på de 215 km kuperet rute rundt om Lemvig, var det med 
en komplet rutebog – uden ekstra rettelsesblade og tilføjelser – FLOT - kort og godt. Samtidig 
var der naturligvis bekymrede deltagere, der spurgte ind til om der nu var styr på ”Corona-
sikkerheden” i løbet. Det var der absolut, har jeg ved selvsyn konstateret.  
 
Lemvig ligger i et af de smukkeste hjørner af Vestjylland og det er næsten for nemt at 
konstruere en smuk og alsidig biltur her. Ruten var super med gode veje og hastigheden var 
skruet betydeligt ned mellem sekundetaperne, som var lagt ud på steder hvor en 
gennemsnitshastighed på 47 – 50 km/t ikke udgjorde noget problem for øvrige trafikanter og 
beboere. Der var 24 Sekundetaper med 42 tidtagninger. Så udfordringer var der rigeligt af. 
Løbet havde i øvrigt et internationalt snit, idet to tyske hold havde fundet vej til start. 
Ole og undertegnede deltog i åben klasse med den VW Polo Fox som sidste gang havde 
problemer med tomgangen. Det havde Nøvling Autoværksted fået styr på til denne gang. Og 
da Ole fra starten af løbet havde godt fat på sekundetaperne, gik det rigtig godt. Midt på sidste 
halvdel af løbet fik vi imidlertid problemer med strømtilførslen til den Box som sender signal 
fra hjul til speed-pilot App. Det viste sig at være en ”Fejl 40” og selv om vi fik det rettet og 
speed-piloten til at fungere igen, kostede det 4 max-tider og dermed måtte vi overlade 
førstepladsen til Ursula Gerken / Christian Kuhr  ( VFM – Verein Für Motorsport )  Og de kørte 
endda ”kun” med simpelt GPS-Baseret udstyr. Men næste gang………….. 
 
Gerd Uwe Drescher og Richard Lehr havde bilen ”fyldt” med det rigtige målegrej, men ramte 
ikke dagen, og måtte nøjes med en plads midt i feltet i 
sport-klassen. 
 
Det eneste ”rene” IMK-Hold, Poul og Hanne var skarpe 
hele vejen, og vandt både finaleløbet og den samlede 
sejr i turneringen. Så altså Guld til IMK ( Ikast Motor Klub 
) i Touring-Klassen. I expert-klassen var Harald 
Søndergaard chauffør for Jørgen Skjøt fra RAS ( Randers 
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Auto Sport ) og de kørte en 2. plads hjem kun 2 sekunder fra førstepladsen. 
 
Alle resultater kan ses her.: https://loms.dk/cc-cars-dasu-classic-lemvig-resultat/ 
Alle foto fra løbet.: https://www.facebook.com/loms.dk/posts/3505777212839508 
 

 
 
 

  

https://loms.dk/cc-cars-dasu-classic-lemvig-resultat/?fbclid=IwAR08f5hx5VjdY8TipIffQA_gmvEQ9G-cEOp2enkVyFYQOILOcDqSYb1yf1c
https://www.facebook.com/loms.dk/posts/3505777212839508
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IMK’er indstillet til prisen ”Årets 
Energibundt” 
Af Troels Nielsen 

 
Prisen uddeles ved ”DR SPORT 2020” i januar 2021, hvor vi blandt andet fejrer vinderen af 
Årets Energibundt og hylder alle dem, der gør en forskel i foreningslivet i Danmark! 
Energibundter er forudsætningen for det helt særlige foreningsliv, vi har i Danmark, som er 
kendetegnet ved stort sammenhold og fantastisk engagement. Dét gør en forskel i hverdagen 
for tusindvis af børn, unge og voksne. Og det bidrager til at gøre vores klub til noget særligt. 
--o-- 
Den nominerede er.: Mand, 27 år, lyshåret,  dyrker motorsport, i Ikast & omegns Motor Klub 
naturligvis.  
Begrundelsen for nomineringer er.:  
”Personen” bidrager både i løbsledelserne og som aktiv kører i klubben, og er dermed et solidt 
forbillede for mange af de yngre, når det gælder om at vise sammenhold og frivillighed i vores 
idræt. 
”Personen” gik forrest i kampen mod retningslinjer og corona, da landet lukkede ned. Da der 
endeligt viste sig en åbning for at kunne afvikle motorsport, gik ”Personen” som en del af 
løbsledelsen for klubben IMK, forrest og skitserede planer for zoneinddeling, udarbejde 
retningslinjer for hygiejne, rengøring og afvikling af arrangement på Nørlundbanen ved Ikast. 
Alene med det hårde arbejde fra klubben, og især ”Personen”, lykkedes det at få DM-sæsonen 
inden for motorsporten igang, og deltagerne fik endeligt gang i idrætten og samværet igen - 
med afstand, naturligvis. 
Efterfølgende deltog ”Personen” i et af forbundets nu jævnlige online Teams-møder med 
klubberne. Her delte han uselvisk ud af sine og klubbens erfaringer fra den første DM-afdeling 
og delte efterfølgende også planer for afvikling, skitser etc. 
Alt dette arbejde, klubben lagde i at afvikle første DM i 2020 gik videre til øvrige klubber, der 
kunne læne sig op ad planer etc. 
Oveni dette skulle ”Personen” også sikre faciliteter til tv-produktion, som blev muliggjort som 
effekt af corona - og en nødvendighed, da motorsportsarrangementerne, modsat fx fodbold, 
ikke kan have publikummer. 
--o-- 
 
Den nominerede er.: Emil Hammer.  

 
Alle vi i Ikast & omegns Motor Klub, krydser 
fingre for dig Emil og ønsker dig Held & Lykke.    
Og med Sportslig hilsen fra ALLE i IMK. – Ref.-
Troels.  
Vinderen annonceres ved DRs show SPORT 
2020 den 2. januar 2021. 
Med venlig hilsen Danmarks Idrætsforbund 
og Ørsted. 
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Referat årsmøde Baneafdelingen  
D. 26.11.20 på Nørlundbanen 

 
Dagsorden. 
16 personer mødt op til årsmøde + bestyrelsen. 

 
1. Valg af dirigent. Niels Kristian. 

 

2. Året der er gået. (Ris og ros fra vores medlemmer.)  

Besked rundt til alle ang. Oprydning efter løb fungere godt. 

Folk (mugger) rundt i krogene både til løb og til arbejdsdage. (Bestyrelsens 

planlægning) Bane service udføres af Thomas (chef), Mike, Andreas og Loui. 

 

3. Økonomi. Sponsor (hvad skal det koste) 

 

4. Valg af udvalgsmedlemmer. Gert K. fratræder sin post i banesportsudvalget, resten af 

udvalget tager et år mere. Mike Nielsen er valgt ind som suppleant. Viktor Willumsen 

valgt ind i udvalget. 

 

5. Valg af udvalgsmedlem til bestyrelsen. Emil Hammer tager et år mere i 

hovedbestyrelsen. 

 

6. År 2021. ( Hvad skal der ske i klubben det næste år. ) 

Rallycross løb: 17/4-2021 

Crosskart løb: 19/6-2021 

Folkerace løb/afslutning: 2/10-2021 

Klubmesterskab: evt sammen med Koling og Esbjerg 

Flertal for ”fælles” klubmesterskab 

 

7. Uddannelses udvalg.  

Allan Jensen og Solvej Sørensen bliver kontaktpersoner på dette område. 

 

8. Ny kantine personale.  

Malene og Jeanet står fra nu af for vores kantine. Gerne flere der melder sig til at 

hjælpe (unge som gamle) 

 

9. Evt 

Til sidst vil der være fransbrøds madder samt noget kage.  
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Corona – i Rally Sporten 2020 
Af Troels Nielsen 
Ja gentagelse, det er også lige det ”coronaen” gør for tiden. Men vi gør 
det også. For også inden for Rally Sporten, er det gået godt for vores 
medlemmer. Og igen er der Medaljer til IMK mandskaber af ædelt 
metal, på trods af diverse begrænsninger og regler. FLOT. 
 
 
I de følgende konkurrencer er IMK’er blevet ”behængt” med metal af forskellig kvalitet. 
Resultaterne er som følger.: 

I Yokohama mesterskabet. 
Blev det til en flot Guldmedalje til Patrick Brill Clausen og Christina Flensborg, i Klasse 3. 
 

I JFM (Jysk – Fynsk – Mesterskab). 
GULD til. . .  
KR-1. Patrick Brill Clausen / Christina Flensborg.  
KR-2. Asger Bjerg Iversen / Anders Clausen.  
KR-4. Preben Larsen / Orathi Larsen.  
SØLV til. . . 
KR-8. Jørgen Jelling / Mike Jelling.  
BRONZE til. . . 
KR-5. Lasse Brogaard / Jørn Henriksen. 
 

I Jysk-Fynsk-Fejde. (Holdmesterskabet i klubrally). 
Her ser det jo også super flot ud for IMK. Holdet bestod af følgende mandskaber.:   
 
Patrick Brill Clausen og Christina Flensborg,   -   Asger Iversen og Anders Clausen,   -  
Preben Larsen og Orathai Larsen,   -   Lasse Brogård og Mette Rosendal Daubjerg,   -  
Christian Byskov Cavazzi og Andreas Ørts Jakobsen. 
 
Og der var hård kamp om metallet, som I kan se herunder. Men vores ”folk” trak det længste 
strå. Selvfølgelig.   
 
Klub.    Point 
1.   IMK  2020IMK       300 Total tid 75:25 
2.   KOM ́S  Young boys KOM      300 Total tid 76:36 
3.   Brumbasserne fra MNJ      297 Tid klasse 8 27:42 
4.   Væk med æ kvier, vi ska vier   LOMS    297 Tid klasse 8 27:56 
 
Igen flotte resultater og et stort TILLYKKE til Jer alle.  
 
 
  



   

17 

Weekend med motorsport 
Af Troels Nielsen 
 
For os i ”Team Old Time” er weekenden den 23. til 25. okt. en weekend med meget forskellige 
oplevelser. Men inden vi kommer hertil, lige lidt information. Vi i Team Old Time, hører jo til i 
IMK (Ikast & omegns Motor Klub), som det jo er de fleste bekendt. Derudover er vi også 
medlem i DHMC (Dansk Historisk Motor Club) i Vejen og VFM (Verein für Motorsport) i Verden 
– Tyskland. ( ca. 40 km. sydøst for Bremen) Se det er jo alle ”motorklubber”. Derudover har vi 
også medlemmer i Auto-Galleriet og Dansk 
Veteran Klub. Så ja, vi er alsidige, da vi jo ikke at 
forglemme, jo også udgør 2/5 af DTHT (Dansk 
Tysk Historic Team). Motorsport består, efter 
vores opfattelse, af et mix af - Deltagelse / 
Hygge / Oplevelser.  
Og ordet ”oplevelser” kan jo indeholde mange 
ting. Det var lidt info om os. Så nu til 
”oplevelserne” denne weekend. Vi starter 
fredag.  
 

VFM medlemmer i Danmark. 
Selv om det efterhånden er vanskeligt, ja næsten umuligt, at bevæge sig rundt i Europa, ja så 
er Tyskland (indtil på søndag) stadig et af de få lande, der er åben. Som bekendt forsøger vi os 
med en lille efterårsturnering – ”Tysk – Dansk Efterårsmesterskab”, hvor der dystes om rigtige 
”Euro”. Den aktuelle stilling kan ser på dette link.:  
http://www.verein-fuer-
motorsport.de/vfm/home.nsf/dx/Zwischenstand%20nach%20Lauf%203.pdf/$file/Zwischens
tand%20nach%20Lauf%203.pdf  
3. afd. køres i Lemvig i morgen. Og derfor er der lige nu, to tyske mandskaber på vej mod nord. 
Det er Ursula & Christian, og Richard & Gert-Uwe. De 3 førstnævnte er fra VFM. Vi har lavet 
en VFM-hyggeaften her i Skibbild, og Karin & Niels Peder, er her naturligvis også. Så vi er nu 
hele 5 VFM-medlemmer samlet her højt mod nord. Der er gang i historierne, over Inges gode 
hjemmelavede mad. Og da alle er blevet godt mætte og trætte, ja så er det tid til opbrud. Der 
venter jo os alle en lang dag i morgen.  

 Privat Foto. Fra venstre: 
Richard, Christian, Ursula, 
Troels, Niels Peder. 
 
 
Lørdagen byder for nogle, 
på ”Oldtimer Sport”, i 
form af finalen i ”CC-Cars 
DASU Classic” i Lemvig. I 
kan læse herom i Niels 

Peders beretning her andetsteds. Og for andre på finalen i ”DM i Rally”. 

http://www.verein-fuer-motorsport.de/vfm/home.nsf/dx/Zwischenstand%20nach%20Lauf%203.pdf/$file/Zwischenstand%20nach%20Lauf%203.pdf
http://www.verein-fuer-motorsport.de/vfm/home.nsf/dx/Zwischenstand%20nach%20Lauf%203.pdf/$file/Zwischenstand%20nach%20Lauf%203.pdf
http://www.verein-fuer-motorsport.de/vfm/home.nsf/dx/Zwischenstand%20nach%20Lauf%203.pdf/$file/Zwischenstand%20nach%20Lauf%203.pdf
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Hjælper på Hastighedsprøve 
 

Min lørdag begynder tidligt. Jeg skal til landsbyen ”Rostved”, 
beliggende ca. 3 km. nordøst for Rønde. Her skal vi (IMK m. f.) 
mødes kl. 7:30, for at afvikle en hastighedsprøve i finaleløbet, - 
”Djurs Rally”, som har Randers Auto Sport, som arrangør. De har 
40 års Jubilæum i år. Så Tillykke. Prøven skal køres hele 3 gange. 

Som SS. 1 – 4 – 7. Jow vi skal nok få dagen til at gå og få set lidt ”motorløw”.  
Vi er ca. 60 personer, heraf ca. det halve fra IMK, der er mødt frem. Vi starter som vi ”plejer”. 
Med rundstykker og kaffe, tilsat rigtig mange gode historier. Så bliver arbejdet fordelt, og vi 
får sat prøven op. Den består af en rundstrækning på 3,6 km. der skal køres toenhalv gang, og 
så med en afløbsstrækning på 5 km. Så hele prøven bliver godt 14 km. lang. Vi mødes igen ved 
start til mere kaffe og flere ”røverhistorier”.  

 
IMK hygge ved SS1 i Rostved. 

Nu skal vi i gang. Og der er en stor og spændende nyhed, der venter på os. Nemlig Kristian & 
Ole i en ”Hyundai i20 coupe WRC”. Ja intet mindre. Den glæder vi os alle til at se og høre. Der 
er tilmeldt hele 78 biler til dagens løb. Jow, vi skal nok få en go’dag.  
Mit job i dag, er at være ”omgangstæller. Så jeg skal stå i ”udfletningen” fra rundstrækningen, 
og holde styr på, om alle kører det rette antal omgange. Fra min plads her, er det en fin udsigt 
over et pænt stykke af prøven. Jeg har masser af varmt tøj og også regntøj med. Og medbringer 
også en fin stol med bord. Bilen bliver placeret, så den evt. kan bruges som opholdssted og 
naturligvis et rigtig sikkert sted. Jeg indretter mig så ”mageligt”, som det er muligt. Jeg skal jo 
være her hele dagen. Og der er naturligvis ikke mangel på mad og kaffe. Det har jeg sørget for.  

 
Min ”arbejdsplads” i dag. Bemærk lige at der er ”Håndsprit” klar på taget af bilen. 
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Og så ”Dundrer det i jorden”. En ”raket” af en WRC bil kommer forbi. Wau.  
Selv om vi fra IMK er troppet rimelig talstærkt op (der er dog plads til flere, og også dig, hvis 
du skulle få lyst), ja så er der også et par stykker ude og køre. Det er nr. 26. Alex & Rikke, og så 
i nr. 31. hr. Hedevang, der tager turen sammen med Kent S. Andersen, i en Honda Civic EK4. 
Som det jo tydeligt fremgår af mit foto, kan i jo se, at de’herrer har fået Honda’en så højt op i 
tempo, at jeg næsten ikke har fået dem med på billedet. Ja de har så travlt ”desværre”, at i 
den næste ”chikane”, ja der når den store ”Bigballe” ikke at få sig flyttet. Uf det er hård ved 
en Honda. I kan se en video herom her, hvis du har lyst. 
https://www.youtube.com/watch?v=XsCEDKV6fME (I finder det i slutningen af videoen 
naturligvis).  
 

 
 

Ellers forløber dagen helt efter bogen. Der er styr på tingene. Vi får set en masse spændende 
”motorløw”, og det fra første paket. Vejret er perfekt. Tørvejr, letskyet, ikke megen vind og 
ca. 13 grader. Efter tredje gennemkørsel er klaret, er klokken sneget sig hen i nærheden af 
halv seks. Nu skal vi så lige have pillet prøven ned igen. Alle hjælper alle og ved sekstiden, er 
Asker klar ved grillen ved ”Start”. Nu er der så grillpølser til alle. En rigtig fin tradition, der lige 
afslutter en fin dag. Alle får ros og tak for indsatsen, inden vi hver især triller ud i mørket, i alle 
retninger. 
Se, det var lidt om min oplevelse ved at hjælpe, ved afviklingen af en Hastighedsprøve. Og det 
er en noget anderledes oplevelse, end den jeg havde først på måneden, ved at hjælpe til vores 
(IMK) eget Rally. Men det har jeg jo fortalt om. 
Alsidig weekend i Team Old Time ? Ja, det må man vel give mig ret I, ikke ? Og vi har ”alle” 
hygget os sammen med dejlige mennesker. Helt igennem en fin Weekend. 
Med sportslig hilsen. – Team Old Time. – Troels.  

https://www.youtube.com/watch?v=XsCEDKV6fME
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 IMK bestyrelsesmøde 05-2020  
Torsdag d. 3. december kl. 19.00 i klubhuset.  
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)  
- Corona situationen – forsamlingsforbuddet er endnu en gang justeret – nu max 10 personer  
- Repræsentantskabsmøde 

På mødet blev IMK kåret til årets klub. Begrundelse for kåringen.  
 

Årets DASU klub 2020. Corona har skabt store udfordringer for klubberne. Det har været 
rigtig svært at afholde løb indenfor de begrænsninger, som er sat for sporten. Ikke desto 
mindre har DASU klubberne været rigtig gode til at tilpasse sig disse begrænsninger og 
dermed holde gang i sporten. Den klub som har været allerbedst til dette – favner mange 
grene af motorsporten, og har, grundet stort engagement og masser af energi, været i stand 
til at afholde løb og træning og dermed kunnet fastholde sit medlemstal. Vi er imponerede 
over det professionelle arbejde, beskrivelser, struktur og samarbejde med myndighederne, 
som ligger til grund herfor. Som et ekstra plus har klubben delt sine erfaringer med andre 
klubber, og har/er dermed en inspiration for os alle. En stor tak for det og tillykke til: Årets 
DASU klub 2020 – Ikast og Omegns Motorklub. På vegne af DASU’s bestyrelse. - Hans Bruun.  
 

Hvis der købes kører licenser inden d. 31. januar 2021 gives der 25 % rabat.  
 

- Afventer svar på ansøgning til DGI/DIF puljerne  
Der forventes svar midt i december.  
 

3. Økonomi:  
-  Status  

Regnskabet ser ud som budgetteret.  
Dog har banko afdelingen, meget flot, givet cirka 4 gange mere end budgetteret.  
 

4. Sportsudvalgene:  
 
a: Banesports-udvalget  
Der er lavet vedligeholdelse af banen.  
Årsmødet er afholdt med 35 deltagere. Referatet kan ses på hjemmesiden.  
Løbskalenderen for 2021 er planlagt. Der er løb d. 17/4, d. 19/6 og d. 2/10.  
 
b: OR-udvalget  
Der arbejdes på klubrallykursus i Herning d. 27/12 2020.  
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Der er planlagt SpeedNord/JFM afdeling i klubrally d. 30/5 – 2021,  
Klubrallyspecial i Sdr. Vium d. 19/6 – 2021 og  
MRS afdeling d. 9/10 – 2021.  
 
c: MRC-udvalget  
Afdelingen fortsætter med klubaftner om torsdagen hen over vinteren.  
Løbskalenderen for 2021 er planlagt. Der er løb d. 9/5 og d. 15/8.  
 
5. Øvrige udvalg og funktioner:  
 
a: Sponsorudvalget  
 
b: Bygningsudvalget  
- Status på nye støjvolde. Der kommer info til bestyrelsen inden næste bestyrelsesmøde.  
 
c: Banko  
Der ønskes stadig ekstra hjælp, så kom glad og giv en hånd.  
 
d: Klubblad- og hjemmeside  
 
e: Aktivitetsudvalget  
 
6. Kalender & aktiviteter:  
-  Årsmøder:  

OR: 5/1 Bemærk at datoen var forkert i det tidligere referat.  

MRC: 7/1 Bemærk at datoen var forkert i det tidligere referat.  

 

- Generalforsamling 21/1. Grundet covid-19 og afstandskrav, skal man tilmelde sig, således 
at forsamlingen kan afholdes på forsvarlig vis. Generalforsamlinger er undtaget for 
forsamlingsforbuddet. Der vil være håndsprit og folk opfordres til at bære mundbind.  

 
- Årsfest 30/1 er aflyst grundet covid-19 og forsamlingsforbuddet på max 10 personer frem 

til d. 28/2 2021. Vi vil i stedet arbejde på en sommerfest og håber at det bliver muligt.  
 
7. Eventuelt:  
 
8. Næste møde  
Den 11. januar klokken 19 ved Niels Kr. 
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ÅRSFEST 2021  - AFLYST  
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ÅRSMØDER 2021  

 

Der afholdes årsmøder i de enkelte afdelinger på følgende datoer. Mød op og giv 
din mening til kende i din afdeling.  
 

O- & R-AFD.: Tirsdag d. 5. jan 2021   
 
MRC-AFD: Torsdag d. 7. jan 2021   
 
BANE-AFD.: Er afholdt 
 
Fælles for alle møder  
Mødetid : Kl. 19,00  
Sted: Klubhuset/Nørlundbanen  
 
Dagsorden:  
1. Valg af dirigent  
2. Året der gik  
3. Økonomi  
4. År 2021  
5. Valg af udvalgsmedlemmer  
6. Valg af bestyrelsesrepræsentant  

7. Evt.  
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Der indkaldes hermed til 
 

GENERALFORSAMLING 
T0RSDAG D. 21. JANUAR 2021 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; 
Bjarne Nielsen 
Niels Kr. Højriis 

 
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  
 
VIGTIGT: Grundet covid-19 og afstandskrav, skal man tilmelde 
sig, således at forsamlingen kan afholdes på forsvarlig vis. 
Generalforsamlinger er undtaget for forsamlingsforbuddet. Der vil 
være håndsprit og folk opfordres til at bære mundbind. 

 
Tilmelding til Inger Marie Pedersen – Tlf. 22973534 eller mail 
imp310562@gmail.com senest d. 19 Januar 2021  
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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 2021 (Telefonnumre/Email 
adresser findes på side 2). 
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Nye IMK medlemmer 
 
Michael Lindholm Madsen 

 
 

 
IMK byder velkommen! 
 
 

 
BANKO/BINGOKALENDER 2021 
 

 

Bingo HBC Banko     

Mandag  4 Januar  Søndag 14 Februar 
Onsdag  5 Maj  Torsdag 8 April 
Fredag 18 Juni  Tirsdag 2 Marts 
Onsdag 7 Juli  Søndag  22 August 
Mandag 4 Oktober  Torsdag 30 September 
Fredag 17 December Tirsdag 23 November 
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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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MÆRKEDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Fødselsdage 
 

18 år: 
Toke Bundgaard    30. december 
Anders Munch Jensen   22. februar 
 
20 år: 
Mathias Brink Thomasen  26. december 
Sofie Søndergaard Sørensen  26. Januar 
 
50 år:  
Asger Iversen    12. februar 
 
60 år: 
Per Mikkelsen    30. december 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

   

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

December 
Onsdag d. 16    Bingo  AFLYST 
Søndag d. 27    Klubrally-kursus 
 

Januar 
Tirsdag d 5    Årsmøde – OR afdeling 
Torsdag d. 7    Årsmøde – MRC Afdeling 
Torsdag d. 21    Generalforsamling 
Lørdag d. 30    Årsfest    AFLYST 
 

Februar 
Endnu intet planlagt 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.imk.dk/

