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Kære læser 
 
Endelig! Endelig! 
Coronaen er ved at slippe sit tag og det betyder 
mere motorsportsaktivitet igen. Vores egen 
Nørlundbane bliver igen støvet til – på den gode 
måde! Læs mere om forskellige 
motorsportsaktiviteter inde i bladet. 
 
Håber I alle får en dejlig sommer! 
 
God læselyst! 
Redaktør, Kim Højriis 
klubblad@imk.dk 
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ÆRESPOKALER 2021 
 
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. Fristen for indstilling er på den årlige generalforsamling. 
Ærespokalen er en vandrepokal og uddelingen foregår ved årsfesten. 
I 2020 tildeles pokalen en person, som på det organisatoriske område har ydet en stor indsats 
– både som formand for IMKs Banesportsudvalg og særligt i arbejdet med planlægning og 
overholdelse af alle Corona forskrifterne i forbindelse med baneløb. 
Pokalen tildeles Emil Hammer. Tillykke. 
 

Peter Brøchners Mindepokal 
Pokalen gives til 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. 
Mindepokalen er en vandrepokal og uddelingen 
foregår ved årsfesten. 
I 2020 tildeles den en person, som i forbindelse med 
Rally Naturens Rige formåede at lave sponsoraftaler i 
et større omfang end vi nogensinde har formået i IMK. 
Pokalen tildeles Vagn Åge Jensen. Tillykke. 
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CC - Cars Classic 
Niels Peder og Troels – Team Old Time 
 
I dag lørdag den 24. april, er en dejlig dag. Især i vores lille Team. Vi skal ud og køre ”gammel 
bil” og vejret er fremragende hertil. Da Inge jo desværre ikke kan klare at sidde i bilen til disse 
lange løb, ja så har Peder og jeg slået pjalterne sammen i dag.  
 

 
En "kampklar" Gold II GTI med udstyr. 
 
Peder kommer efter mig kl. 7 og vi sætter kursen mod Odense. Vi kører i deres Golf II GTI. Og 
vi har byttet roller. Peder kører og jeg er observatøren. Vi har jo de sidste nu 2 år skulle havde 
været sydpå og deltage i ”Coppa d’Europa” i denne opstilling. Men ak og ve. Som i jo alle ved, 
er der ikke afviklet store internationale løb rigtig længe.  
Men denne tur til Fyn kan måske komme til at smage lidt af ”fisk”. Den er nemlig tællende til 
ikke mindre end 3 mesterskaber. Fra den store ende af er det, - FIA Trophy Regularity Rally, - 
1. afdeling af NEZ. Historic Regularity Rally 2021, og så naturligvis 1. afdeling af CC - Cars DASU 
Classic 2021. (DM). Det er Motor Klubben Centrum der er arrangør af ”herlighederne”. Vi må 
lige tjekke ”tripkontrollen”, inden vi kører om til startstedet. MEN den placering af 
”tripkontrollen” får Klubben da slet ingen plus point for. Tværtimod. Nå – Pyt.  
 
Starten er henlagt til det østlige Odense, hos løbets sponsor CC-Cars. Der er / var tilmeldt 53 
hold, men på grund af de lukkede grænser mod syd, er det desværre kun muligt for de 48 at 
møde frem. Løbsledelsen har lavet et stort forarbejde med hensyn til pressedækning af dette 
internationale løb. ”Race Media” er her for at lave en film om løbet og fotograferne er også 
mødt talstærkt op. Det bliver spændende at se den ”oldtimer” film. Derudover har 
løbsledelsen lavet en rigtig fin ”Publikums Info”, men som desværre jo IKKE kan offentliggøres, 
da coronareglerne jo naturligvis skal overholdes.  Vi har start nummer 25 her kl. 10:48.  
Turen vi skal ud på er 217 km. Vi bevæger os ret hurtigt nordpå og op til Munkebo. Herfra 
bevæger vi os op til den smukke halvø ”Hindsholm”. I folkemunde også betegnet ”Fynshoved”, 
selv om det jo er øverst oppe. Det er en rigtig fin tur i flot landskab med ”maleriske” landsbyer. 
Vi når frem til pausen på Herregården Borckdorff. Her har vi nu frokost pause. Menuen er en 
lækker sandwits, tilsat lidt ”coronasamvær”.    
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Det kan man vel kalde "Team møde". 
 
Borckdorff var tidligere en bondegård. Den gamle gård lå sydvest for den nuværende 
hovedbygning. Den første kendte ejer var Friedrich von Vittinghof-Scheel i 1691. Brockdorff 
fik herregårdsstatus i 1785. Brockdorff er en lille hovedgård, som er dannet i 1785 af Wilhelm 
Theophilus von Stieglitz-Brockdorff til Scheelenborg. Brockdorff var en avlsgård under 
Scheelenborg Gods indtil 1980. Siden 1993 hedder ejeren Søren Wistoft Larsen, og han har 
velvilligt stillet faciliteterne til rådighed for os. Flot gammel Herregård.  
Ja ja pausen får jo en ende, og vi bevæger os sydpå igen. Stadig på den flotte ”Hindsholm”. Vi 
er forbi tidskontrollen på havnen i Kerteminde. Og lige efter at have krydset gennemløbet til 
Kerteminde Fjord, passerer vi den unge fisker pige ”Amanda”, som dog er ved at være lidt op 
i alderen. Hun er fra 1954. Turen fortsætter nu langs Fyns østkyst. Vi er forbi ”Rynke” i Rynkeby 
og videre syd vestpå ned til mål i Ryslinge.  

 
Ja også på Fyn har april været tør. 
 
Det har været en rigtig fin tur, både sportsligt, med rimelige tilpassede hastigheder. Også 
oplevelsesmæssigt har det være godt. Vi har været omkring flotte Herregårde og Godser. Kørt 
i flotte landskaber eller med flot udsigt over Storebælt.   
For os har turen været rigtig god træning. Vi har haft rimeligt styr på tingene, også selv om der 
var godt gang i drillerierne fra teknikkens side. Der er plads til forbedring, naturligvis, men det 
er OK. Vi ender på en 5 pl. i klassen. 8,60 sekunder efter Henning & Else Friborg, der vinder 
Expert klassen.  
MEN det er nu imponerende, at ”oprykkerne” og vinderne af Touring klassen sidste år, Poul & 
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Hanne Juhl-Godballe fra IMK, ja de vinder klasse Sport, og løbet generelt med et forspring på 
hele 4,10 sekund. Rigtig flot kørsel må man nok sige. Så stort Tillykke herfra.  Ja det var så 
første afdeling af dette års DM -  ”CC-Cars DASU Classic”.  
Vi triller ind til Ringe og finder os lidt ”Take a way” som vi indtager på en ”træstub” på Ringe 
Torv. En hyggelig afslutning på en dejlig dag.  
Med sportslig hilsen Team Old Time. -  Niels Peder & Troels.   
 
De forskellige billeder er tage af : Niels Peder. Allan Post & Viggo Johansen. 

 
Eftertænksomhed ? ? 
Der er flere billeder under fanen "Billeder" under "Album 2021". (på vores hjemmeside) . 
www.teamoldtime.dk  

  

http://www.teamoldtime.dk/
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OR-afdelingens årsmøde d 12. maj 
2021 
Deltagere: 10 medlemmer 
 
1.Valg af dirigent Jan Søndergaard 
 
2.Året der gik – fremlagt af Anders Clausen medlem af OR udvalget, da formand for udvalget, 
Henrik Iversen ikke deltog i årsmødet 
2020 blev et underligt år for motorsporten (og alle andre). Der nåede at blive kørt nogle enkle 
løb først på året, men i marts lukkede ”alt” jo ned grundet corona, og først efter sommerferien 
begyndte der at blive kørt motorløb igen (bil-orientering, klubrally osv.). Mange løb blev kørt 
medrestriktioner (corona). 
Der blev afholdt et MRS / DM i Rally i oktober med mange corona-restriktioner, og der var 
tilmeldt 61 biler. Det gav flere udfordringer grundet pandamien og dens restriktioner. Der var 
mange ekstra-opgaver/udfordringer grundet restriktioner opsat af myndighederne. Trods 
ekstra omkostninger, gav løbet klubbens afd. overskud. Så der skal lyde en stor tak til 
sponsorer og lodsejerne for opbakningen, tak til løbsledelsen, officials og hjælper - uden jer 
intet motorløb. 
OR-afdelingens medlemmers medalje-høst for 2020 er tidligere offentliggjort på klubbens 

Facebook-side og hjemmeside. Tillykke til medalje-modtagerne ☺ 
 
3. Økonomi – regnskab uddelt, og godkendt. 
OR-afdelingen har fået et overskud i 2020. Overskuddet skal findes i DM-rally og 
sponsorindtægterne, som er skyld i at afdelingen har overskud. Der var en del snak om, at det 
er dyrt at afholde et DM-rally, og havde det ikke været for de mange sponsorpenge, der var 
blevet fundet til løbet, ville der nok have været et underskud efter løbet. 

 
4. År 2021 – hvad er der planlagt og hvad er der ønsker om / muligheder 
• Ruskjær Auto løbet (O-løb i MJT-turneringen) – mandag den 26. april (er gennemført). 
Det gik nogenlunde. 
• Ruskjær Auto løbet (Klubrally og klubmesterskab) – søndag den 30. maj. Er i fuld gang 
med planlægning og næste en ”tro kopi” af løbet som ligeledes blev kørt sidste år. 
• Rallysprint I Sønder Vium – planlagt til juni, er AFLYST – grundet corona-restriktioner. 
Svær at ”styre” publikum 
• MRS / DM-rally * – lørdag den 9. oktober, rallycentrum Tarm (ligesom sidste år) – 
kommunen er igen hovedsponsor, så navnet bliver ”naturens rige rally”. 
• Der kommer et klubmesterskab i klubrally på Dansk Overfladeteknik ved Fasterholt, når 
corona tillader det. Det skal laves sammen med et firma-arrangement. Henrik Iversen 
står for denne prøve. 
*DM-rally den 9/10. Vagn Åge har allerede lavet en del aftaler og sponsoraftaler. 2 prøver 
”genbruges” fra sidste år. Derudover laves en ny prøve og en industriprøve. Håber virkelig at 
løbet kan gennemføres normalt (altså uden restriktioner), og på den måde også få masser af 
publikummer. Der skal indgås TV-aftale, så sponsorerne får TV-tid/reklamer. 
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5. Valg af udvalgsmedlemmer – der er 5 medlemmer I udvalget. 
Jan Søndergaard, Anders Clausen, Kenneth Rønholm, Søren M. Skov og Henrik Iversen 
Henrik ønsker ikke genvalg. De 4 øvrige blev genvalgt. Der er plads til en eller to mere i udvalget. 
Så kom gerne, hvis man har lyst. Der er stort ønske om at få lidt yngre ”kræfter” ind i udvalget. 
Der blev ikke fundet nogle suppleanter. 
 
6. Valg af udvalgsmedlem til bestyrelsen – Anders Clausen 
 
7. Evt. 
Snak i rundkredsen, hvad de forskellige medlemmer skal lave/deltage i denne sæson. 
FDM-Classic / historisk, måske løb i Tyskland (afhænger af om corona-situationen tillader det), 
bil-orienteringsløb, NEZ (nordisk mesterskaber i bilorientering), der er indkøbt en gammel 
rallybil, 
som man håber kan blive ”luftet” til sprint, et par biler håber kan gå gennem rally-syn i denne 
måned, køre klubrally, hjælpe til arrangementer m.m. 
Forslag om en ”senior-klub” for de medlemmer som ikke længere er på arbejdsmarkedet. 
Kunne 
evt. mødes i klubhuset en hverdag 1 gang i måneden, hygge sig sammen – drikke morgen kaffe 
sammen og derefter lave en opgave sammen for klubben, og slutte af med en gang frokost. 
Tak for denne gang – håber snart der bliver ”normale” omstændigheder (færre restriktioner) 
Referent: Bente Nielsen  
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Lidenlundløbet 2021 
Team Old Time – Inge og Troels 

 
Vi har fundet Kadetten frem fra gemmerne og nu lørdag morgen den 
19. juni, er vi på vej mod byen ”Lidenlund”, eller måske bedre kendt 
som Lemvig. Her har ”Lidenlund Vereranbilklub” arrangeret et træf 
med køretur. 
Lige lidt historie om tegneserien ”Livets gang i Lidenlund. . . . skrevet af: 
Jørn Madsen. Citat.: ”Livets gang i Lidenlund, dansk tegneserie om livet 
i en dansk provinsby, skabt i 1953 af Henning Gantriis inspireret af 
fødebyen Lemvig, der i 1989 åbnede en Gantriis-mindestue på det 
lokale museum. Serien, der ophørte ved Gantriis' død, er uden en egentlig hovedperson; i 
stedet afspejles lokallivets rolige gang (herunder den lokale sladder opsnappet vha. de utallige 
gadespejle) af de mange personers roller i det lille samfund: avisredaktørens trængsler med 
borgmesteren, kunstneren, der har sit udkomme som skiltemaler, og stationsforstanderen, 
der forsøger at styre togdriften. Serien begyndte i Politiken som ugentlig dobbeltstribe, men 
opnåede også nordisk udbredelse; siden 1971 har den været bragt som hverdagsstribe”. Citat 
slut. 
 

 
Kirkepladsen i Lemvig. (Nordsiden) 

 
Der er kaffe og rundstykker på Torvet fra kl. 9 og udstilling i området omkring Kirken fra 10 til 
12. Der er mødt 45 biler op, og ældste bil er fra 1951 tror jeg. Der er hyggeligt her i Lemvig og 
da også stor interesse. Lidt efter tolv starter vi ud på første del af ”køreturen. Vi følger den 
flotte Limfjord mod øst frem til Rimmerstrand. Så over Gudum, Fousing Kirkeby, syd om 
Klosterheden og gennem Bækmarksbro frem til frokostpausen i Bøvlingbjerg.  
Da vi jo selv skal medbringe vores frokost, ja så må jeg jo gå ud fra, at frokosten er ”udsøgt” 
lækker og lige vores ”livret”. Det er en hyggelig pause her med flinke ”værter”. Nå, vi 
fortsætter ud på anden del af turen. Nu skal vi West oh. Først forbi Høvsøre teststation. Så 
over Fjaltring, Ferring, Strande, Klinkby, Tørring Kirke og frem til Lemvig Strand Camping.   
Her kører vi ind og parkere på campingpladsen. Ejerne har virkelig gjort noget for at vi skal 
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hygge os her. Der er kaffe og kage til os alle tilmed i et stort festtelt, da vejret jo ikke altid er 
en ”medspiller”. For dem der har tid og lyst er det muligt at tilkøbe en ”grill-aften” med 
helstegt gris. Det er helt igennem en rigtig hyggelig afslutning på dagen arrangement.  
Vi triller hjem ad ved fem tiden. Inge er godt brugt og trænger til fred og hvile. Igen har vi haft 
en rigtig god og spændende dag sammen med hyggelige mennesker. Så stor TAK for det. 
Med sportslig hilsen ”Team Old Time”.  Inge & Troels.   
 

 
 To kunstværker på Struer Havn.   
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IMK bestyrelsesmøde 07-2020  
Mandag d. 7. juni 2021 kl. 19.00 i klubhuset  
 

Deltagere:  Bjarne Nielsen, Niels Kr. Højriis, Inger Marie Pedersen, Asger Iversen, Emil 
Hammer, Kim Nygaard.  

Afbud:  Anders Clausen.  
Referent:  Kim Nygaard. 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt. 

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

 I klubbens E-boks: 
o Orientering om vindmølle projekt: http://vindparkulkaermose.dk/DK.aspx  

Det ligger så langt væk, at det ikke kan have indflydelse på IMK. 
o Orientering om ”Aktiv ferie 2021” - for børn og unge 

Det står afdelingerne frit at planlægge noget. 
 

3. Økonomi: 

 Regnskab 2020 er revideret 
Fremvises på generalforsamlingen. 

 Budget 2021 
Fremvises på generalforsamlingen. 

 Status: 
o Nordea-fonden 

PIT overdækning til MRC - bevilliget 
o DGI/DIF puljerne: Ansøgning indsendt  

Renovering af toiletter i klubhuset. Der er ikke kommet svar endnu. 
 

4. Sportsudvalgene: 
a: Banesports-udvalget 
Der er afholdt et DM løb i rallycross. Det gav et fint overskud.  
Afdelingen holder et Crosskart løb d. 19/6. 
Der er klubmesterskab i Folkerace og Crosskart d. 26/6. 
b: OR-udvalget 
Der er afholdt et Bilorienteringsløb d. 26/4, der sluttede på IMKs bane. 
Klub rally d. 30/5 med 46 deltagere til start. 
Der forventes et pænt overskud. 
c: MRC-udvalget  
Afholdt Funcup 1 d. 9/5, med et pænt overskud. 
Der skal afholdes Funcup 4 d. 15/8. 

http://vindparkulkaermose.dk/DK.aspx
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5. Øvrige udvalg og funktioner: 

a: Sponsorer 
Intet nyt 
b: Bygninger & Materiel 

 Status på støjvolde 
Det trækker ud, men det skrider trods alt fremad. 

 Gummigeden er repareret 
Der blev fundet nogle gamle reservedele, der kunne bruges, så nu kører den igen. 

 Klubhuset har fået nye sternkanterne. 
c: Banko 
Der er pt. åbnet op for 100 deltagere. 
d: Klubblad- og hjemmeside 
Som altid er indslag velkommen. 
Hvis der er noget fra ens Facebook, der må bruges i klubbladet, så send dette.  
Det er ekstra reklame for din sponser. 
e: Aktivitetsudvalget 
Intet nyt. 

 
6. Kalender & aktiviteter: 

 Generalforsamling d. 9/6. 

 Crosskart løb d. 19/6. 

 Klubmesterskab i Folkerace og Crosskart d. 26/6 

 MRC Funcup 4 d. 15/8 2021. 
 

7. Eventuelt:  
Bestyrelsen indskærper, at hvis man gerne vil bruge materialer man finder på klubbens 
område, skal brugen af disse aftales med den afdeling, der råder over materialerne, før 
de fjernes og før de bruges. 

 
8. Næste møde  
Bestemmes af den nye bestyrelse. 

 

  

Vi Møblér dit hjem. 

Sunds Møbler 
Navervej 18, 7451 Sunds, 97141700 

Din lokale møbel specialist siden 1970. 
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2+Søndergaard & 4+Nielsen på 
”Øen” 
Team Old Time – Emil og Troels 
 
Det er lørdag d. 12 juni. Emil og 
jeg har aftalt at vi ”drager” til 
Sjælland for at deltage i 
Ringsted-Løbet, som er tællende 
til DM 2 & SM 3. Det er samtidig 
et mindeløb for Ib Jensen. Der er 
tilmeld 39 mandskaber, heraf 10 
i vores klasse. Fra vores klub, er der deltagelse af et Søndergaard mandskab i Kl. M. og to 
Nielsen mandskaber i kl. C. Nærmere betegnet et mandskab fra ”Rosenlund” klanen og et fra 
”Rolighed” klanen. Ja så IMK er stærkt repræsenteret. I hvert fald indtil videre.  
Vi kører i Emils lille Polo fra 1991. Altså en ”Oldtimer”. Afgang fra Herning kl. 10:15. Sabine 
har igen fået en go ide. Vi mødes i Ringsted ved 13 tiden til lidt mad. På trods af at vi kommer 
fra to forskellige dele af Midtjylland, lykkedes det os alle (selvfølgelig) at ankomme inden for 
1 minut. Hygge snak og lidt til ganen. En rigtig go start på en (skal det vise sig) lang løbsdag. 
Starten er henlagt i det nordlige Ringsted. Hos Møbelland. Ruten for C kl. er officielt på ca. 58 
km. plus diverse transportetaper. Emil og jeg får sved på panden inden starten. Vores trip App 
vil ikke starte. Uha. Men to minutter før vores starttid – 14.36, lykkedes det at få liv i den. 
Heldigvis starter vi med en transport til det sydlige industri.  
Rutebog 1 er rigtig fin og godt ”skruet” sammen. Vi kører små 13 km her. Da det jo 
efterhånden er en del år siden Emil og jeg kørte et par O-løb sammen, og Emil ikke har kørt 
siden, ja så har vi lige lidt ”sprog” problemer, der skal løses.  Men vores genvordigheder er 
endnu ikke slut. Den sugekop der holder vores ”mobil” bliver ved med at falde af vinduet. Og 
vi forstår ikke hvorfor. Den ser OK ud. Men det er SUPER træls.   
Vi snupper en transport øst ud til lidt syd for Kværkeby. Her får vi Rutebog 2 og vi prøver med 
en ny sugekop. Heldigvis har vi da en ekstra med. Men, men, problemerne fortsætter og vi 
enden med at måtte lave en ”alternativ” løsning på problemet. Slet ikke en optimal start og 
dermed den manglende ”ro” inde i bilen. Øv. 
Denne del er på knap 27 km. Og af en helt anden støbning end første del. 90 % består af 
udmålinger. Efter vores mening ALT for meget til en C kl. Dertil kommer op til flere steder, 
hvor vejkvaliteten overhovedet ikke høre hjemme i C klassen, og i B klassen for den sags skyld. 
Hør her. Vi kommer i vores familie biler og skal bruge dem hver dag. Så en STOR opfordring til 
de løbslæggere der IKKE har forstået det. VÆLG NU GODE VEJE. Som det også står beskrevet. 
Bare min uforbeholdne mening. Nå dette afsnit kan I jo springe over.  
Vi bevæger i området øst for Kværkeby og videre mod øst over Slimminge, til området 
omkring Kulerup. Vi tager lige en transport tilbage til nord for Slimminge. Her får vi Rutebog 
3 udleveret. Den er på ca. 22 km. Her er det dog kun ca. 75 % der er udmålinger. Og vejene er 
bedre. Vi kører en flot tur i Humleore Skovdistrikt. Interessant og sjovt. Vi slutter lidt nord for 
landsbyen Vigersted. Herfra en lille transport til Rastepladsen ved motorvejsafkørselen 
Ringsted Ø.  
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Vi får en kuvert med idealruten. Det viser sig at vi har 7 fejl, plus tiden. Vi har overset 2 
rutekontroller og 3 bitte små raderinger. En er vi blevet enige om at vi ikke kunne få, efter 
vores kort og endelig har vi lavet en tænkefejl. Vi skulle køre inde på et savværk med meget, 
meget, meget, dårlige veje. Vi lister rund og kigger skiltene. Derefter konstruerer vi ruten på 
vores kortudklip. Desværre får vi lige et ekstra skilt med.  
Nå, men Sabine har jo været kreativ og vi triller ind i Ringsted, for at hygge os med meget 
mere snak og rigtig dejlig mad. Godt fundet Sabine.  Da Bjarne & Sabine også mangler en del 
skilte, bliver vi enige om at vi nok bliver nummer 1 & 2 men fra bunden af. 
På hjemvejen får jeg lige en snak med Jan. De (læs Jan) har lavet en ”bytte” fejl, af et par 
bogstaver. Det koster dem nok en første plads, mener Jan. Og skældud har han fået fra 
Venstre siden.  Så det er på plads. Vi når tilbage til Herning til midnat. Vi tanker den lille Polo. 
Den tager 40,07 liter af 42 mulige. Så det er tæt på at vi har kørt på damp.  
Vi har haft en rigtig fin tur og hygget os, på trods af de forskellige genvordigheder. Super tur. 
Vores beregning kommer. Vi har 254 strafpoint. Så vores udmelding med sidste pladser 
kommer nok til at holde. Nu må vi bare vente på resultatet. Det kommer vel sidst på dagen i 
morgen.  
Søndag aften. Resultatlisten kommer 17.49. Og vi siger nu 1 - 3 - 5. Mine børnebørn plejer at 
sige –”du kan ikke tæller”.  Men det er resultaterne for IMK. De fordeler sig således.  I kl. M 
bliver det til en tredje plads til ”Søndergaard” klanen og i kl. C til en første plads til ”Rolighed” 
klanen og en femte plads til ”Rosenlund” klanen.  Vel en OK dag for IMK, og en Super dag for 
Team Old Time. Den havde vi overhovedet ikke set komme.  
Med sportslig hilsen Team Old Time. Emil & Troels.  
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Generalforsamling i IMK 
i klubhuset, onsdag d. 9. juni 2021 klokken 19. 
 

Deltagere: 19 inkl. bestyrelsen. 
Referent: Kim Nygaard 
 
Referat. 

1. Valg af dirigent. 
Jan Søndergaard blev valgt. 
 

2. Formanden aflægger beretning. 
Bjarne aflagde beretning. 
Årsberetning 2020. 
År 2020 startede som mange andre år i IMK med generalforsamling og årsfest. Derefter 
fortsatte arbejdet med udskiftning af køkken og ny gulvbelægning i hele huset. Et stort 
og nødvendigt arbejde, som blev udført ved frivilligt arbejde. 
Derfra blev intet som det plejer – Corona pandemien indfandt sig og alle planer blev 
ændret. Som bekendt lukkede hele landet i marts ned og såvel arbejdsliv og 
fritidsaktiviteter blev påvirket. Alt måtte efterfølgende ske under hensyntagen til 
forsamlingsforbud, afstandsregler, hygiejneregler osv. De færreste havde nok forestillet 
sig at pandemien ville få så stor og langvarig indflydelse på deres hverdag. Vore 
politikere fik en stor opgave med at beslutte hvad der skulle ske, i første omgang med 
fageksperters hjælp til at stoppe smittespredningen og dernæst hvad der skulle gøres 
for at redde økonomien for både erhverv, arbejdspladser og foreningsliv og til sidst 
hvordan hele samfundet igen kunne vende tilbage til mere normale tilstande. Der er 
mange meninger om hvor godt det indtil nu er lykkedes og det er nemt bagefter at sige 
hvad der i stedet skulle være gjort. 
Nedlukningen bevirkede at alle arrangementer i en lang periode helt blev aflyst og 
nogen flyttede dato til senere. Det skulle vise sig at blive meget sværere at komme i 
gang igen, end først antaget. Set ud fra et økonomisk synspunkt, havde politikerne 
naturligt nok mest fokus på arbejdspladser og erhvervslivet – fritidslivet og 
foreningslivet kom tydeligvis langt nede på listen. 4-hjulet motorsport er som alle ved, 
organiseret under DASU, som igen er medlem i DIF, men her udgør DASUs medlemmer 
kun en meget lille del. 
Efterhånden blev der mulighed for så småt at komme i gang igen, men kun udendørs og 
uden tilskuere, og forudsætningerne og vejledningerne blev ændret løbende. 
Vejledningerne gav rig mulighed for fortolkning og det gjorde blandt andet 
Kulturministeriet, som sporten hører under. Disse vejledninger var gældende for alle 
sportsaktiviteter, så specialforbundene (herunder DASU) måtte selv lave yderligere 
vejledninger som gjaldt motorsporten, som så blev godkendt af Kulturministeriet og så 
skulle man tro at alt var i orden. Det var det langt fra, for mange klubber konstaterede, 
at politiet (som hører under Justitsministeriet) havde deres egen opfattelse af hvordan 
reglerne skulle fortolkes og så kunne man opleve, at politiet ikke ville udstede en 
løbstilladelse. I andre politikredse tolkede man ansøgningerne anderledes. 
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Udover at man ikke måtte have tilskuere, skulle forsamlingforbuddet overholdes og der 
blev lagt mange timer i at lave planer for zoneopdeling af deltagerne, så alle regler 
kunne overholdes. IMK lykkedes med planen og blev den første klub til igen at afvikle et 
baneløb. Efterfølgende nød andre klubber godt af det udarbejdede materiale og fik 
også gang i hjulene igen. Tilskuerne mangler dog stadig. 
Andre løbstyper som f.eks rally, kunne lave tidsforskudte arrangementer eller 
dokumentere at deltagerne var spredte over et større geografisk område, så der 
aldrig var flere forsamlede på samme område samtidig, end forsamlingsforbuddet 
tillod. 
Selvom første halvår af kalenderen næsten blev ryddet, lykkedes det at få flyttet og 
afviklet de fleste arrangementer senere på året. Baneafdelingen nåede både 2 DM 
tællende Folkerace løb og et Crosskart DM løb. I MRC afdelingen 2 DM løb. I OR-
afdelingen et JFM klubrally og DM Rally. 
Heldigvis var der mulighed for at søge tilskud fra særlige Corona hjælpepuljer, for 
manglende indtægter på grund af de gældende Coronarestriktioner – det 
kompenserede lidt for de manglende tilskuere. 
Økonomisk kompensation er meget godt og at det er muligt at gennemføre nogle løb 
er også godt, men der mangler stadig en masse socialt. Ved løbene mangler det sociale 
i stor grad, når der enten er zoneopdeling eller arrangementerne er 
tidsforskudte/spredt over større område. Især præmieuddelingen, fællesspisningen og 
hyggen efter løbene mangler. 
Andre ting vi også har måttet undvære er vinterhalvårets klubaftener. 
Det har heller ikke været muligt at arrangere åbent hus arrangementer, hvor vi har 
mulighed for at promovere vores aktiviteter og hverve nye medlemmer. 
Heldigvis har vi mødt stor opbakning af medlemmerne, selvom muligheden for at være 
motorsportsaktiv ikke har været optimal. Medlemstallet er næsten som året før. 
Uanset vi er en stor medlemsskare der har været her mange år, skal vi have fokus på at 
tage godt imod nye medlemmer, så de hurtigt finder sig godt tilpas og føler sig som en 
del af fællesskabet. Derudover skal vi også huske på, at selv om der er flere 
sportsafdelinger, er vi alle en del af IMK og vi skal hjælpe hinanden det vi kan – også på 
tværs af afdelingerne. 
 
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. Citat slut. 
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Det er en dejlig hædersbevisning at få tildelt og den skyldes blandt andet det arbejde 
Emil og andre i baneafdelingen har ydet. Senere er Emil blevet indstillet til ”Årets 
Energibundt” ved ”DR Sport 2020” samt ”Årets profil” ved Dansk Motorsports Award” - 
men vandt dog ikke. Blot det at være indstillet, er en hæder i sig selv. 
Andre IMK medlemmer har i årets løb vundet nogle løb og medaljer, men der må der 
henvises til sportsafdelingernes årsmødereferater som findes på hjemmesiden. 
Kigger vi lidt ind i næste år er det lidt nemmere end andre år, når vi nu næsten er 
halvvejs i året: 
· Angående vores miljøtilladelse er tidsplanen på grund af tidspres i kommunen, blevet 
skubbet flere gange. Det der afviger fra den nuværende har vi søgt om dispensation til 
og fået det. 
· Nye støjvolde mod syd og øst skellet skrider langsomt fremad. Tempoet er afhængig 
af hvor meget jord entreprenøren løbende får rådighed over. 
· 
Planlagte løb: 

· Bane-afdelingen: 
o 17/4 – Rallycross 
o 19/6 – Crosskart 
o 26/6 – klubmesterskab 
o 2/10 – Folkerace 

· MRC-afdelingen: 
o 9/5 – Fun-cup 
o 15/8 – Fun-cup 

· OR-afdelingen: 
o 26/4: O-løb 
o 30/5: Klubrally JFM 
o 9/10: MRS/DM-Rally 

Til slut skal der lyde en stor tak til alle dem der har arbejdet for IMK – uden jeres 
indsats – intet motorløb. 
 
Der var ingen kommentarer til årsberetningen. 
 

3. Kassereren fremlægger revideret driftsregnskab og status. 
Niels Kr fremlagde driftregnskabet. 
Der blev spurgt til værdien af klubhus og inventar i forhold til den renovering af 
klubhuset der har fundet sted. Det er ikke vurderet at det påvirker værdien sønderligt. 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsen havde ikke forslag om ændring af kontingentet.  
Der kom heller ingen ønsker om ændringer fra medlemmerne. 
Kontingentet forsætter derfor uændret. 
 

5. Fremlæggelse af budget 
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Niels Kr fremlagde budgettet. 
Der blev spurgt til drift af baneanlæg i forhold til tilskuddet til afdelingen. 
Beløbet er fremkommet ved af det beløb, der normalt gives fra moderklubben, nu er 
lagt ind under afdelingernes eget budget. 
Budgettet blev godkendt. 
 

6. Indkomne forslag. 
Der var ingen indkomne forslag. 
 

7. Valg af bestyrelse: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 
suppleanter og der gives meddelelse om de 3 af sportsgrenene valgte til bestyrelsen 
 
Til bestyrelsen var Niels Kr. Højriis og Bjarne Rosenlund på valg. 
Niels Kr. Højriis ønskede ikke genvalg. 
Bjarne Rosenlund, de ønskede som udgangspunkt ikke genvalg. 
Følgende blev valgt til bestyrelsen: Bente Nielsen og Bjarne Rosenlund 
 
Som suppleanter var Gert Kjeldsen og Allan Jensen på valg. 
Allan Jensen modtog gerne genvalg og blev valgt som 1. suppleant. 
Søren Skov blev valgt som 2. suppleant. 
 
Medlemmer fra afdelingerne, der er valgt til bestyrelsen: 
Baneafdelingen: Emil Hammer 
Rallyafdelingen: Anders Clausen 
MRC afdelingen: Kim Nygaard 
 

8. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant. 
På valg var Jan Søndergård, Sabine Rosenlund og som suppleant Harald Søndergård. 
De modtog alle genvalg. 
 

9. Eventuelt. 
Allan Jensen: Fortalte om et værktøj, der hedder Nem Tilmeld, det er et værktøj til at 
styre tilmeldinger til betalings arrangementer og gratis arrangementer. Det kan prøves 
af på IMK.NEM.DK 
 
Asger Iversen: Kom med en opfordring til at afdelingerne finder formands emner, for 
der skal findes en til at erstatte Bjarne om 1½ år. 
 
Pokalerne der normalt uddeles til årsfesten blev offentliggjort under eventuelt. 
Læs mere herom andetsteds i klubbladet. 
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Et Kinder æg 
Team Old Time - Troels 
 

Måske tænker du, at det var da noget mærkeligt noget at skrive. Jah måske, men hvad er et 
kinder æg. Det er ”3” ting. ”Reklamerne” siger, at det er 3 oplevelser. Og det er lige netop 
hvad denne lille historie kommer til at handle om. 3 oplevelser. Og vi starter lørdag d. 29 maj 
med . . . .   

 
Det er tidlig (læs – meget tidlig) morgen og Niels Peder og jeg er på 
vej østover i hans Golf II GTI. Vi skal til Ørum på Djursland for at 
deltage i 2 afd. af DM. i CC-Cars-DASU Classic serien. Ude i 
”Løvenholm” skovene drejer vi fra ned mod Nimtofte. Her på en mark 

møder der os et, for vestjyder, sjældent syn. Ikke langt fra vejen går 3 Traner majestætisk 
rundt. Og de er ikke påvirket af at vi holder ind og kikker. Dejlig ”morgen” oplevelse.  
 

 
 
Nå, det er jo motorløw, det skal handle om. Der er tilmeldt hele 45 gamle biler. Fint felt. Det 
er Aarhus Automobil Sport, der er arrangør og i løbsledelsen er Hans Ole Nielsen, Niels 
Iversen, Hans Jakobsen, Bernd Thrysøe & Renée Nielsen. Mødetiden er for os kl. 8:47. og da 
der jo stadig er Corona regler, ja så må vi ikke køre ind på området før den tid. Vi får ordnet 
det, der nu engang skal klares, for at komme ud og køre. Inkl. Kaffe og rundstykker.  
Vores starttid er 10:17. Og turen forløber i det store hele uden problemer, syntes vi. Det er 
dog ”næsten” som sædvanen tro, lidt for presset mellem sekundetaperne. Det holder, for en 
del af ”løbslederne”, hårdt med forståelsen af denne del. Vi skal altså have tid til ”hyggekørsel” 
gennem landsbyerne. 
 

 
Fotograf Bjarne Andersen 
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Fotograf Morten Alstrup 
 
Men ellers er det et rigtig fint løb. I flot natur og med ”fede” veje. Vi starter øst på og næsten 
til Grenå. Så sydpå og tæt forbi ”Bonderøven” i landsbyen Revn, og videre mod syd næsten til 
Balle, inden vi stikker op til Ring Djursland. Her er der så 20 min pause. Vi fortsætter over til 
Kolind og er en tur rundt om ”Kolindsund” inden vi igen når tilbage til Ørum og 
middagspausen.  
Efter en tiltrængt Sandwich, er vi klar til sidste del. Af de nærmeste omveje bevæger vi os 
nordpå og forbi Mejlgård Gods. Vi når frem til kaffepausen på havnen i Bønnerup Strand. Uf, 
her er mange mennesker. Turen herfra, er en østlig rute gennem de store skove og forbi 
Sostrup Slot og tilbage til Ørum og mål.  
Turen har været på 196 km og i strålende solskin. Ja vel den første sommerdag i år. Turen er 
gået fint, men der har været en ”Trold” med. Af uforklarlige grunde, kommer vi ca. 29 
sekunder for tidligt til de to hemmelige målinger på sekund-etape 7. Selv efter lange studier 
af Peders udstyr, er fejlen IKKE fundet. Og det er jo lidt skidt faktisk. Nå, men da vi jo ikke kan 
samles ret mange, forlader vi området efter lidt små snak. Vi finder frem til noget lækkert 
aftensmad inde hos ” Spisehuset Auning”. Det kan godt anbefales.  
Godt hen på aftenen, når vi tilbage til det vestjyske. Da resultatet kommer er vi endt på en 5 
plads i Expert klassen, ud af de 15 deltagere her. Hel OK. Det var den første oplevelse. 
 

Nu skriver vi så søndag morgen, også meget tidligt. I dag er IMK vært ved 2 
afd. af J.F.M. & Speed Nord. Og i denne dejlige, men kølige sommermorgen, 
er der hele 49 mandskaber, der har fundet vej ud til klubhuset på 
Nørlundbanen. Det er vel en godkendt tilslutning. Der kommer desværre 3 
afbud.  
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Fotograf Allan Post 
 
Alle de morgenfriske hjælpere er godt i gang med dagens opgaver. Men en kop morgenkaffe 
bliver der da også lige plads til, inder vi for alvor tager fat på løjerne. Niels Peder & Ditte skal 
kører åbnervogn. Så go tur til dem. 
Jeg skal passe Tidskontroller her ude ved klubhuset, - Start – Pause ind / ud & Mål, sammen 
med Sabine. Åbner her kl. 8.30 og lukker kl. 17.00. Så vi skal nok få en rigtig god dag, med en 
masse fornuftig snak.  
Og arbejde bliver der ret hurtigt, da Klubrally-folket har det svært med klokken. Vejret er fint, 
men noget blæsende. Efterhånden som dagen skrider frem, bliver det dog igen en 
sommerdag. Der er 7 prøver, der skal køres 2 gange. Prøve 7 & 14 er på Nørlundbanen. Og jeg 
skal lige hilse fra Sabine og sige, at nu sidder vi lige midt i en stor langstrakt støvsky. Godt vi 
har vand i hanen derhjemme.  
Der er stor ros til IMK for et SUPER løb og afvikling, fra både Dommere og deltagere. Så rigtig 
godt gået at løbsledelsen og alle officials.  
Vores klubkammerater fra IMK henter ikke mindre end 3 førstepladser og 2 andenpladser 
hjem. Flot.  Ved aftensmadstid er jeg tilbage i Skibbild. Igen godt brugt. Se det var så den 
anden oplevelse.  

 
Vi er nu nået frem til mandag og Niels Peder og jeg 
er her sidst på eftermiddagen, igen på vej til 
Djursland. Nu kører vi Toyota. 

Og nu for at deltage i et Bil-orienteringsløb. Det er 3 afd. af MjT. (Midtjysk Turnering) Arrangør 
er Djurslands Motorklub Autosport, med løbslederne Lars Vinther & John Knudsen. Der er 
tilmeldt 23 mandskaber, heraf 7 i vores klasse. Rigtig fint, når man tager i betragtning, at der 
er en hverdagsaften, og at der jo for en del af os er ”pænt” langt til Trustrup på Djursland. (der 
er bare 10 km til Grenå)  
Selve løbet er på godt 30 km og vi er en tur omkring og igennem ”Kolindsund”. Kolindsund var 
frem til 1874 en sø. Her gik man i gang med at afvande den. Herved blev ca. 2.500 ha særdeles 
frugtbar landbrugsjord indvundet og tørlagt og i 1877 var det meste af arealerne tilsået med 
græsfrø. En interessant historie.  
Vi er omkring op til flere store (læs rigtig store) gårde, hvor løbsledelsen har fået lov at boltre 
sig, os til gavn. Løbet er fint og vejret igen sommerligt, så der er ikke det ringeste at ”klage” 
over. 
Mål er i DMAs klublokale ude ved Ring Djursland. Her har nogle af de kvindelige medlemmer, 
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smurt Sandwich til os. Lavet kaffe og bagt kage. Tak for det piger. Desværre overser jeg et skilt 
inde i Trustrup by. Det bliver en ”dyr” fornøjelse. Vi slutter på en 3 plads i vores klasse. Efter 
nogen snak og diverse forplejning, sætter vi kursen vest over i den flotte sommer aften. Lidt 
før midnat når jeg tilbage til Skibbild. Se det var så den tredje oplevelse.  

 
 
Nu har vi så et ”Kinder æg”. Vi har haft en dejlig aften og en oplevelsesrig forlænget weekend, 
med 3 forskellige former for vej sport. Dejligt.  
Med sportslig hilsen fra ”Team Old Time”.      Troels.  
 
 
IMK resultater fra Weekenden.  
 
Klubrally:  (anden klub) 
Kl. K1 Jørgen & Julie.  1 pl. 
Kl. K5 (Torben) & David.  1.pl. 
 Preben & Orathai.  2 pl. 
 Christian & Andreas.  5 pl. 
 Tobias & (Jimmi).  8 pl. 
Per & Marlene. Udgået. Og Afbud fra Vagn Aage. 
Kl. K6 Patrick & Michael.   1 pl. 
Kl. K7 Asger & Anders.  2 pl. 
Harald & Pernille og Søren & Anders. Udgået. 
 
 
Regularity:  
Expert kl.  Niels Peder & Troels.  5 pl. 
Sport  kl.  Poul & Hanne.  3 pl. 
 
Bil-orientering: 
Kl. C. Sabine & Bjarne.  1 pl. 
 Troels & Niels Peder.  3 pl. 
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Ny tur, udi den tyske Ori-Sport 
Team Old Time - Troels 
 
Vi skriver lørdag d. 17. april. Og hvad laver en IMK’er 
så i dag. Ja ude på ”Nørlundbanen” er IMK vært for en 
afdeling af ”Rallycross” og inden for ”vejsporten”, ja 
der er rigtig mange draget nordpå, for at afvikle en 
hastighedsprøve ved ”Rally Himmerland”, som er 
årets første DM afdeling. Men jeg skal desværre ikke 
med denne gang. Der var engang en ”klog” mand, der 
sagde, – ”man kan kun være et sted af gangen”. Og 
han har jo ganske ret.  
Kl. 15:00 har jeg en starttid, i dette års udgave af det 
”2. Int. Virtuelle Orientierungsfahrt. Roemryke Berge“. I dette løb er min ”straffri” måltid 
senest til midnat i aften. Så derfor er jeg ikke med. Vi er 5 ”modige” danskere tilmeldt. 
Der er tilmeldt 108 teams til løbet, fordelt på 3 klasser. Kl. N = Nye. Her er der 27 deltagere. 
Kl. A = Folk med Oldtimer / Ori erfaring, er den største klasse med 44 og endelig Kl. C = Profis, 
her er der 37. Og det siger jo sig selv, det er de skrappe.  Her er Niels Chr., Poul Bo, Helge & 
Egon tilmeldt. Jeg deltager i kl. A. 

 
Nordkirchen Slot. 
 
Løbet har start og mål på det imponerende slot ”Schloss Nordkirchen”. Der med sin storslåede 
barokke Slotshave/Vandanlæg, nok kunne være et besøg værd, hvis man skulle komme forbi, 
som turist. (Så vidt jeg har kunne opsnuse nævnes slottet førstegang i år 1225.)   
www.schloss.nordkirchen.net  Det nuværende ”Schloss Nordkirchen”, er bygget i 1700-tallet 
for en lokal biskop og kendt som ”Versailles i Westfalen”, da det er det største Slot, i denne 

http://www.schloss.nordkirchen.net/
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del af Tyskland. 
Slottet er beliggende i byen af samme navn, Nordkirchen, og vi befinder os cirka midt mellem 
byerne Münster & Dortmund. Vi er i det vestlige Tyskland og ”bare” 460 km. fra den danske 
grænse.  
Præcis kl. 15 modtager jeg ”koden” til åbning af rutebogen. Så kører vi. Bortset fra at kortene 
er i sort/hvid, er de rigtig fine og tydelige. I dette løb er der ikke noget med ”ensrettet” eller 
”Bl/BR ved Bundestrassen”. Her er det korteste vej fra punkt til punkt, hvis der ikke er anden 
besked ved opgaven. Turen går østpå og så i en nordlig bue tilbage til Nordkirchen. I løbet er 
der fine små detaljer, og min gamle ”Range Rover” er næsten for stor og tung at komme rundt 
med.  

 
Løbsledelsen, Jan & Hans Gerd,  arbejder hårdt på resultaterne. 
 
Men det går og kl. 18:57. når jeg frem til mål. Turen har været rigtig fin, med spændende 
opgaver og drilske løsninger. Så nu er det tid til et velfortjent måltid mad og en kølig øl. Og 
”dagens ret” er mærkelig nok noget så dansk som ”høns i asparges”. Men det er lækkert mad 
og ”kokken” har gjort sig umage. Nu venter vi så bare på resultaterne. Det skal blive 
spændende at se hvor mange ”tovlige” fejl jeg har lavet.  
Der er desværre hele 11 teams der er udgået af forskellige årsager. Og desværre også en 
dansker.  Resultaterne bliver. 
Klasse – A. 
 1.  Hans-Peter Milka     MSC Dülken   30 stp. 
19.  Troels Rolighed Nielsen   IMK (DK) und VFM (D)   90   
Klasse – C. 
1. Klaus Stöcker/Monika Ziebegk   Scuderia Magra München  20 stp. 
24. Niels Chr. Madsen    Sports Motor Klubben Glasaxe 100 
30. Poul BoMadsen     Struer og omegns Motorklub 170 
34. Helge Jensen     Sports Motor Klubben Glasaxe 250 
--.  Egon Broendum     Randers (RAS)   990-udgået 
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Ja det var vel så den foreløbig afslutning på vinterens og forårets Virtuelle Orienteringsløb. Jeg 
er ikke bekendt med flere på nuværende tidspunkt. Til gengæld er jeg godt i gang med at løse 
forskellige ”Turist konkurrencer” lavet af ADAC og de tyske motorklubber. De omhandler alt 
muligt. Lige fra Fyrtårn i vadehavet, Kielerkanalen eller Schleswig fjord. Der er typisk 20 
spørgsmål at besvare i hver konkurrence. Indtil nu har jeg lavet 8 af dem og har flere i ærmet. 
Så nej tiden er ikke lang her på Odinsvej 20. Kan i hygge jer indtil næste gang. Og HUSK. Forbliv 
negativ men tænk positiv.  
Med sportslighilsen Team Old Time.  -  Troels.  
 

 
Min Virtuelle Bil med reklame og der rigtige startnummer selvfølgelig. 
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Nye IMK medlemmer 
 
Ann Donark-Jensen  Mikael Kallestrup Poulsen 
Jannik Skaarup  Thomas Ishøj 
Michael Klostermann Indir Denic 
Karsten Larsen  Tommy Møller Mæhlisen 
Henrik Hansen  Jesper Toft Grenå 
Marc Foldager  Ole Klinge 
Emil Foldager  Jannik Dahlsen Hammer 
Malene Ørberg Nielsen Thomas A. Poulsen 
Jakob Søndergaard  Rikke Plagborg 
Thim Wulff 
 

IMK byder velkommen! 
 

BANKO/BINGOKALENDER 2021 
 

 

Bingo HBC Banko     

Onsdag 7 Juli  Søndag  18 Juli 
Mandag 4 Oktober  Søndag   22 August 
Fredag 17 December  Torsdag  30 September 
   Tirsdag  23 November 
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MÆRKEDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Fødselsdage 
 

50 år: 
Jesper Kjærgård     25. juni 
 
60 år:  
Verner Boiskov     29. juli 

 
 
 
 

 
 
 
 

   

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

Juni 
Lørdag d. 26  Klubmesterskab Folkerace 
 

Juli 
Torsdag d. 1  Folkerace træning (AFLYST) 
Onsdag d. 7  Bingo 
Søndag d. 18  Bingo 
Søndag d. 18  Banko 
 

August 
Fredag d. 13  MRC løb træning 
Lørdag d. 14  MRC løb træning 
Søndag d. 15  MRC løb – Kval og finaler 
Søndag d. 22  Banko 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.imk.dk/

