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Bestyrelse: 
Bjarne Nielsen (formand) Tlf. 27639005 
formand@imk.dk 
 

Bente Nielsen (kasserer) Tlf. 40848467 
kasserer@imk.dk  
 

Asger Iversen (sekretær) Tlf. 40212421 
al@sport.tdcadsl.dk 
 

Inger Marie Pedersen Tlf. 22973534 
Imp310562@gmail.com  
 

Anders Clausen (OR) Tlf. 40631206 
helleoganders@aiac-racing.dk 
 

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

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

Udvalgsformænd: 
Rally/Orientering: Endnu ikke valgt 
Tlf. xxxxxxxx - orudvalg@imk.dk 
 

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

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

Medlemsregistrering: 
medlemsreg@imk.dk  
 

Kantinebestyrer:  
Inger Marie Pedersen Tlf. 22973534 
 

 

WEB-master: 
web@imk.dk

 
 
 

 
”I hvor er det altså hyyyggeligt!” var der vist 
engang en barnestjerne der sagde i en populær 
dansk film. Den samme oplevelse havde vi, en 
mandag aften i August, hvor en af prøverne til et 
orienteringsløb lagde vejen forbi vores indkørsel. 
Vi skulle lige ud og kigge, men det endte med at 
være så hyggeligt, at vi blev stående hele aftenen. 
 Se billeder fra aftenen inde i bladet. 
 
God læselyst 
Redaktør, Kim Højriis 
klubblad@imk.dk 
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Fra Redaktøren… 
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IMK bestyrelsesmøde 02-2022 
 
Tirsdag d. 8. marts 2022 kl. 19.00 i klubhuset  
 
Deltagere:  Bjarne Nielsen, Bente Nielsen, Inger Marie Pedersen, Asger Iversen, Anders Clausen, Kim 

Nygaard.  

Afbud:  Emil Hammer.  

Referent:  Kim Nygaard. 

 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet er godkendt. 

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

 Invitation til DASU møde i Middelfart d. 16/3 angående DASU’s fremtid i forhold til udviklingen af 
motorsport i Danmark. Bjarne deltager. 

 Støjberegning, status. 
DASU hjælper med støjmålingerne via betaling for MRC bilerne, der skal måles på de 3 offroad og 
de 3 onroad klasser der køres med under DASU. 

 Opmærkning/skelpæle i syd-østlige hjørne. 
Entreprenøren skaffer nogle koordinater, så volden kan placeres korrekt. 

 
3. Økonomi: 

 Ansøgning om aktivitets- og lokaletilskud senest 31. marts 
Bente indsender ansøgningen. 

 
4. Sportsudvalgene: 

a: Banesports-udvalget 
Intet nyt. 
b: OR-udvalget 
Der er afholdt en arbejdsdag 
c: MRC-udvalget  
Arbejdsdag d. 12/3 
Løb d. 10. april 
 

 
5. Øvrige udvalg og funktioner: 

a: Bygninger & Materiel  

 Service & bestik optalt og suppleret.  
Der er nu service til 120 personer. Hvis der skal lånes service, skal der spørges via bestyrelsen på 
samme måde som hvis hele klubhuset skal lånes. 

 Renovering af klubhus – prioriteringsplan i h. til bevilling fra DIF Foreningspulje: 
o Nyt tagpap på hovedbygningen: Tilbud 

Vi afventer et tilbud. 
o Toiletter & bad 

Vi skal først se hvad der et tilbage efter at taget er lavet. 

 Varmepumper til dommertårnet. 
o Første tilbud er modtaget og vi afventer det andet tilbud. 

 Køretøjer/maskiner: 
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o Gummiged har dårligt batteri. Asker skaffer nogle nye. 

 Forårs-oprydning 
o Afdelingerne opfordres til at lave en oprydning på egne områder. 

b: Banko/Bingo 
Der er nogle stabile folk, der desværre ikke længere kan hjælpe til med banko. 
Så nu er det virkeligt nødvendigt med dine hænder.  
Den yderste konsekvens er at IMK bliver nødt til at trække sig fra Banko og Bingo. 
Siden 1978 har Banko afdelingen hentet over 3 millioner hjem til klubben. 
Derved er det bankoafdelingens fortjeneste at klubben ejer vores egen matrikel, har et klubhus, 
maskinhus, maskiner og mange andre ting. 
Kontakt Inger Marie fra bestyrelsen, hvis du har mulighed for at give en hånd. 

 
6. Kalender & aktiviteter: 

 Klubaften med Jens Winther senior d. 15/3. 

 Løb i MRC-afdelingen d. 10. april. 
 

7. Eventuelt:  
 

8. Næste møder:  

 Bestyrelsesmøde onsdag d. 4/5 2022 klokken 19:00 i klubhuset. 

 Bestyrelsesmøde tirsdag d. 28/6 2022 klokken 19:00 i klubhuset. 

 

IMK bestyrelsesmøde 03-2022 
 
Onsdag d. 4. maj 2022 kl. 19.00 i klubhuset  
 
Deltagere:  Bjarne Nielsen, Bente Nielsen, Inger Marie Pedersen, Asger Iversen, Anders Clausen, Emil 

Hammer, Kim Nygaard.  

Afbud:  Ingen. 

Referent:  Kim Nygaard. 

 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt 

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

 Klubaften med Jens Winther senior 15/3 
Der var et fint antal besøgende. Læs mere i klubbladet. 
 

 DASU-møde i Middelfart d. 16/3 – ”DASU’s fremtid” – opfølgningsmøde den 7/4 på Teams 
Det er DASU’s bestyrelsens opfattelse, at vi i DASU – klubber, udvalg og bestyrelse – er kommet 
for langt fra hinanden og har glemt, hvorfor man oprindeligt gik sammen om at stifte unionen; 
nemlig for at stå stærkere og skabe merværdi for alle aktører (klubber, udøvere og frivillige). Den 
værdi, som klubberne og organisationen i fællesskab gennem mange år har skabt, er under pres 
såvel indefra som udefra. Indefra i form af bureaukrati, interne kampe og unødvendig kontrol og 
udefra i form af de forventninger og krav, som samfundet i stadigt højere grad stiller til os i 
forhold til fx sikkerhed, støj og klima. Det er derfor af afgørende betydning, at organisationen 
besidder de rette kompetencer til at imødegå disse udfordringer. Den nuværende struktur med 
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valgte sportsudvalg gør det meget svært at opnå en ideel sammensætning af sportsudvalgenes 
kompetencer i forhold til ansvarsområder og de udfordringer, sporten står overfor. Den 
langsigtede planlægning og strategi strander alt for ofte i interne kampe samt usammenhængende 
og konstant skiftende udviklingstiltag og reglementsændringer. Bestyrelsen har, for kunne sikre 
den fremtidige udvikling af unionen, som pålagt os i vedtægterne, brug for at kunne udarbejde 
langsigtede strategier i samarbejde med klubberne, samt udvælge de rette personer til at 
understøtte disse mål. 
 
IMK’s bestyrelse mener at tiden er til at prøve noget nyt, så IMK stemmer for forslaget. 
 

 Støjberegning, status 
Den 11/6 laves der støjkilde målinger på MRC-banen på 1:5 benzin og 1/8 nitro brændstofbiler. 
Disse støjmålinger skal ligge til grund for støjberegningerne, der skal bruges til vores kommende 
miljøtilladelser. 
DASU betaler for støjkildemålingerne.  
Bestyrelsen har søgt om penge til hjælp til støjberegningerne. 

 
3. Økonomi: 

 Ansøgning om aktivitets- og lokaletilskud senest 31. marts 
Der er ansøgt. Der er ikke kommet svar endnu. 

 
4. Sportsudvalgene: 

a: Banesports-udvalget 
21/5 Klubmesterskab i Folkerace, Crosskart og Rallycross 
2/7 Åbent hus 
 
b: OR-udvalget 
Afdelingen har afholdt REMA1000 veteranløbet og REMA1000 DASU Classic. 
 
c: MRC-udvalget  
Funcup 1 er afholdt med 28 deltager.  
Udlandet er ved at få øjnene op for IMK. Der kom 3 svenskere, 4 tysker og 5 hollænder. 
Vi har haft ”besøg” af en ATV på banerne. Det ødelægger banerne. Kameraet pegede desværre ikke i 
den rigtige retning, så vi overvejer flere kameraer. 
Næste løb er d. 26/6. 

 
5. Øvrige udvalg og funktioner: 

a: Bygninger & Materiel  

 Klubhus-inventar:  
Der bliver suppleret med drikkeglas, skarpe knive og kartoffel skeer. 

 IMK er blevet tilbudt en brugt projektor 
Den tager vi imod. 

 Renovering af klubhus – prioriteringsplan i h. til bevilling fra DIF Foreningspulje: 
o Nyt tagpap på hovedbygningen: Arbejdet er i gang. 
o Toiletter & bad: 160 l vandvarmer, badevægge, badeforhæng, større håndvaske, ventilation, 

papir dispenser, skraldespande og loft beklædning. 
o Adgangsforhold for handicappede: Der undersøges for rampe, toilet og større toilet. 

 Varmepumper til dommertårnet: Det er i gang. 

 Køretøjer/maskiner: 
o Kost på traktor er under reparation: Det er i gang. 

 Forårs-oprydning/soignering: Der opbevares til oprydning på områderne. 

 Flagstænger ved Brandevej: De trænger til at blive klippet fri for bevoksning.  
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Vi undersøger om det er noget som seniorklubben kan ordne. 
b: Banko 

 
6. Kalender & aktiviteter: 

 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 9.maj 

 Nabo møde d. 30. maj klokken 19:30 

 MRC Løb d. 26. juni 
 

7. Eventuelt:  

 Diesel priserne stiger og forbruge har været pænt synligt siden januar.  
Der kommer en seddel op, hvor der skal skrives hvem og hvor meget, der er fyldt på hvilken 
maskine. 
Det bliver svært at overholde diesel budgettet i år. 

 Der arbejdes stadig på Klubtøj. 
 

8. Næste møder:  
o 28. juni 
o 24. august 

 

IMK bestyrelsesmøde 04-2022. 
Onsdag d. 28. juni 2022 kl. 19.00 i klubhuset 
 

Deltagere: Bjarne Nielsen, Bente Nielsen, Inger Marie Pedersen, Asger Iversen, Anders Clausen,  

Kim Nygaard.  

Afbud: Emil Hammer. 

Referent: Kim Nygaard. 

 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
2. Bestyrelsen - siden sidste møde – henvendelser mm (undtaget udvalgsemner) 

 Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde d. 9/5 ang. ny struktur for sportsudvalg: 
o Bestyrelsens forslag vedtaget med stort flertal, se mere i DASU’s referat. 

 Nabomøde 30/5 
o De nærmeste naboer var inviteret til informationsmøde omkring IMK’s 

aktiviteter. 
Der var flere der gerne vil modtage info på mail, så de har en liste over årets  
aktiviteter. 

Der var bekymringer over en ny type støj, der høres lettere ved naboerne. 
Denne kommer fra Crosskart Extreme. Dette er noget der skal undersøges 
nærmere. 

 Miljøtilladelse, status: 
o Måling af støjkildetal for MRC biler. De er færdige og skal ligge til grund for  

beregningerne. 
o Støjberegning, bliver lige straks startet op. 

 DASU møde på Teams d. 27/6: Status på arbejdet med den nye struktur. 
o Sportsudvalgene vil fremover bestå af 3 personer. Nogle af de tidligere opgaver i  
sportsudvalgene vil blive varetaget af nogle nye udvalg, der arbejder tværfagligt  
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hen over sportsudvalgene. I starten af juli vil der komme mere information på  
DASU’s hjemmeside. 
 

3.  Økonomi: 
Handelsbanken overtages af Jyske Bank, vi ser om gebyrer osv. forsætter uændret i  
forhold til IMK. 
 

4. Sportsudvalgene: 
a: Banesports-udvalget 
b: OR-udvalget 

o Har hjulpet som officials til West Wind Challenges elbils løb med 25 biler til start. 
Ringkjøbing Landbo bank Rallysprint er kørt i Sønder Virum med 33 biler til start. 
Afdelingen har hjulpet til en DM afdeling i Nordjylland. 
Det har været utroligt svært at finde nok hjælpere til de forskellige 
arrangementer. 
Der er gang i planlægningen af det næste løb, der er d. 21/8  

 

c: MRC-udvalget 
o Afdelingen har afholdt to Funcup løb, det ene til Allingåbro Motor Festival og det 

andet i IMK. 
Crawler banen er vokset en del. Det er banen for 1:10 elbiler der har 4 WD og 
som skal køres langsomt og scala rigtigt. 
Afdelingen holder årets sidste Funcup løb d. 26 til 28/8. 

 

5. Øvrige udvalg og funktioner: 
a: Bygninger & Materiel 

o Renovering af klubhus – status 
 Der er lagt tagpap på klubhuset og indkøbt loftbeklædning til toiletterne. 

Vi afventer et tilbud på de sidste dele. 
o Varmepumper til dommertårnet – status 

 Vi afventer et tilbud. 
o Køretøjer/maskiner: 

 Kosten til traktoren er blevet repareret 
 

b: Banko 
o Afdelingen har leveret et anseligt beløb til klubben over de sidste 30 år, men nu 

er det slut på grund af manglende brugere og hjælpere. Fra d. 31/12 2022 
trækker IMK sig fra banko og bingo aktiviteterne. 

 

6. Kalender & aktiviteter: 
o Den 28/8 2022 - MRC løb 
o Hen på efteråret kommer der en klubaften med Jens Winther Junior. Dato 

kommer senere. 

 7. Eventuelt:  
o Næste møder: 

 24. august og 12. oktober 
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Dithmarchen Classic 
 

 
Så er det igen tid til et smut mod syd. Vi skal til Marne for at deltage i det ”3. Int. Dithmarschen 
Classic”, i morgen søndag 17. juli. Vi har fundet logi lige ved Markedspladsen. Da det jo er en 
stor ferie rejse dag, holder vi os klogelig væk fra motorvejene. I stedet får vi en afslappet og 
hyggelig tur ned tværs gennem landet. Vi træffes med fam. Blankenburg og hygger os lørdag 
aften i Marne. 

 
Søndag starter med morgenkaffe hos VW forhandlere Eskildsen. Herefter diverse kontroller. 
Der er 31 biler tilmeldt, heraf 12 i vores klasse. Starten er fra pladsen ved gågaden / 
busstationen. Vi har start nummer 3. kl. 11:03. 
Dette er løb er noget anderledes end de andre vi kører. Hele løbet er en etape, på 105. km. 
Køretid er 3 timer. Der er godt nok en tidskontrol i Burg, og en i Meldorf, men alle tider regnes 
fra starttidspunktet. Der er 5 sekundetaper med 9 fotoceller.  
Der er en del, der får lavet ”fejlkørsler”, inkl. os selv. Resultat er en max tid ved første 
målepunkt. Ruten er svær, og det giver nogen usikkerhed, da der er plus / minus, på de fleste 
mål. Men med en rigtig god og vågen observatør, ja så er der styr på det, og vi kommer rigtig 
igennem ruten. Også vores tider er fine (minus den første). Ruten er utrolig flot, med mange 
sving og bakker, på trods af at vi er i Dithmarschen. Så det er en super rute, de her har fundet. 
Det er der også cyklister og vandre der synes. Derfor er de hastigheder, vi skal køre med, sat 
pænt for højt, desværre.  
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Vi rammer mål præcis på vores idealtid. 
13:03. Det bliver snakket meget og en del 
er utilfredse med den svære opgave. Der 
er også 3, der er udgået. Men PYT, det er 

jo lige for alle. Vi har hygget os og haft 
det sjovt, på trods at den ”nye” 

udfordring. Nu er der rigtig lækker mad 
og der er nok af det.  

Dagens resultat bliver en 1. plads til os i 
klassen. Og 2. generelt. Vi har også 
deltaget i holdmesterskabet, og her 
vinder vi – Dansk Tysk Historic Team.  
Sidst på dagen sætter vi kursen mod nord 
igen. Igen en dejlig weekend med 
oldtimer sport.  
Med sportslig hilsen. – Team Old Time. – 
Inge & Troels.  
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OR-udvalgsmøde 02-2022  

  
Den 12. juli kl. 19.30 TEAMS MØDE – Anders, Søren, Kenneth, Jan (referat)  
   
Referat:  
  
1: Godkendelse af referat fra sidste møde  
  
- Godkendt  

  
 2: Siden sidste møde  

• Afvikling af P-løb, Sdr.Vium, Fejde klubrally (sølv)  
  
- 23.4. Historisk P-løb + Veteranløb. Fin dag med gode tilbagemeldinger.  
- 18.6. Sdr. Vium Rallysprint. Fint arrangement, mange tilskuere, og fuldt tegnet startfelt.  
- 2.7. Fejde i Kjellerup. JFM-Hold i Klubrally. Sølv efter KOM.3 førstepladser var ikke nok, da 

KOM fik det samme. Samlet var KOM foran med 9 sekunder. Fejde-hygge som vanligt.  
 

 3: Økonomi   
• 8.500 kr. fra Westwind Challenge, udbetalt 1.500 kr. til kørsel, rest overføres til 

moderklubben.  
- Arrangementet var ikke helt godt organiseret. Måske skulle vi tilbyde hjælp på den front, 

hvis det skal gentages.  
• O-løb 23/4 overskud ca, 5.500 kr.  

  
 4: Kommende aktiviteter  

• Hvilke arrangementer IMK skal hjælpe til 2022?  
- DM i Stoholm. Kan være fredag eller lørdag.  

• Løb 2022:   
- 15.8. MJT-løb en mandag aften. Pårup Auto Løbet, starter i Pårup og slutter i Klubhuset.  
- 21.8. Speednord / JFM (sponsor / reklame på Facebook IMK og Speednord).  

Seniordag, om torsdagen, den 19.8., hvor der skal klargøres til klubrally’et.  
6 prøver er klar. Der skal ikke køres på Nørlundbanen.  

- Klubmesterskab 2022 i orienteringsløb. Alle MJT (undtagen IMK’s) afdelinger tæller.  
- Klubmesterskab 2022 i klubrally. Det er AFLYST i år.  

  
5: Materiel   

• Nyt depot: Færdiggørelse af udhæng og tagrende?  
- Materialerne er til stede. Asger og Anders er på sagen.  

• Reparation af lille trailer.  
- Bund og sider skal repareres.  

    
6: Eventuelt  

• Udvalget 2022 / 2023  
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- Vi opfordrer til, at en eller to mere melder sig på banen.  
• Mail fra Troels, vedr. officials i MNJ (vedhæftet).  

- Indholdet i brevet blev drøftet.  
• Hvilke løb skal vi søge om til 2023, holdmesterskab i klubrally og O-løb?  

- Evt. Fejde/Hold-JFM i IMK-regi. Ellers et Speed Nord Klubrally.  
- Sdr. Vium, som vanligt.  
- Historisk P-løb, søgt til den 22.4.  
- Regner med et MJT-løb i O-løb.  

   
7: Næste møde  
  

- Onsdag, den 7. december i klubhuset. Konerne inviteres med. Jan står for 
forplejningen.  

   
20220712 JS  
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Rema 1000 Veteranløbet. 
 

Artikel skrevet af start nummer 59. - Lis & Erik Madsen om vores 
REMA 1000 løb.     

 
Lørdag 23. april 2022 
Der var et opslag i Veteran-
Tidende om det løb - det var 
1.gang Ikast og omegns Motor 
Klub arrangerede et 
"Veteranløb" for veteran / 
klassiske biler (indreg. 31/12 - 
1990 eller før). Vi tilmeldte 
vores gamle "Fru Madsen" 
Morris 8. fra 1936, velvidende 
at der var 800 m grusvej (hun 
har ingen luftfilter) som sku’ 
køres 4 gange - det skete i 
adstadig tempo ! 
Løbet startede med 
morgenkaffe 8.30, eller som der stod i den udførlige Velkomst, 1 time før vores start tid.  Vi 
kiggede noget på - de for os nybegyndere i denne sport -  ord som Rutebog, Rubrik nr., 
tulipaner, - og straf point (tænk sig vi ku blive straffet for at være med !)  Nå - nu sku vi snart 
på tur. 
30 min. før 1. bil sku afsted, var der Fører information - 10 min før vores starttid 10.01 altså 
9.51 sku vi hente vores Opgaveark og kontrolkort, og køre frem til Flintstone startskiltet. 10.01 
og vi var igang. 1. post sku vi gætte omkreds af et rat, og som de søde hjælpere sagde sku vi 

lægge mærke til 
rutekontrollerne undervejs   
Mange informationer - men vi 
var igang, og sikken skøn 
opdagelse - det var jo mega 
nemt at følge tulipanen 
teksten og fotoet,-  vi blev jo 
vejledt og passet på til den 
store guldmedalje. Følg vejen 
- kør lige over MEN bare 30m 
- eller Husk FULD STOP - det 
var meget udførlig. 
Vi nød en fantastisk tur i skønt 
landskab, med god tid til at 
nyde den smukke natur med 
skov (bøgen lige sprunget ud), 
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søer og hede landskab, vi kom godt rundt i det Midtjyske. Undervejs fik vi udleveret en goodie 
bag fra Rema 1000 med lidt overlevelse,-  vand, myslibar og banan. Der var 2 bemandede 
poster og resten sku vi besvare ved selv syn og der sku nærlæses og undersøges, der var 3 svar 
muligheder. Dejligt med god tid, så ku vi også lige stoppe op og tale med de øvrige deltager. 
Da vi kom i mål fik vi udleveret sandwich, vand og løsningsark. Fik en sludder om turen med 
løbsledelsen, som var meget meddelsomme omk. turen og motor sportsløb generelt. 
Samtidig med vi kørte blev der også afviklet 1. afdeling af Historisk pålidelighedsløb, det var 
nogle avancerede kører og biler med meget udstyr - vi nød synet og lyden af de fine "gamle 
modeller". 
Løbet sluttede med præmie til de 3 bedste - vi lå som de fleste !! Det var en rigtig god 
oplevelse, spændende at prøve noget nyt, fortjener helt klart opbakning fra veteranbilfolket.  
TOT (Team Old Time) Kun for sjov, skal have meget ros for en stor oplevelse. Vi kommer helt 
klart igen. 
                                 Lis & Erik Madsen. 
 
Fotograf.:  Steen Kristensen, ”Skarpe Fotos”, og Niels Peder Rolighed 
 
 

 

  

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

Mail: info@birkkjaer-catering.dk 
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Billeder fra Pårup Auto Løbet 2022 
6 afd. af MJT – Billeder fra slutkontrol  
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Hilsen fra Finn Eriksen 
Jeg vil hermed gerne rette en stor tak for opmærksomhedem ved 
mig 70 års fødselsdag og tak for en skøn tid i IMK. 
 
MVH. FINN ERIKSEN (STATOIL AULUM) 
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Må vi få 1 min? Hjælp redaktionen! 
 
Vi kunne rigtig godt tænke os, et indblik i hvem der læser Kilometerstenen, hvordan du 
modtager bladet osv. 
Derfor vil det være super godt, hvis du vil hjælpe os med at besvarer nedenstående 
spørgeskema. Der er 5 spørgsmål som kan besvares på ca 1 min. 
 
Indtast/kopier linket til din browser eller skan QR koden med din mobiltelefon, for at få adgang 
til spørgeskemaet. 
 
På forhånd mange tak for hjælpen! 

 
Link til spørgeskema: kortlink.dk/2g7tg 

 
Eller skan denne kode:  

http://kortlink.dk/2g7tg
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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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Nye IMK medlemmer 
Martin Buur Egsgaard.  
Martin Kristiansen Overgaard 
Michael Hansen 
Mikkel Borup Mølgård 
Cilja Kjærgaard Olesen 
Patrick Dybdal Pedersen 
 

IMK byder velkommen! 
 
 

BANKO/BINGOKALENDER 2022 
Banko Bingo     

Søndag 10 September  Mandag  24 Oktober 
Torsdag 17 November  Fredag  9 December 

 

      
 

 
 

      
 

 
 

 
 
 
 

MÆRKEDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        

        

Fødselsdage 
 

18 år: 
Morten Bjerg Iversen    6. september 
 

40 år: 
Thomas Kim Andersen    6. september 
Christian Bistrup     21. september 
 

50 år: 
Henrik Bank     18. September 
Alex Siersbæk     20. oktober 
 
 

70 år: 
Niels Kr. Højriis     17. oktober 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

   

IMK ønsker hjerteligt Tillykke 
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Med forbehold for ændringer! 
 
KALENDER 

 

August 
Fredag d. 26  MRC Løb Træning 
Lørdag d. 27  MRC Løb Træning 
Søndag d. 28  MRC Løb Kval/Finaler 
 

September 
Søndag d. 10  Banko 
Torsdag d. 8  Træning (KUN Folkerace og rallycross) 
Lørdag d. 24  DM finaleløb RC+CK 
 

Oktober 
Lørdag d. 1  DM Finaleløb FR 
Mandag d. 24  Bingo 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.imk.dk/

