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... Undercover! 
 
Redaktionen har denne gang været undercover 
til Motorshow i Herning. Læs mere om det inden 
i bladet – Men jeg kan sige at IMK blev 
repræsenteret godt!  
Heldigvis tyder meget på, at vi nærmer os 
normalen. Det betyder også der er lidt flere løb i 
kalenderen og lidt flere fortællinger derfra. Læs 
mere i bladet. 
 
God læselyst 
Redaktør, Kim Højriis 
klubblad@imk.dk 
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Referat fra OR årsmøde 
I klubhuset Nørlundbanen 17/1-2022 
 
Dagsorden 
1. Valg af dirigent 
2. Året der gik 
3. Økonomi 
4. År 2022 
5. Valg af udvalgsmedlemmer 
6. Valg af udvalgsmedlem til bestyrelsen 
7. Evt. 
 
Valg af dirigent 
Jan Søndergaard blev valgt som dirigent ved applaus. 
 
Året der gik 
v/Ander Clausen 
2021 blev et år hvor vores medlemmer kom i gang i motorløb efter et dårlig år i 2020 / 
grundet Corona. 
Vores ”faste” officials var ude at hjælpe med at afvikle motorløb op til flere gange. Stor tak til 
dem alle for deres indsats. 
Vi startede året med at have løb med Ruskjærløb i klubrally 30/5-, der var tilmeldt 49 biler. 
Der blev afholdt et i o-løb MJT-turnering i april, der var tilmeldt 16 biler. 
Der blev også afholdt DM-rally, Rally Naturens rige, 74 biler tilmeldt, et overskud fra det løb 
på ca. 90.000 kr. 
I alle løbende har der været positive tilbagemeldinger fra deltagerne til løbsledelserne og 
officials og der skal lyde en stor tak til sponsor og lodsejerne for deres opbakning. 
Uden jer intet motorløb. 
Vil man køre motorløb – må man hjælpe, om det er til planlægningen eller afviklingen. 
Vi har mange hjælper, der ikke er i sporten / eller har licens, som tropper op hver gang, mon 
ikke vi kunne finde flere i egne rækker. 
Se resultater opnået af OR-medlemmer i 2021 i seneste klubblad. 
 
Økonomi 
v/Anders Clausen 
Årets nettoresultat ender på kr. 104.404 i overskud. Det flotte resultat skyldes primært DM-
rallyet takket være en kæmpe indsats omkring sponsorarbejdet. Endeligt dækningsbidrag for 
OR-afdelingen ender på kr. 79.344. 
Der blev spurgt på om der kunne bruges penge på ting, som kan gøre fremtidige 
arrangementer nemmere, eventuelle forslag skal indgives til OR-udvalget. 
 
År 2022 
Følgende datoer for 2022 er fastlagt for løb i IMK: 
• Historisk Pålidelighedsløb 23/4-22 
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• Sdr. Virum, lørdag 18/6-22 
• MJT-løb en mandag aften, formentlig den 15/8-22 
• Speed Nord søndag 21/8-22 
Officials til følgende datoer: 
• 27/3 Sønderbæk klubrally 
• 30/4 KDAK Assens 
• 2/7 Fejden i Kjellerup 
• 21/8 Speednord IMK 
• 15/11 DM Kjellerup 
Håber alle vil støtte op om vores aktiviteter i 2022, så arbejdsbyrden bliver fordelt på mange. 
Ha en god motorsports sæson. 
I marts måned kommer Jens Winter senior og holder foredrag. Jens Winter var den første 
dansker, der gennemførte 24h Le Mans. Følg med i klubbladet for endeligt tidspunkt. 
Under dette punkt var det også muligt at høre hvad de enkelte mødedeltagere har planlagt 
for sæsonen 2022. 
 
Valg af udvalgsmedlemmer 
Følgende medlemmer var på valg: Ander Clausen, Jan Søndergaard, Kenneth Rønholm og 
Søren Skov. Alle modtog genvalg ved applaus. 
 
Valg af udvalgsmedlem til bestyrelsen 
Ander Clausen modtog genvalg til bestyrelse ved applaus. 
 
Eventuelt 
Her blev der fremlagt forskellige ideer, bland andet omkring afholdelse af klubmesterskaber i 
hhv. Orientering og klubrally. Klubben har lovet en af vore trofaste lodsejere, DOT at komme 
forbi med et klubrally-arrangement hvor medarbejderne kan komme med ud at køre en 
klubrallyprøve. Dette kan evt. kombineres med afholdelse af en klubmesterskabsafdeling. 
 
Referent Harald Søndergaard  
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Papirløbet 1.afd.  
Det bedste ved vinter halvåret, når 
vi nu absolut skal belemres med 
denne mørke og kolde tid, ja det 
er alle de sjove Onlineopgaver vi 
får tilbudt. Og det er dejligt, at der 
igen i år er nogle det vil bruge tid 
og kræfter på at lave det til os.  
Og se, vi er nu kommet i gang med 
dette års turnering i DK-Papirløb. 
Vi har lige kørt 1. afd. i mandags. Løbet var lavet af Ole Skov. Der er tilmeldt 78 deltagere fra 
3 lande, vel godkendt. Dog lidt skuffende, at ikke flere tyskere har mod til at deltage. Hele 12 
svenskere deltager. Flot.  
Vores klasse, C, er den største klasse, med 31 deltagere. Vi fra ”Team Old Time” stiller med 
to mandskaber. Det ene er Ditte & Niels Peder, der køre sammen. Og så undertegnede. Så 
nu kan vi sideløbende med Papirløbets konkurrence, have vores egen lille ToT kamp 
kørende. Jow vi skal nok få en sjov vinter. Løbet var rigtig godt og interessant lavet, med 
masser af fine og reelle finter. En fornøjelse at deltage.  
Også det ”nye” system fra Jan, med hente rutebog, Skiltekort m.m. online, og derefter skrive 
rutekontroller direkte ind i et onlineskema, virker rigtig godt. Men det er jo også Jan der har 
lavet det.  
I vores klasse ender jeg på en andenplads, mens kombinationen Ditte / N. Peder denne gang 
må ”nøjes” med en flot 4 plads.  
For IMK har vi 5 mandskaber med og de placere sig sådan, ud over vores placeringer. Fortsat 
i kl. C. Bjarne bliver nr. 5 og Hanne & Poul nr. 9. I M klassen, må Jan ”nøjes” med en 4 plads.  
En rigtig fin aften og vi glæder os allerede til 2. afd. den 10 jan. som Ken Sørstrup står for. 
Det bliver spændende.  
Nu vil vi fra Team Old Time gerne ønske jer en rigtig God Jul og Et godt nytår. Pas nu godt på 
jer selv, og vi håber det bliver muligt at afvikle dette års sidste jyske O-løb, Nytårsløbet, den 
28 i Randers.  
Med sportslig hilsen - Team Old time. – Troels.  
 

Papirløbet 2.afd. 
 
Så er det tid til at komme ud og køre lidt papirløb igen. Denne afdeling er lavet af Ken 
Sørstrup, og vi må en tur over på ”øen” denne gang. Vi skal op nordpå, ja helt op til området 
omkring Nykøbing Sjælland. Men heldigvis viser vinteren sig jo fra den milde side, så føret er 
næsten forårsagtigt. 
Starten er henlagt til Højbyvej 3, i noget der kunne minde om et af fortidens ”Kollektiver”. 
Der er blevet udstykket i lejligheder.  Men god plads til at starte på. Vi er en tur rundt i 
Nykøbing, inden vi bevæger os ud i det meget store sommerhusområde, der strækker sig ud 
mod Rørvig. Her får vi rigtig ”kam til vores hår”. Og jeg må nok indrømme at skruen i C kl. er 
blevet spændt lidt mere end rigeligt. Nå, men jeg får mig da kæmpet igennem. Og husker at 
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det skal være sjovt.  
Efter en krævende tur, når jeg tilbage til vores ”Kollektiv”, hvor der er mål. Jeg har brugt 91 
min. Jeg føler det er alt for meget, men da vi får resultaterne, viser det sig at være den 
hurtigste tid i kl. C. Der er også brugt meget tid på denne tur. Sidste mand på tid bruger 189 
min. MEN MEN, tiden alene gør det jo ikke. Os fra IMK er dog pænt fremme i ”skoen”, som I 
kan se af resultatet. Nu er det blevet tid til en velfortjent kop kaffe eller to. Og kage ikke at 
forglemme. 
Ditte & Niels Peder har valgt at køre sammen. De er også rigtig kommet på arbejde, men er 
bedre til at få de rigtig skilte med, end jeg. Og jeg tror også de trænger til deres kaffe nu. Af 
de 32 mandskaber i vores klasse må to desværre udgå.  
Nu glæder vi os til næste afdeling, som Jan er løbsleder på. Der har vi jo så ”hjemmebane”, 
selv om det nu ikke altid er nogen fordel.  
Med sportslig hilsen - Team Old time. – Troels.  

 
Desværre højrestyret. Når man køber brugt, må man jo tage hvad der er at få.     
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Papirløbet 3. afd. 
 
Det går den rigtige vej med vinteren 21-22. Vi er nu nået ind i februar, og det er stadig en 
mild vinter. Og heldigvis, med de høje priser på opvarmning.  Vi tager nu også hul på den 
sidste halvdel af denne vinters ”Papirløbsmesterskaber”. Denne afdeling er henlagt til det 
midtjyske, og har Jan Søndergaard fra IMK, som løbslægger. Ja så her er vi jo på 
”hjemmebane”. Det plejer jo ikke at være nogen fordel. Nu får vi se.  
Startstedet er beliggende ”på vej”, lidt nord for landsbyen Studsgård. Det er vel på grund af 
”corona”, at vi ikke skal starte henne i Studsgård Minihal. Der er nu 79 deltagere fra 3 lande. 
Det er 12 modige svenskere og desværre ”kun” 2 modige tyskere.  
Nå, men her kl. 19:20 går det løs. Turen bringer os til Snejbjerg, Herning, Herning Hallen, 
Lind, Nr. Kollund, Nr. Fastrup og endelig til Birk. Og lad os slå det faste med det samme. Det 
er en hård omgang, i hvert fald her i C klassen. Et blink med øjet, og straks er du kørt forkert. 
Men sjovt er det nu alligevel. Der er mange drilagtige ting og rigtig mange tætte mål. Og jeg 
indrømmer straks, at jeg er en af dem der falder for den sjoveste af Jan’s små tricks. Den fine 
spiral med teksten, ”Pas på I ikke bliver rundtossede”.  Og vi skal slet ikke der ind, men 
”bare” til højre rundt om bygningen. Den mulighed ser jeg overhovedet ikke. Jeg har travlt 
med at finde igennem spiralen. Godt tænkt Jan.  
 

 
 
Nå, men efter megen møje og besvær, og med en totalt nedslidt lineal, lykkedes det da at 
komme frem til målkontrollen i Birk, hen på aftenen. Lidt ”Rundtosset” og godt ør i hovedet. 
Nu er det tid til en tiltrængt kop kaffe, inden jeg kigger på Idealruten. 
Uf, her ses det tydeligt, at jeg har fået ”kam til mit hår”. Men Ditte & Niels Peder har kørt et 
super løb, hvad man også tydeligt ser af Resultatet. Tillykke. Og meget overraskende og 
SUPER flot, er vores tyske ven Olaf, på en flot 3 plads. Det er rigtig flot arbejde i et så 
krævende løb. Også et stort tillykke til Olaf.  
 
Resultatet i kl. C. for IMK. 
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Jeg bliver nr. 6 og Hanne & Poul nr. 13. Bjarne står på ski, så han har meldt afbud. Der er nok 
ingen internet i Alperne.  
Se det var så igen en dejlig mandag aften, med Papirløb. TAK for det, også selv om vi i klasse 
C, nok mener - at der igen er lavet en noget for svær C rute. Men vi bruger igen lige ”PYT” 
knappen. Vi har det jo sjovt. Det er jo det vigtigste. Og der er vel ingen af os, der tager skade 
af lidt ekstra modstand.  
Så op på hesten igen. Og jeg ser frem til finalen og glæder mig til at prøve kræfter med 
Bernd’s rute, den 7. marts. 
Med Sportslig hilsen Troels.  
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IMK bestyrelsesmøde 03-2021  
Onsdag d. 8. december 2021 kl. 18.00 i klubhuset  

 

Deltagere:  Bjarne Nielsen, Bente Nielsen, Inger Marie Pedersen, Asger Iversen, Anders 
Clausen. Emil Hammer, Kim Nygaard.  
Afbud:  Ingen.  
Referent:  Kim Nygaard. 
 
 
Dagsorden: 
 
Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet er godkendt. 
 
Bestyrelsen - siden sidste møde – henvendelser mm (undtaget udvalgsemner) 
Støjberegning 
Der arbejdes med at finde et firma, der har tid til at hjælpe med dette. 
Der forventes at der er en beregning klar inden længe. 
Repræsentantskabsmødet den 20. november 
Referatet kan ses på DASU’s hjemmeside. 
DGI/DIF puljerne 
Der er søgt om penge til istandsættelses af klubhuset. Vi fik ikke det fulde beløb, men de kunne støtte med 
kr. 100.000,-. Vi vil prioritere tag og toiletter. 
Ansøgning til kommunal pulje 
Vi har søgt om tilskud til varmepumper til dommertårnet. 
 
Økonomi: 
Status 
Det ser rigtigt fint ud. 
Næste års budget 
Afdelingerne skal lave budgetter for 2022 til d. 18/1 2022. 
 
Sportsudvalgene: 
a: Banesports-udvalget 
Der er lavet kalender for næste år.  
DM afslutningsløb for Rally Cross og Cross kart 24 - 25/9 2022. 
DM afslutningsløb for Folkerace i september 30/9 – 1/10 2022. 
b: OR-udvalget 
Der bliver afholdt 4 løb i 2022: 
Rallysprint i Sdr. Virum d. 18/6 2022. 
Klubrally JFM / Speednord d. 21/8 2022. 
MJT-løb en mandag i efteråret. 
Historisk Pålidelighedsløb d. 23/4 2022. 
c: MRC-udvalget  
Vi mødes stadig til klubaften de fleste torsdage. 
Siden sidst er der kommet 7 medlemmer yderligere til som kører med crawler.  
Crawleren er en 4 hjuls trækker i størrelsen 1:10, hvor det gælder om at køre naturtro.  
Flere af bilerne har el-spil og andre hjælpemidler monteret. 
Følgende løb er under planlægning for 2022. 
2 Large Scale løb 
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Flere Bashing arrangementer 
Flere Crawler arrangementer 
 
Øvrige udvalg og funktioner: 
a: Bygninger & Materiel 
Alarmsystem  
Nøgler 10 stk mere af E nøglen. 
b: Banko 
Hvis du kan afse lidt tid et par gange om året til at give en hånd med, så vil det blive modtaget med kyshånd. 
 
Kalender & aktiviteter: 
Årsfest d. 29/1 2022. 
Afholdes klokken 18:00 i klubhuset. 
Vi afventer om der kommer restriktioner, som det ser ud pt kan den gennemføres. 
Generalforsamling d. 3/2 2022. 
Afholdes klokken 19:00 i klubhuset. 
 
Eventuelt:  
Vedligeholdelse af grusvejen? Det skal gøres i fugtigt vejr, så er det ikke nødvendigt med ekstra materialer. 
Er du interesseret i noget IMK tøj, måske en T-shirt, jakke, vest eller sweater, så tænk over dette til 
generalforsamlingen. 
Seniorklubben mangler opgaver, har du nogle ideer? 
 
Næste møde:  
Bestyrelsesmøde d. 18/1 2022 klokken 19:00 i klubhuset. 
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OR-Afdelingens fighterpokal 
Oftest, når vi uddeler OR-udvalgets fighterpokal, så går den til en person, som for eksempel 
har gjort et ekstra stort arbejde på klubplan eller har været en stor drivkraft til ét af vores 
store arrangementer. Altså typisk en person som på den ene eller anden måde har gjort sig 
ekstra synlig i klubben. 
 

Men i år går fighterpokalen til en person, som vi faktisk ikke har set ret meget til i klubben de 
sidste mange måneder. Det er ikke fordi, vedkommende ikke har interesseret for, hvad der 
er foregået i klubben eller fordi vedkommende har mistet interessen for sporten. Nej, jeg vil 
næsten sige tværtimod. 
 

Vedkommende var så uheldig at ødelægge sin ellers nyindkøbte Opel Adam under en 
afkørsel sidste forår i forbindelse med DM1 i Hobro. Begge kørere slap uskadt fra oplevelsen, 
men Adam’en var slemt forslået og flere af os tænkte, at dén kommer da ikke ud at køre 
igen. Men vedkommende, som vi hylder i aften, ville det helt anderledes. Han besluttede ret 
hurtigt, at den bil den skulle bare ud at køre igen og så gik han ellers i gang på værkstedet. 
 

Vedkommende, jeg taler om, er selvfølgelig Patrick Brill Clausen. 
 

Fire måneder før alt det her, havde Patrick meget passende fået 
sit svendebrev som karosseritekniker og jeg skal love for, at det 
kom i brug! Adam’en blev skilt ad i atomer og en masse timer og 
dage blev brugt hos Verner Boiskov i Sønder Vium. Patrick er 
typen, der ikke bare overlader ting til andre, han kan godt lide at 
være med i det selv. Så bortset fra lakeringen, så har Patrick 
været involveret i alt under genopbygningen og nu kan de i hvert 
fald roligt ringe fra Opel Motorsport, hvis de er i tvivl om, hvordan 
sådan en Adam er opbygget! 
 

Så der er ikke noget at sige til, at vi ikke har set dig så meget i 
klubben, som vi plejer, Patrick. Det er helt okay og vi glæder os 
rigtig meget til at følge Harald og dig i sæsonen, der står for 
døren. 
 

Patrick, ud over at du er et godt eksempel på en fighter, så er du 
også et godt eksempel på, hvor vigtigt det er, at man har opbakning fra sin familie og sin 
omgangskreds, hvis man virkelig vil sin sport. Jeg er sikker på, at du oven på de sidste mange 
måneder sender dem en venlig tanke for den hjælp og den opbakning, du har fået. Og du 
tænker nok også, at uden din far, Asger, Verner, Anne-Mette og mange andre kunne du ikke 
have klaret det? Men Patrick, hvis ikke de havde kunnet mærke ”gnisten” i dig til at få 
Adam’en ud at køre igen, så havde de heller ikke været lige så tændte på at hjælpe dig. Tænk 
lige engang over dét. 
 

Vi er rigtig mange i IMK – og ikke bare i OR-afdelingen – som har fulgt med i dit arbejde 
gennem de sidste mange måneder og jeg kan på alles vegne sige, at vi er MEGET imponerede 
over din fighter-vilje! Det er derfor med stor glæde at jeg kan overrække dig OR-udvalgets 
Fighterpokal 2022. 
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Stort tillykke, Patrick!  

Rema 1000 – Veteran Løbet 
Lørdag d. 23. april 2022. 

 
Start fra Klubhuset - Brandevej 19.b. 7430 Ikast  
Hermed indbydes der til den 1. udgave af ”Veteranløb” for veteran/klassiske biler 
(indregistreret 31/12 1990 eller før) og med den tanke, at det skal være med flot natur, sjovt 
og med lidt spænding. 
Der er plads til max. 50 biler 
Startsted & Mål:  Klubhuset for ”Ikast & omegns Motor Klub”. Brandevej 19.b. 7430 Ikast 
Løbsledel sen består af: Ditte Rolighed Hansen, Niels Peder Rolighed, Inge Mørch Nielsen & 
Troels Rolighed Nielsen.  
 
Vi har bestræbt os meget på at finde en flot tur til jer i den Midtjyske natur, og af små veje. 
Der er indlagt opgaver og poster. Løbet har en længde på ca. 80 km. Heraf er 99% Asfalt. (der 
er 800m grus ned til klubhuset og 200 m ved Skovridderboligen) Der startes med 1 min. 
afstand. Hvis nogen ønsker at ”følges ad”, er det muligt af få starttiden et minut senere. 
MEN HUSK at give os besked, hvis det ønskes.  
Seneste mødetid er 1 time før din starttid. Der er Morgenmad fra kl. 8:30. Der er et kort 
infomøde kl. 9:30. Første start er kl. 10:00.  Opgaveark & Kontrolkort udleveres 5 min. før din 
starttid.   
Startgebyr er 150 kr. pr. person. Det omfatter morgenkaffe & Rundstykker. Overraskelse på 
turen. Ved mål en sandwich & en sodavand. Præmie til de 3 bedste. 
Tilmelding sker på www.knagen.dk og så under Veteranløb. Senest fredag den 15. april kl. 
24:00.   
Oplys:  navn, antal personer, bilmærke, årgang. Tilmeldingen er først godtaget når 
startgebyret er modtaget. Vi glæder os til din deltagelse. Efteranmeldelse kun efter aftale 
med Løbsledelsen. Ved fyldt deltagerliste, prioritere vi mærkevariation i feltet af biler.  
Betaling: Mærke ”Veteran”. Til kontonr. 0871-555646739 eller Mobilepay nr. 944670 
Der udsendes information om løbet efter tilmeldings slut. Så Husk mail adresse på den, der 
skal modtage dette.     
 
Kontaktperson før løbet er Troels Rolighed Nielsen, enten på tlf. 97137351 eller på mail 
teamoldtime@gmail.com    
 
Løbet vil blive gennemført i fuld overensstemmelse med de retningslinjerne og påbud der 
evt. gælder mht. Coronasmitten. 

 
                                                                                        
 

  

http://www.knagen.dk/
mailto:teamoldtime@gmail.com
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Klubaften med Jens Winther Senior 
Tirsdag d. 15. marts kl. 19:00 
 

 
 

Jens vil fortælle om sit oplevelsesrige liv med Motorsport. Både i Rally og på Banerne i hele 
Europa. Kort kan nævnes, at Jens vandt sin klassen i ”Monte Carlo rally 1977”, sammen med 
Ebbe Lous. Og blev generelvinder, af Rally ”Tour d Europa” i 1980, sammen med Lars Viggo 
Jensen. På banerne stå en anden plads i klassen i 24 timer Le Mans og 11 generelt ud af 60 
startende i 1986, som det højeste. Det var sammen med David Mercer & Lars Viggo Jensen i 
en BMW M88 3.5L I6. Jens har også gennemført ”Oldtimer” versionen af Rallye ”Tour d 
Europa” senest i 2017, 18 & 19, sammen med Holger Midtgaard-Jørgensen. Jens er også 
medlem af ”Motorsportens Hall of Fame”.  
Det kan i læse om her: https://www.dasu.dk/om-dasu/motorsportens-hall-of-fame/#/jens-
winther  
Så glæd jer til vores klubaften. Alle er velkommen. Det er i Klubhuset - Brandevej 19.b. 7430 
Ikast  
Pris: 50,- kr. pr. person inkl. Kaffe og kage.  
Tilmelding / Betaling: https://imk.nemtilmeld.dk/9/ Senest mandag den 7. marts kl. 09:00. 
Der er MAX plads til 80 personer. Så først til mølle.  
Løbet vil blive gennemført i fuld overensstemmelse med de retningslinjerne og påbud der 
evt. gælder mht. Coronasmitten 
 
Med sportslig Hilsen IMK. – Troels 

https://www.dasu.dk/om-dasu/motorsportens-hall-of-fame/#/jens-winther
https://www.dasu.dk/om-dasu/motorsportens-hall-of-fame/#/jens-winther
https://imk.nemtilmeld.dk/9/
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1. Virtuelle Havellandto(rt)ur 
 

Ja endelig kommer vi igen 
med i et tysk online Ori. Der 
har ikke være ”kørt” nogle, 
som vi har kunnet finde. 
Sidste vinter var vi med i 
nogle stykker i det 
sydvestlige Tyskland. Men 
heldigvis er det muligt af 
finde frem til os. Søndag d. 
16 januar får jeg en mail fra 
klubben ”Motorsportfreunde 
Spreeteufele e.V.”, som 
holder til lidt uden for Berlin. Vi har et løb på fredag d. 21 januar. Vil du være med ? Jeps.  
Nu går det stærkt, og inden dagen er omme, er vi 4 her fra Danmark, der er med, heraf 3 fra 
IMK. SUPER. Det er Jan Søndergaard, Niels Peder Rolighed & Undertegnede. Hertil Niels Chr. 
Madsen fra ”Sports Motor Klubben Gladsaxe”.  Hurtigt tilmelding og afsted med de 5 € det 
koster at deltage. Så er vi klar. Vi skal deltage i det ”1.Int. Virtuelle Havellandto(rt)ur”.  
Regler m.m. kan vi straks hente og så småt begynde alt læse på. Der er 2 klasser, men 
egentlig er der 3. Men løbsledelsen har fravalgt den nemme klasse A. Så der er kun klasse B - 
”Øvede” og kl. C. ”Profis” tilbage. Niels Chr, Niels P. og undertegnede vælger kl. B. og Jan kl. 
C. Der er tilmeldt 51 personer, mod deres forventede 25. De fordeler sig med 22 i kl. C og 28 
i kl. B.  
Kun ganske kort om nogle af reglerne. Modkørsel af ruten er forbudt (Ensrettet efter brug) 
Dette gælder hele løbet. Undtagelse er gule veje og Bundestrassen. Men det er forbudt at 
dreje til venstre ved udkørsel på en Bundesstrasse. Krydsning af ruten Forbudt. Herudover er 
der en hel del specielle regler. Jow vi skal nok få kam til vores hår alle sammen. Løbet 
afvikles fra byen Premnitz, som ligger ved bredden af floden Havel. Cirka 20 km nordvest for 
byen Brandenburg an der Havel. Eller cirka 85 km vest for Berlin.  
Fredag aften klokken 20:00 kan Rutebogen hentes. Vi har nu indtil lørdag kl. 24:00 til straffri 
tidsmæssigt, at nå frem til mål. Fra midnat lørdag til søndag kl. 16:00 kan afleveres med 
straftid. Jeg vælger at udsætte min start til lørdag morgen, efter lige at have kigget det 
igennem. Uf – Uf, det ser svært ud. Ruten består af 11 opgaver. (Kortudklip) Disse skal så 
forbindes ved hjælp af oversigtskort. 
Starten på løbet er henlagt til den sydøstlige ende af byen, nærmer betegnet ”Siedlung 
Döberitz”.  Opgave 1 & 2 er på samme kort over byen og industriområdet (A-4) I opgave 1 
skal vi forbinde pile og streger af korteste vej i henhold til reglerne. Vi ender så igen nede 
ved startstedet. Her starter opgave 2. Vi skal af korteste vej, tilkøre en række punkter præcis 
2 gange. Nu gælder det om at huske, hvordan vejene er blevet brugt.  
Turen fortsætter så af oversigtskort til næste opgave. Vi kører nordpå og ender, efter besøg i 
landsbyer og små industriområder, (her er opgaverne) i nabobyen Rathenow, også 
beliggende ved floden.  
Her er det så tid til frokost. Og har det været svært hertil, ja så er det ikke noget at regne 
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imod de opgaver vi får her. Her skal tungen holdes mere end lige i munden. Der er gang i 
telefonerne. Peder, Jan og undertegnede, vrider vores hjerner for mulige løsninger her. Da 
jeg endelig og efter meget besvær, bliver færdig her, ja så begynder tur tilbage mod 
Premnitz. Undervejs er der så en kort ”kaffepause” inde strabadserne fortsætter. De sidste 
to opgaver er samme område som opgave 1 & 2. Det ser enkelt ud og når det gør det, skal 
man være meget mistænksom. Også her viser det sig at holde stik. Men Kl. 18:42 når jeg fem 
til mål i ”Siedlung Döberitz”. Nu er det tid til et velfortjent aftensmåltid. Det har været en 
oplevelse at være med i dette løb. Sig bare til en anden gang.  
Nu er det så bare at vente til søndag kl. 16:15. Her kommer løsningen så. Og det ser bestemt 
ikke let ud. Vi 3 får os en snak om hvordan det og det kan være. Da jeg har sovet på det, går 
jeg så systematisk i gang med at se på ruten. Det kommer der et lille brev ud af til 
Løbsledelsen. De svare hurtigt tilbage, at de er lidt overbelaste, men vil vende tilbage. 
Det er første gang de laver et online løb, så der er lidt at finpudse og plads til forbedring. 
Men - Stor ros til løbsleder Teamet. De kigger på tingene og indrømmer deres fejl. To 
opgaver udgår desværre. De undskylder også den store sværhedsgrad. Men op på hesten 
igen. Vi glæder os til næste år og det ” 2.Int. Virtuelle Havellandto(rt)ur”.  
Så nu venter vi spændte på resultaterne. Der står i tillægsreglerne at. -  „30.01.2022. Um 
16:00 Uhr werden die Ergebnislisten veröffentlicht“. Men allerede kl. 11.:45 kommer der en 
besked fra min „evige, men flinke konkurrent“ Heinz Jabs. Tillykke skriver han. Jeg tror 
straks, han laver sjov med mig. Men resultaterne er kommet. Og jeg fatter ikke, hvad der 
står. Det er da helt utroligt. Utroligt, men sandt. Jeg har vundet kl. B. Hold da op. Og vores 
danske håndbolddrenge fik Bronze ved EM. Så det er en rigtig god søndag.  
 
Resultaterne bliver: 
Klasse C.   Mål tid.  Strafpoint. 
 1. Jentsch Nicole  22.01.22 18:53  40,00  
 2. Zeuner Michael   22.02.22 22:31  50,00  
 3. Kietzmann Peter   22.01.22 12:55  80,00  
15. Søndergaard Jan   22.01.22 18:38  260,00  
 
Klasse B. 
 1.  Nielsen Troels Rolighed  22.01.22 18:42   160,00  
 2. Milka Hans-Peter   23.01.22 15:13   179,13  
 3. Flender Armin   22.01.22 11:40   200,00  
 4. Jabs Heinz   22.01.22 15:23   210,00 
17. Rolighed Niels Peder  22.01.22 19:47   370,00 
21. Madsen Niels Chr.   22.01.22 01:42   390,00 
 
Det er faktisk rigtig god gået af os dansker. Tyskerne er rigtig drevet i denne form for Ori. En 
skam at der ikke er flere af jer, der har modet til at prøve det her.  Husk det gør ikke ondt at 
få strafpoint. Det skal jo i første omgang være en sjov og anderledes oplevelse.  Vi er klar 
næste gang, der viser sig en mulighed.  
Ja det var så igen en dejlig oplevelse med vores sport.  
 
Med Sportslig Hilsen Team Old Time.  -  Troels.  
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Generalforsamling 2022 
Til årets generalforsamling blev der uddelt blomster til de der havde placeringer 1-3 i 2021, 
samt Jens Hansen's ærespokalpokal og Peder Brøchner's mindepokal.  
 
Jens Hansen's ærespokal blev tildelt Niels Kr. Højriis 
Peder Brøchner's mindepokal blev tildelt Familieholdet i o-løb. 
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Referat fra generalforsamling kommer i næste klubblad 
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OR-udvalgsmøde 01-2022 
Den 22. december kl. 19.00 digitalt på Teams. 
Til stede: Anders Clausen, Søren Skov, Kenneth Rønholm, Jan 
Søndergaard (referent). 
 
Referat: 
1: Godkendelse af referat fra sidste møde 
- Godkendt. 
 
2: Siden sidste møde 
- SpeedNord – Ruskær Auto Løbet. Fint arrangement. Støv på Nørlundbanen. 
- MJT-løb, Bilorientering. Fint arrangement. 
- Sdr. Vium blev aflyst (corona). 
- Rally Naturens Rige. Fin afvikling og en sportslig succes. Denne gang uden corona-
restriktioner. 
- O- og R-deltagere fra IMK har klaret sig godt i de forskellige mesterskaber i 2021. En liste 
over medaljetagere kan læses i december-nummeret af klubbladet. 
 
3: Økonomi 
- Resultat fra MRS / DM, er gjort op. Resultatet er bedre end sidste år, da der var flere 
deltagere, og færre udgifter til fx corona-tiltag. 
 
4: Kommende aktiviteter 
• Hvilke arrangementer IMK skal hjælpe til 2022? 
- Forespørgsel fra KOM, Rally 15.11.2022. 
- KDAK/Fyn skal arrangere DM-Rally, hvor vi skal hjælpe. 
- KOM arrangerer jysk/fynsk fejde 1-3 juli, IMK har lovet at passe en prøve. 
- Der kommer sikkert nogle klubrally’er også. 
• Løb 2022: 
- Speednord / JFM 21/8 (sponsor / reklame på facebook IMK og Speednord). 
- Historisk Pålidelighedsløb 23.4.2022. 
- MJT-løb en mandag aften, formentlig den 15.8.2022. 
- Klubrallysprint Sdr. Virum 18/6. 
• Klubmesterskab 2022 i orienteringsløb? 
- Tages med på årsmødet. 
• Klubmesterskab 2022 i klubrally? 
- Tages med på årsmødet. 
- Kunne kombineres med en ”klubdag” hos DOT i Fasterholt. 
• OR årsmøde 5/1-2022. 
- Det påtænkes at flytte mødet til efter d. 17.1.2022 pga. corona. 
- Vi opfordrer til, at der er flere, der vil indtræde i udvalget. 
• Generalforsamling 3/2-2022. 
- Ingen ting at tilføje. 
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5: Materiel 
• Nyt depot: Færdiggørelse af udhæng og tagrende. 
- Der skal laves nogle indkøb. 
• Reparation af lille trailer. 
- Der skal skiftes bund og nogle sideplader. 
- Der skal afsættes et beløb på budgettet til materiel. 
- Der planlægges en arbejdsdag en lørdag i februar. 
 
6: Eventuelt 
• Udvalget 2022 
- De nuværende medlemmer er villig til at fortsætte. 
• Budget 2022, mangler vi noget materiale vi skal søge om ved bestyrelsen. 
- Helle og Anders laver et udkast til budget. 
 
7: Næste møde 
- Aftales efter årsmødet. 
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MRC til Motorshow 
Af Carsten Thinggard og Tommy Møller Mæhlisen 
1000 tak til vores “stor bil afdeling” for at tænke på os vedr. Motorshow 2022. Vi kom med 
på et afbud af Jydske Dragon Regiment meldte afbud.  
Vi startede med at lave vores bane weekenden før selve messen og lavede det sidste færdig 
onsdagen før, så alle kunne nå at komme med til IMK generalforsamlingen torsdag – så det 
var en uge med stramt program. Men det lykkede at få lavet en fin bane. Onsdag blev 
Crawler banen installeret/monteret og ved siden af kunne basherne og Large Scale lave en 
kombineret Bashere/racerbane. Alt I alt over de 3 dage har der været 50 forskellige 
fjernstyrede biler, i størrelserne 1:10, 1:8 og 1:5, kørende rundt på banerne, både med el og 
brændstof. Fredag kom der 10 VIP gæster forbi og skulle prøve at køre med Large Scale 
bilerne. De proklamerede at de var verdensmestre i at køre med fjernstyrede biler så de 
havde 100 % styr på det. Det blev til et godt grin; de havde ingen, som i overhovedet ingen 
idé om hvor svært det var at styre bilerne rundt på banen.  
Vi havde ingen forventninger til hvor mange tilskuere der ”gad” komme og se os lege rundet 
med bilerne, men som I nok kan se på billederne, så var det ok. Vi var/er meget tilfredse. Vi 
delte timerne imellem os (brændstof og el) så alle fik lov at køre mindst 1 gang hver time. Så 
kunne publikum spørge ind til hvornår hvilken type biler kørte.  
Søndag lavede Basherne et stunt med at springe over en række biler, med en anden bil, det 
blev et mega stort trækplaser. På crawlerbanen var der aktivitet hele tiden, da flere af Large 
scale og basherne også crawler. Også her blev publikum fanget og fascineret af hvordan de 
små biler forcerede vanskelige og store forhindringer.  
Alt i alt er der stor enighed om at weekenden var en succes og at det helt sikkert nok skal 
give nogle kommende medlemmer – MRC håber på at kunne gentage succes i 2023, hvor 
planlægningen allerede er i gang. 
 
Se billeder samlet efter næste indlæg. 
 

Undercover til Motorshow 
Af Kim Højriis 
Redaktionen var til Motorshow i Herning. Uden presse-vesten og iført hat og briller for mest 
mulig ukendelighed. Med knægten i hånden og nysgerrigheden i bagagen gik vi på 
opdagelse. 
Vi startede udenfor hvor der var race på dyreskuepladsen med en masse fart og en 
entusiatisk speaker, der rigtig fint formidlede de enkelte sportsgrene, regler, facts om 
køretøjerne og kørerne til publikum der var mødt talstærkt frem. 
Indenfor holdt køretøjerne parkeret, så man som publikum kunne se dem på nært hold. 
Længere nede i samme hal, var der nogen der tiltrak sig opmærksomhed - Jo, ham der kunne 
lave en drink med sin gravemaskine tiltrak også opmærksomhed, men det var nu MRC folket 
jeg tænkte på i dette tilfælde. 
Der var fuldt fart over feltet og biler der fløj i luft, kastede jord op i svingene og hamrede i de 
dæk der var placeret rundt om på banen. Både små hurtige, næsten lysløse elbiler samt 
større og mere larmende brændstof biler blev styret rundt på banen. Det var altså en flok 
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legebørn der hyggede sig der!  
Vi fik en hyggelig snak med et par af fyrene med deres biler. Vi fik rigtig mange fact om 
bilerne og fik set hvordan de så ud ”under facaden”, fik en masse forklaringer om hvad der 
var ændret ved bilerne og hvordan batteripakker mm har betydning for bilens performance. 
Det sluttede selvfølgelig med en invitation til at komme forbi til en trænings aften og prøve 
kræfter med sporten! 
Til de af jer der ikke har været omkring MRC banen, så slå et smut forbi – det er altså nogle 
enormt flinke folk (Der med ikke sagt at jeg havde forventet andet ). 
 

Billeder fra Motorshow 
Carsten Thinggaard, Tommy Møller Mæhlisen og Kim Højriis 
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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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Næste Senior dag i IMK 
Er.: 3 marts 2022 

ALLE der har tid og lyst er velkommen, også IKKE seniorer.  
Hvert møde skal starte kl. 9:30 med rundstykker og slutte med en 
let frokost.  
Tilmelding til Jan Søndergaard senest dagen før (af hensyn til 
rundstykkerne) på SMS, 20 97 95 51 eller på mail: jan@mjtj.dk 
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Nye IMK medlemmer 
Malene Stistrup Andersen Lukas Bech Thun Madsen 
Jesper Lund Madsen  Thomas Bo Madsen 
William Westbjerg  Thomas Hansen 
Victor Klaris Madsen  Kristian Lindholm 
Philip Kjeldsen   Rasmus D. Lindholm 
Simon Ditlev Pedersen  Mikkel Toft Jensen 
 
 

IMK byder velkommen! 
 
 

BANKO/BINGOKALENDER 2022 
Banko Bingo 

 
   

Søndag 17 April  Mandag  7 Marts 
Søndag 3 Juli  Fredag  6 Maj 
Søndag 10 September  Mandag  20 Juni 
Torsdag 17 November  Fredag  19 August 
   Mandag  24 Oktober 
   Fredag  9 December 

 

      

 

 
 

      
 

 
 

 
 
 
 

MÆRKEDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fødselsdage 
 

18 år: 
Anders Mejlby Skov    12. Marts 
 
60 år:  
Benno Cavazzi     27. April 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

   

IMK ønsker hjerteligt Tillykke 
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Med forbehold for ændringer! 
 
KALENDER 

Februar 
Mandag-søndag Klargøring til forårets løb 
 

Marts 
Torsdag d. 3  Seniordag i klubhuset 
Mandag d.7  Bingo 
Tirsdag d. 15  Klubaften med Jens Winther (se mere inde i bladet) 
 

April 
Fredag d. 8  MRC løb – Træning 
Lørdag d. 9  MRC løb – Træning 
Søndag d. 10  MRC løb – Kval og finaler 
Søndag d. 17  Banko 
Lørdag d. 23  Rema 1000 Veteran løbet 
Lørdag d. 23  Rema 1000 DASU Classic løbet  

 
 
 
 

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

http://www.imk.dk/

