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Så er den gal igen. Verden er i konstant 
forandring, men en ting er sikkert – 
Kilometerstenen udkommer som sædvanligt. 
Endnu engang er der samlet gode indlæg fra jer 
medlemmer – tak for det! 
 
God læselyst 
Redaktør, Kim Højriis 
klubblad@imk.dk 
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Fra Redaktøren… 

Forside: 2 x Rolighed til CarPeople løbet – se mere inde i bladet. 
DEADLINE: Deadline til næste nummer af Kilometerstenen er 1. juni 2022 
Næste nummer udkommer medio Juni 2022 
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DM I Folkerace skudt igang 
Af Emil Hammer 

 

Så blev første dm skudt af i folkerace og hvilken en.  
Imk viste igen flaget med hele 13 deltager.  
Solen skinnede hele dagen, så der manglede på ingen måde hverken spædning eller fart  
I ungdom viste Jeppe Elmo Kirkeby at han ikke havde glemt hvordan bilen skal køres. En lidt 
tumult start lykkes det på flotteste vis at holde fart i bilen og kæmpe sig til en flot 2 plads. 

 
I Ladies havde Josefine Stistrup Andersen en fantastik dag, og viste at hende svage punkt fra 
sidste i forhold til startene var der kommet styr på   
2 første pladser og en 2 plads og som nummer 2 i a finalen. Kørte super flot og fik kørt en flot 
2 plads hjem   
I standard havde vi hele 3 imk’er direkte i a finalen her træk Anders Munch Jensen det længste 
strå af de 3.  
Anders har kørt godt hele dagen og med 2 heat sejere samt en 2 plads var han første vælger 
til finalen.  
Her kørte anders super stærkt og kørte en 3 plads hjem. .  
I super klassen har Rasmus Vendelbo kørt flot hele dagen og kørte en 4 plads hjem i finalen. 

 
I hold mesterskabet i dm ligger vi nummer 2.  
Stort tillykke med de flotte resultater for dagens løb alle sammen.  
 
Mvh  
Baneafdelingen formand Emil. 

  

CATERING – Søbjergvej 10, 7430 Ikast 
Tlf: (+45) 91 55 70 20 

Mail: info@birkkjaer-catering.dk 
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Team Old Time & Corona 

 
Corona drillerier. Det traditionsrige Nytårsløb, der jo altid køres den 28. december, med RAS 
som arrangør, blev først flyttet til den 29. januar 2022. Det hjalp ikke. Ny dato igen, igen. Nu 
hed det så den 19. februar. Her var det muligt at afvikle løbet. Men så indtrådte katastrofen. 
Undertegnede blev ”ramt” af Corona og måtte fornuftig nok melde afbud. Det er første afbud 
siden 1980. Uf, Uf. Løbet var som sædvanlig godt og ikke mindst maden, har jeg hørt, og IMK 
fik da også markeret sig, da Harald & Svend Erik lagde beslag på førstepladsen i klasse M. Flot 
og Tillykke drenge.    
 

 
 
Dette års første ”oldtimer” løb. Her stiller vi med hele to 
mandskaber. Niels Peder & Ditte i Polo og Inge og jeg i 
vores Toyota (hverdags bilen) Men nej. Igen er Corona 
ude efter vores Team. Nu er det Niels Peder der må 
melde fra. ØV, ØV. 
Lige bortset fra at løbsleder ”Luffe” igen i år har lovet os 
sne, ja så er det jo et flot vejr i dag. Høj blå himmel. Der 
er 23 mandskaber tilmeldt, heraf 1,5 fra Tyskland. Den 
halve er Werner Stein, der i dag kører med Kedde 
Wolter. Starten er henlagt til ”Den Gamle Vejen Hal”. 
Mødetid kl. 10. Tjek af bil og montage af transponder. Så 
er det tid til ”morgenkaffen”. Vi har start nummer 6 kl. 
11.05. Turen er på 134 km og bringer os en tur vestpå til 

Brørup. Herfra ned 
over Skodborg og Sommersted, inden vi sætter kursen 
nordøst over, omkring Ødis og øst for Lunderskov, inden vi 
slår en nordlig bue mod vest, tilbage til Vejen. En rigtig fin 
tur. Vi har hygget os og Inge klarer hele turen. Men god den 
ikke er længere. Vi er i mål kl. 14.56. 
Nu tror I så det er tid til kaffe og kage. ! !  Næe nej. Nu er det 
tid til Hallens specialitet. Altså varm mad. Nemlig 
Mørbradgryde. Det har vi set frem til, lige siden vi startede. 
Som de fleste jo ved, køres der jo med 10 del sekunds 
nøjagtighed. Men det er ikke nemt uden det nye udstyr. 
Vores gamle udstyr, er god nok til at køre på hele sekunder, 
men for unøjagtig til at køre på 10 dele. PYT vi har en go dag. 
Og endelig er det jo vores eget valg, at vi ikke vil have det i 
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vores gamle bil.  
For IMK bliver det en super dag. Poul & Hanne vinder klasse Expert og også løbet generelt. 
Flot og Tillykke.  Med bare 0,30 sekund, ned til vinderne af Sports klassen, Tyskerne Gert-Uwe 
& Richard. Herfra er der så kun yderligere 0,80 sekund, ned til vinderne af Elite klassen, Poul 
& Egon. I denne klasse er elektronik forbudt. Så det er rigtig godt kørt, af de to brødre fra 
Randers. Jow der er kamp om generelsejren. Inge og jeg slutter på en 4 plads i kl. Expert, hele 
37,40 sekund efter vinderen.   
 
Vi har hygget os sammen med dejlige 
mennesker, og har igen haft en rigtig god 
oplevelse. Og i disse urolige tider, er det jo en 
værdi i sig selv.  
Med Sportslig hilsen Team Old Time. Inge & 
Troels.  
Fotograf er Skarp Fotos  

 
Generelvinder Poul & Hanne IMK  
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CarPeople Løbet 
1. Afd. af JFM og 2. afd adf MJT – 26. Marts 2022 
 
Let vind, blå himmel og omkring 13 grader. Vel det man må kalde en dejlig forårsdag. Vi er på 
vej i Niels Peders lille Polo. Vi skal på besøg hos ”CarPeople” i Hedensted. Her er starten på 
dagens O-løb.  
Dagens løbstroldmænd er Bjarne Andersen & Bernd Thrysøe fra ”Århus Automobil Sport” 
(AAS). Der er tilmeldt 29 mandskaber og heraf 7 i vores klasse. En god tilslutning. 
Efter snak, kaffe med mere, er det blevet tid til at vi skal ud på turen. Den er på 39 km, og med 
godt 7 km transport, fra slutkontrol (SK) og frem til samlingsstedet i Multicenteret i Ørum-
Daugaard. Vi starter som sidste mandskab i kl. C og 4 sidst af alle. Vi lægger ud med lidt industri 
her i Hedensted, inden vi bevæger os nordpå, og ud på landet. Her når vi at vænne os til duften 
af ”forår” (gylle), inden vi når frem til industrien oppe ved Hatting.  
Her kommer vi til starten på Etape 2. En ganske lille etape, med kun 10 km/t og en køretid på 
”bare” 7 min. Vel overkommelig vil I nok synes. Meeeen så nemt går det nu ikke. Se foto af 
etapen. Vi kommer godt nok rigtig rundt, men må indkassere 8 min. på tiden. Men ok. En sjov, 
men krævende opgave. Spørger du, om der var trængsel ? Jep, det var der bestemt.  
Nå men vi ”drager” på landet igen. Det er et flot og meget varieret område, vi kører igennem. 
Alt lige fra fladt og kedeligt til bakket og flot. Der ligger en del fine gårde, ja næsten ”mini” 
Godser, hvor der helt sikkert skal rigtig mange af de ”lange” til. Vi når frem til Sk. Nu tager vi 
det helt roligt og afslappet ind til Ørum-Daugaard.  
Vi er hele 4 mandskaber med fra IMK i dag.  I kl. M er det Jesper & Svend Erik Hedevang. Og 
Poul Juul-Godballe & Jan Søndergård. I C klassen er det Bjarne & Sabine Rosenlund og så os. 
Og som i kan se lidt længere ned, Ja så gik det faktisk god for IMK. Men nu er det blevet 
Kaffetid. Stedets franskbrødsmadder er godkendt. Kaffen også. Der bliver snakket en del. Og 
der bliver da også tid til en del gensidige drillerier. Jow vi hygger os skam.  
Efter uddeling at diverse trikotage, til de, som Bernd udtaler det, dygtige og de som er lidt 
heldige, ja så er det blevet tid til at vende snuden hjemad. Vi skal jo nødig komme for sent til 
aftensmaden. Heldigvis spiser vi sent. 
 

 
Jesper & Svend Erik Hedevang 
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Poul Juul-Godballe & Jan Søndergård 

  
Bjarne & Sabine Rosenlund 

 
2 + Rolighed 
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Nåe ja, resultaterne.  Først JFM for klubhold.  

 
 
Jow, der var kamp til stregen her. Spændende.       
Så til kl. M.  

 
Og endelig kl. C. 

 
Se flere fotos på vores hjemmeside – www-teamoldtime.dk  
Alle fotos er taget af Bjarne Andersen fra AAS og venligst delt med os.  
 
Med Sportslig hilsen. – Team Old Time. Niels Peder & Troels.  
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Generalforsamling i IMK 
i klubhuset, torsdag d. 3. februar 2022 klokken 20 
 

Deltagere: 42 inkl. bestyrelsen.  
Referent: Kim Nygaard  
 
1. Valg af dirigent. 
Jan Søndergaard blev valgt. 
 
2. Formanden aflægger beretning. 
Bjarne aflagde beretning.  
Årsberetning 2021. 
Det er ikke meget mere end et halvt år siden vi sidst holdt generalforsamling i IMK. Årsagen 
var endnu en gang Coronaen, som vi alle har måttet leve med i snart 2 år. I starten af 2021 var 
alt lukket ned og efterfølgende blev tingene langsomt åbnet mere og mere. Efterhånden blev 
der fundet løsninger, så motorsporten igen kunne afvikles. Der var i perioder regler for max. 
antal forsamlede, som bevirkede at der i lang tid slet ikke måtte være tilskuere. Heldigvis blev 
denne regel til sidst også fjernet. I det hele taget blev der af arrangørerne udvist stor 
kreativitet for at få tingene til at lykkes, samtidig med at restriktionerne blev overholdt. 
Motorsporten havde tydeligvis ikke politikernes store interesse, for når talen om sportens 
behov for tilskuere og hvordan det kunne lade sig gøre, drejede snakken sig næsten altid om 
superliga-fodbold. At motorsport foregår udendørs og med langt større plads til hver tilskuer, 
og dermed lav smitterisiko, fik ikke politikerne til at lempe reglerne for vores sport. Når man 
kan se flere tusinde tilskuerne tæt pakket til en superliga kamp, er det svært at se logikken i 
at der overhovedet ikke må være tilskuere til et Folkeraceløb med 100 – 200 tilskuere fordelt 
på et kæmpe areal. 
 
Uanset Coronaens fortsatte eksistens og dermed mange restriktioner, lykkedes det med snilde 
og kreativitet, at få afviklet hovedparten af alle planlagte løb i IMKs 3 sportsafdelinger. 
I OR-afdelingen blev forårets JFM-tællende Bil O-løb aflyst. Det årlige rallysprint i Sdr. Vium 
kunne i forhold til forsamlingsforbuddet heller ikke gennemføres. I maj måned lykkedes det at 
få afviklet Ruskær Auto løbet, som var et klubrally tællende til JFM og Speed Nord. Det store 
løb i afdelingen var Rally Naturens Rige – Finalen i både Mini Rally Syd og DM Rally. 
Løbsområdet var ligesom året før, i det vestjyske med Tarm Idrætscenter som 
omdrejningspunkt. Med stor opbakning fra både Ringkøbing-Skjern Kommune, de mange 
lokale virksomheder og ikke mindst et flot deltagerfelt, blev løbet en flot afslutning på en god 
rallysæson og herligt at se de mange tilskuere igen. 
I Baneafdelingen var rallycrossbanen efter mange timers arbejde blevet klar til premiereløb. 
Deltagermæssigt var der stor opbakning og afviklingen forløb godt. Desværre var det uden 
tilskuere og det presser økonomien. 
Senere fulgte et crosskart løb og stadig uden tilskuere.  
Sidst på sæsonen blev afslutningsløbet i DM i Folke Race kørt – nu endeligt med tilskuere. 
Mange deltagere og med en stor fest som afslutning på sæsonen. 
I MRC-afdelingen har der også været stor aktivitet. Planen var at afvikle DM1 og DM4, men da 
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der pludselig ingen arrangør var til DM6, tog afdelingen sig også af den. 
Afdelingen er i årets løb vokset betydeligt – mere end en fordobling - hovedsageligt på grund 
af tilgang af kørere der kører med el-biler: Basher og Crawler. 
 
Sportslige resultater har der været mange af i alle sportsgrene og der vil jeg henvise til 
klubbladet, hvor alle opnåede resultater har været oplistet. 
 
Emil Hammer var nomineret til Årets Profil ved Dansk Motorsport Award for sit arbejde med 
at udarbejde planer og retningslinjer for løbsafvikling i forhold til Corona. Emil vandt ikke, men 
at blive nomineret er et stort skulderklap.  
Senere blev Emil, i forbindelse med Ikast-Brande Kommunes hædringsarrangement, indstillet 
til en nyoprettet pris: Covid 19 prisen og denne pris vandt han fortjent.  
 
Motorsport og miljø behøver ikke være modsætninger, men vi skal være opmærksomme på 
hvad vi laver og tage ansvar. DASU har åbnet for elektriske go-carts og i MRC findes el-biler 
også. El- biler vinder indpas i stort omfang i trafikken og nu også til motorsport.  
Der er ingen tvivl om at vi skal have fokus på støjudledning, for er der noget som ”ikke 
motorsportsinteresserede” kan føle sig generet af, kan det hurtigt blive et problem i forhold 
til miljøtilladelser. Noget andet er forholdet til vore naboer – her er det vigtigt at vi har et godt 
naboskab. Vi kender det nok alle sammen, at hvis man snakker godt med sin nabo, får man 
løst småting før de ender som et problem. Modsat har man set eksempler på selv banale ting 
eskalerer og kan ende i klager og det der er værre.  
Da Nørlund banen i sin tid startede, blev alle naboer inden sæsonstart inviteret til kaffe og 
kage. Planerne for årets program blev fremlagt og alle havde mulighed for at kommentere og 
stille spørgsmål. På den måde fik vi et supergodt forhold til vores naboer og de fik samtidig 
nogle billetter så de kunne komme og se løbene. Det er noget vi i bestyrelsen vil forsøge 
genindført. 
 
Miljøtilladelserne står stadig til fornyelse og forskellige forhold har forsinket tidsplanen. I 
øjeblikket er vi i gang med at indhente tilbud på at få lavet de støjberegninger, som kommunen 
har krævet. Vi har en god dialog med kommunen, men må også regne med at vedligeholdelsen 
af vores miljøtilladelser fremover vil blive en større udgift. Tidligere havde DASU ansat en 
medarbejder der var certificeret til at lave støjberegninger, men nu er det eksterne 
virksomheder vi skal købe denne ydelse af og det kan blive bekosteligt.  
Anlægning af støjvoldene mod syd og øst tager form, men hvor hurtigt de bliver færdige er 
helt afhængig af hvor meget jord entreprenøren skal af med. De planlagte støjberegninger vil 
også vise om de eksisterende volde er tilstrækkelige til at dæmpe støjen ved naboerne eller 
der skal foretages forbedringer. 
 
Lidt om økonomien. Som tidligere nævnt har fraværet af tilskuere til vores motorløb trukket i 
den forkerte retning. En anden af vores trofaste indtjeninger har været i Herning Bankocenter, 
men det har Coronaen også ændret på. I lange perioder har der været lukket og efter 
genåbningen kniber det med at få bankospillere at komme igen.  
Ekstra indtægter ville ellers være ønskelige. Vi har et dejligt klubhus, som er uundværligt i 
forbindelse med løb på Nørlund banen, men mere end 30 års brug sætter sine spor. 
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Udskiftning af køkkenet og gulvbelægning i det store rum var tiltrængt. Et utæt tag på 
dommertårnet krævede et nyt lag tagpap og det er blevet udført. På ønskelisten står der nyt 
tagpap på resten af huset, samt forbedring af toilet- og badeforhold. I den forbindelse har vi 
ansøgt og nu fået bevilget et beløb fra DGI/DIF Foreningspuljerne. Beløbet dækker ikke alle de 
ting vi har på ønskelisten, men vi har sat gang i en prioriteringsliste og så må vi se hvor langt 
økonomien rækker. 
Et andet sted vi har haft held med at søge om tilskud, er hos kommunen som i forbindelse 
med Corona situationen har oprettet en særlig lokaletilskudsordning. Vi har søgt om 
varmepumper til dommertårnet, så der både kan opvarmes i den kolde tid, samt afkøle 
lokalerne på de varme sommerdage. Bevillingen dækker omtrent halvdelen af udgiften. 
 
Alle har nok bemærket at energipriserne har taget et ordentlig hop opad og det kan også 
mærkes i vores klub. Det er en udgift vi ikke kan gøre ret meget ved og huset er nødvendigt 
for at vi kan afvikle vores aktiviteter, hvad enten det er løb eller sociale arrangementer. Netop 
de sociale aktiviteter har der på grund af restriktioner været skruet meget ned for. Heldigvis 
er der lys forude og snart vil der være en klubaften med en af motorsportens legender: Jens 
Winther senior. 
Et nyt tiltag der er startet op i efteråret er seniordage, som ikke kun er for seniorer, men alle 
der har lyst og mulighed. Planen er at man mødes en hverdag (indtil videre den første torsdag 
i måneden), hvor man starter med rundstykker. Derefter laver man nogle opgaver på/i/ved 
klubhuset – det kan være reparationer, slå græs eller hvad der nu mangler at blive gjort. Målet 
er både at få udført nogle opgaver, men mindst ligeså vigtigt, at få plejet de sociale behov. 
Indtil videre har deltagelsen været på 4 – 6 personer, men forhåbentlig bliver det til flere. 
 
Til slut skal der lyde en kæmpe tak til alle de mange, der bruger deres tid på at arbejde for 
motorsporten og IMK. Uden jeres indsats ville der overhovedet ikke være noget motorløb. 
 
3. Kassereren fremlægger revideret driftsregnskab og status. 
Bente fremlagde drift regnskabet. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
4. Fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsen havde forslag om en stigning af kontingentet på kr. 50,- for voksne. 
Dvs. en ændring fra kr. 375,- til kr. 425,- om året for voksne.    
 
Efter debat i forsamlingen kom der forslag om følgende stigning for alle aktive medlemmer: 
Kr. 50 for Ungdom 
Kr. 75 for Voksen 
 
Der blev stemt om forsamlingens forslag først og der skulle kun stemmes om bestyrelsens 
forslag, såfremt forsamlingens forslag blev stemt ned.  
Stemme resultatet blev: 
Stemmer for, 21 
Stemmer imod, 10 
Stemmer blanke, 10 
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Forsamlingens forslag blev vedtaget og derfor er kontingentet for aktive i IMK resten af året: 
Ungdom kr. 200,- 
Voksen kr. 450,- 
 
5. Fremlæggelse af budget 
Bente fremlagde budgettet.  
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 Inger Marie Pedersen og Asger Iversen på valg.  
 
Inger Marie Pedersen modtog gerne genvalg.  
Asger Iversen modtog gerne genvalg.  
Følgende blev derfor valgt til bestyrelsen: Inger Marie Pedersen og Asger Iversen. 
 
Som suppleanter var Allan Jensen og Søren Skov på valg.  
Allan Jensen modtog gerne genvalg og blev valgt som 1. suppleant.  
Søren Skov modtog gerne genvalg og 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. 
Troels Nielsen opfordre bestyrelsen til at ændre reglerne således af det kun er medlemmer, 
der kan deltage i generalforsamlingen. Han opfordre også til at spisning til general-
forsamlingen skal forsættes fremover. 
 
Henrik Worm taler for at nye medlemmer skal kunne komme til generalforsamlingen, for at 
vurdere om klubben er noget for en, i forhold til økonomi, dispositioner og kulturen i klubben. 
 
Bente Nielsen forslog klubtøj, hvad er interessen. 
Der forslås poloer, sweatshirt, jakker 
Der ønskes kvalitetstøj som fx ID, Mascot. 
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Asger Iversen opfordre til at der skal kigges i afdelingerne om der kan findes en ny formand, 
da Bjarne ikke forsætter efter den nuværende valgperiode. 
 
Troels Nielsen opfordrer bestyrelsen til at have bestyrelsesemner klar til generalforsamlingen.  
Og skrive om bestyrelsesmedlemmerne ønsker genvalg eller ej. 
 
OR afdelingen uddelte deres Fighter pokal:  
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. 
Tillykke. 
 
Pokalerne der normalt uddeles til årsfesten blev offentliggjort under eventuelt.  
Peter Brøchners Mindepokal:  
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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 normalt ved årsfesten.  
 Pokalen tildeles i år et hold der på bedste vis repræsenterer IMK – nemlig Familieholdet fra 
IMK.  
Holdet præsterede i 2021 at vinde DM for Klubhold i O-løb 
Familieholdet bestod af: 
Jesper Hedevang & Svend Erik Hedevang     
Per Mikkelsen & Jan Søndergaard 
Emil Rolighed Nielsen & Troels Rolighed Nielsen    
Niels Peder Rolighed & Ditte Rolighed Hansen 
Tillykke. 
 
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 Hansens 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 normalt ved årsfesten.  
 Årets modtager af Jens Hansens Mindepokal er Niels Kristian Højriis. 
På sidste generalforsamling valgte Niels Kr. at stoppe som kasserer efter vistnok 15 år i denne 
periode. At være kasserer i så lang en periode er helt enestående og ikke nok med det, så har 
han været kasserer i så vidt jeg ved, 2 perioder tidligere. 
Alle der kender Niels Kr. ved at når han påtager sig en opgave bliver den løst til perfektion og 
sådan har det altid været. 
Selvom han er stoppet som kasserer har han på ingen måde trukket sig tilbage – han er stadig 
regnskabsfører i Baneafdelingen.  
Han er også at finde på seniordagene og endelig kigger han ofte forbi Nørlundbanen for lige 
at se om alt er i orden. Er der noget der ikke er som det skal være, tager han oftest hånd om 
det selv eller i hvert fald sørger han for at der bliver gjort noget. 
Hvis man mangler en hjælper eller hjælp til en opgave, går man ikke forkert ved at spørge ham 
– han er der altid hvis han kan. 
Det er med stor glæde at Niels Kristian tildeles Jens Hansens Mindepokal. 
Tillykke. 
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MJT1 
 

Så lykkedes det endeligt at komme ud at køre et 
løb i år. I de 3 første Vejsports-løb var Team Old 
Time Corona ramt, på en eller anden måde. 
 
I første afd. af Midt Jysk Turnering deltog IMK i 
M og C Klassen. 

 
Kjellerup og Omegns 
Motorklub og løbsledelsen, havde lagt starten hos Søgård Racing, lidt 
nord for Grauballe. 20 deltagere startede fra kl. 19 og frem med 2 min. 
interval. Så det blev et ”mørke-løb” for alle, hvilket gør det ekstra 
svært at stedfæste div. signaturer. At rutelægningen dertil lige havde 
fået en ekstra omgang på ”sværheds-skruen” kunne da også ses på 
både strafpoint og tidsforbrug i mål i Ans Selskabslokaler, hvor kaffe 
og velsmurte franskbrød var tiltrængt efter strabadserne. Men som en 
af deltagerne bemærkede: ”Så fik vi da skærpet sanserne inden 

mesterskabsløbene” – som jo 
starter med JFM1 d. 26. Marts. 
Resultatmæssigt var IMK godt 
kørende: 2 førstepladser af 2 
mulige. Og da MJT-Løbene også 
tæller til IMK-Klubmesterskab, 
var starten også perfekt og helt 
lige. Nu mangler vi bare lige et par 
hold mere til at tage del i ”point-
festen” 
Der skal nemlig være mindst tre 
mandskaber (Observatører), der 
deltager i mindst halvdelen af 
afdelingerne for, at der bliver 
kåret en klubmester. Ellers 
bortfalder mesterskabet. 
 
Resultater på næste side. 
 
Med Sportslig Hilsen 
Niels Peder 
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”Jens Winther Live” 
Tirsdag d. 15. marts, blev en dejlig dag. Vejret var flot, og det var første gang i mere end 2 år, 
at vi igen kunne holde klubaften. Herligt.  
Vi var 55 fremmødte ude i vores klubhus, så tak for det store fremmøde. Vi fik en meget 
interessant aften.  Jens Winther Senior leverede et dejlig levende foredrag, om hans oplevelse 
med et lange motorsports liv, godt støttet af Jens Winther Junior, der havde styr på 
elektronikken. Der var spændende at høre om alle de oplevelser, Jens og hele hans familie har 
haft rundt i hele verden. Vi fik fortællingen helt fra begyndelsen, hvor det var en motorcykel, 
der blev kørt på. Og efterfølgende så baneløb og Rally i en skøn blanding op gennem årene. 
Og det vel og mærke ikke ”kun” nationalt. Næe, der er blevet kørt internationalt. Og det med 
stor succes, må man sige.  
Kaffe og hjemmebagt kage manglede der heller ikke. Inger Marie & Inge havde med stor omhu, 
fremtryllet hele 5 forskellige slags hjemmebag.  Jow vi manglede ikke noget. Jeg vil gerne takke 
alle jer, der velvilligt har hjulpet med alt det praktiske. Uden jeres hjælp ville jeg være ilde 
stillet.  
Specielt en stor TAK naturligvis, til de Herre ”2 gange” Jens Winther, der har brugt energi og 
ikke mindst deres tid, på at komme over til os her på Heden. Og så helt fra Roskilde. Og husk 
lige at Roskilde, bestemt ikke er lig med København.  
Endelig kan jeg så oplyse at Jens ”Senior” jo ikke er en Hr. ”Hvem som helst”. Jens blev i 
efteråret optaget som medlem af ”Motorsportens Hall of Fame”. Stort Tillykke Jens. 
Det kan i læse om her: https://www.dasu.dk/om-dasu/motorsportens-hall-of-fame/#/jens-
winther 
Det var helt igennem en interessant og fin aften synes vi. Så til jer der ikke nåede at komme 
med, - ja, der gik i glib af en rigtig god oplevelse.  
 
Med sportslig hilsen – Troels.  
Fotos fra Niels Peder Rolighed: 
 
 

  

https://www.dasu.dk/om-dasu/motorsportens-hall-of-fame/#/jens-winther
https://www.dasu.dk/om-dasu/motorsportens-hall-of-fame/#/jens-winther
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Papirløbet 4. afd. – Finalen 
Af Team Old Time – Troels. Fotos: Dirk Kamps 
 
Nu siger kalenderen marts, og det er jo den første forårs måned. Det ses jo også tydeligt. Vi 
har høj sol om dagen og let frost om natten. Rigtig godt vejr til et lille orienteringsløb. Igen er 
vi to mandskaber fra ”Team Old Time”. Den ene er Ditte & Niels Peder.  Den anden er 
undertegnede. Derudover er vi jo 
flere fra IMK i vores klasse. Det er 
Hanne & Poul. Bjarne. Og i kl. M. Jan.  
Der er Bernd Thrysøe, der står for 
løjerne her i finalen. Og igen er det 
jo ”næsten” hjemmebane, da vi 
kommer til at bevæge os rundt i 
området fra Christianshede 
Stationsby og over Sepstrup og ned 
til Hjøllund. 
Nu er diverse Corona regler ellers lagt på hylden. Men igen er starten på turen ”udendørs”. 
Den er henlagt til ”på Vejen” ca. 500 m syd for Stationen, i Christianshede St. Igen er vi alle i 
kl. C kommet på en svær opgave. Men stille og roligt kommer vi frem gennem landskabet, der 
er ”spækket” med ”finter”. Det kunne være interessant at køre denne tur ”live”, men det vil 
jo ikke være muligt, da mange veje er ”tænkte” og ikke findes i den virkelige verden.  
Kort materialet er super tydelig. Både skiltekort og rutebog. Rigtig fint. Jeg når frem til SK (mål), 
beliggende i vej-knæ inde i skoven, men først efter en tur rundt i militæret depot område, i 
skoven nord for Hjøllund.  
Nu er det kaffe tid, inden jeg kigger efter mine fejlkørsler. Det bliver til 5 fejl og et forbrug på 
66 min. Desværre ”glemmer” jeg igen at notere et par rutekontroller. Det er noget ØV. Den 
fejl har jeg nu lavet i alle 4 afdelinger. Ikke OK at jeg gentager den fejl. Nå PYT, så er der jo 
plads til forbedringer. Jeg synes turen var svær, men sjov. Jeg har hygget mig med den. Så tak 
for det.  
Resultaterne i 4 afdeling bliver. Kl. M – bliver Jan nr. 5. I kl. C ser det sådan ud.  Skribenten 
bliver nr. 3. – Bjarne nr. 6. – Ditte & N. Peder nr. 9. – Hanne & Poul nr. 10.   
Nu kan vi så se, hvordan det er gået for IMK & Team Old Time i ”Mesterskabet i Papirløb 21 – 
22”. Og det er vel ikke så skidt endda.  
Resultaterne for Mesterskabet 21-22 i Papirløbet. 
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Som det vil være den opmærksomme læser bekendt, har der jo være deltagelse fra vores 
naboer mod øst Sverige og syd Tyskland.  Bedste svenske resultat bliver en 4 plads og hele tre 
5 pladser. Flot. I det tyske bliver bedste resultat en 9 plads. Også Flot. Vi håber, der også er 
nogle modige løbsledere og deltagere i vinteren 22 – 23. Så vi igen kan hygge os med Online-
Ori. TAK for en god sæson.  
Med sportslig hilsen Team Old Time. Troels.  
Midt i turneringen fik vi Dirk Kamps fra Aachen området med i kl. M. Her er hans observatør 
arbejdsplads.  Dirk er klar igen til næste vinter, skriver han.  
Privatfoto. – Fotograf Dirk Kamps. 
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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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Referat - bestyrelsesmøde 01-2022  
Torsdag d. 3. februar 2022 kl. 22.30 i klubhuset  

 

Deltagere:  Bjarne Nielsen, Bente Nielsen, Inger Marie Pedersen, Asger Iversen, Anders 
Clausen, Kim Nygaard.  Afbud: Emil Hammer. Referent:  Kim Nygaard. 
 

Dagsorden: 
 

1. Miljøgodkendelse 
Der køres videre med separate miljøgodkendelser for Baneafdelingen og MRC-afdelingen. 
Der skal laves støjkilde målinger på MRC biler. 
 

2. Service i klubhuset 
Der indkøbes det manglende service. Bjarne og Inger Marie tager sig af dette. 
 

3. Konstituering af bestyrelsen - siden sidste møde 
Formand: Bjarne Nielsen 
Kasserer: Bente Nielsen 
Sekretær: Kim Nygaard 
 

4. Eventuelt:  
Intet 
 

5. Næste møde:  
Den 8/3 2022 klokken 19 i klubhuset 
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Nye IMK medlemmer 
Kenneth Adelsten   Jan Hansen 
Oliver Ladekjær Nielsen   Freddie Rahbek 
Dylan Jacob Cogburn   Anders Hansen 
Magnus Jensen    Sune Just 
Kevin Gjermandsen   Axel Nyeng Due 
Emil Skriver Gamby   Christian Bistrup 
Iben Elmo Kirkeby 
 
 

IMK byder velkommen! 
 
 

BANKO/BINGOKALENDER 2022 
Banko Bingo     

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 
 

50 år: 
Ole Klinge      16. Maj 
 
60 år:  
Benno Cavazzi     27. April 
Svend Erik Hedevang    21. Maj 
Inger Marie Pedersen    31. Maj 
Henrik Harritz     10. Juni 
Harald Søndergaard    23. Juni 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

   

IMK ønsker hjerteligt Tillykke 
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Med forbehold for ændringer! 
 
KALENDER 

April 
Lørdag d. 23  Rema 1000 Veteran løbet 
Lørdag d. 23  Rema 1000 DASU Classic løbet  

 

Maj 
Fredag d. 6  Bingo 
 

Juni 
Mandag d. 20  Bingo 
Fredag d. 24  MRC Løb Træning 
Lørdag d. 25  MRC Løb Træning 
Søndag d. 26  MRC Løb Kval/Finaler 

 
 
 
 

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

http://www.imk.dk/

