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Det sørme, det sandt, December....! 
Tiden i 2022 er ved, at rinde ud og vi kan skimte 
2023 i der fjerne. 
Med dette, årets sidste, klubblad ønskes du og 
dine kære en rigtig glædelig jul og et godt nytår! 
 
Vi læses ved, i 2023! 
 
God læselyst 
Redaktør, Kim Højriis 
klubblad@imk.dk 
 

 

INDHOLD 

IMK BESTYRELSESMØDE 05-2022 .................................................. 3 

3. AFD. AF ”TYSK DANSK EFTERÅRS MESTERSKAB” ....................... 5 

IMK BESTYRELSESMØDE 06-2022 .................................................. 6 

VINTERTURNERING – PAPIRLØBET 2022-2023 .............................. 8 

NEZ I BILORIENTERING – FINLAND OG SVERIGE ............................ 9 

MIDNIGHT RUN ............................................................................13 

NYTÅRSLØBET 2022 - FINALEN I MJT ............................................16 

ÅRSFEST 2023 ..............................................................................17 

SENIOR DAG .................................................................................18 

GENERALFORSAMLING ................................................................19 

ÅRSMØDER ..................................................................................21 

NYE IMK MEDLEMMER ................................................................23 

MÆRKEDAGE ...............................................................................23 

KALENDER ....................................................................................24 

 

  

Fra Redaktøren… 

Forside: NEZ i bilorientering – Finland og Sverige(Se mere inde i bladet). Foto: Krister Berglund 
DEADLINE: Deadline til næste nummer af Kilometerstenen er 1. februar 2023 
Næste nummer udkommer medio februar 2023 

 

mailto:klubblad@imk.dk


   

3 

IMK bestyrelsesmøde 05-2022 
Onsdag d. 24. august 2022 kl. 19.00 i klubhuset 

 
Tilstede: Bjarne Nielsen, Asger Iversen, Anders Clausen, Emil Hammer, Inger Marie Pedersen 
og 
Bente Nielsen 
Afbud: Kim Nygaard 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde - godkendt 
2. Bestyrelsen - siden sidste møde – henvendelser mm (undtaget udvalgsemner) 

 Ny struktur for sportsudvalg, status: 
o Nye udvalg fra 2023. 3 personer i hver 
o MRC og Gocart forbliver uændret mht. Udvalg 
o Der opfordres til indsendelse af forslag til formandsposterne i nogle af udvalgene 
o OR udvalget IMK, foreslår at indstille Kenneth Svendsen (KOM) 
o Bane – udvalg bliver delt i 2 – asfaltbanesporten og offroadbanesporten 
o Deadline for indstilling er den 1/9 2022 

 Miljøtilladelse mm, status: Miljøtilladelse mm, status: 
o Det årlige miljøtilsyn udført den 17/8. Der var ikke noget at pege finger af. 
o Støjberegningen er startet op i sidste uge (uge 33) og forventes færdig ultimo 

august. 
o Miljø – affaldssortering skal være klar fra 1/1 2023. 10 forskellige beholdere, 

tydelig afmærket med hvad skal være hvor. 
 Vores Ikast – som klubben er medlem, har inviteret klubben til et interview og komme 

med i artikel i Ikast Avis ”VI-sit”. Vi vil prøve om de kan komme torsdag den 1/9 kl. ca. 
17, da der både er folkerace og rallycross-træning samt MRC træning. 

 
3. Økonomi: 

 Intet nyt. 
 

4. Sportsudvalgene: 
a: Banesports-udvalget 

 Der er lidt udfordringer omkring de kommende løb, da der mangler godkendelse 
fra kommune og nabo. 

 Cross-cart løbet skal den flyttes til anden bane eller flytte løbsdato ?? 
b: OR-udvalget 

 Har afholdt Sønder Vium løb i juni – vellykket. 30 biler deltog. 
 O-løb 15.08.22 gik godt. 17 biler deltog. 
 Klubrally - Ruskær løb søndag den 21.08.22 gik godt (desværre regnvejr), der 

kunne ønskes der havde været flere deltagere. Der var 32 deltagende biler. 
c: MRC-udvalget 

 fra Kim: Der er stadigvæk en fin tilgang af nye medlemmer og i afdelingen er vi pt 
på 55 medlemmer. 
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 Det sidste stykke tid har tilgangen især været med el-biler. 
 Den 26/8 til 28/8 afholdes årets sidste Large Scale Funcup løb. 
 Den 10/9 afholdes desuden et basher arrangement. Til dette arrangement kommer 

Danmarksmesteren i Weber Grill, Max Vium Jensen og laver lækkert mad til 
deltagerne. 

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

 Renovering af klubhus – status/plan. Badeværelserne, nye håndvaske, armatur m.m. 
Emil havde forslag med. Emil bestiller varerne. Nye skille-rum (tilbud indhentes). 
Handicap-toilet, hjælpemidler hertil mangler at få svar fra kommunen herom. Medio 
oktober forventes renovering af badeværelser at starte. 

 Varmepumper til dommertårnet – status. Emil bestiller. 
 Køretøjer/maskiner: 

o IH traktor med defekt toppakning, bliver lavet (reservedele er kommet) 
o Græsklipper blev varm da der blev slået græs. Remme kunne ikke strammes. Der 

kikkes nærmere på 
o Nye forsikringsmeddelelser modtaget 

b: Banko 
 Vi stopper i Herning bankocenter pr. 31/12 2022 

 
6. Kalender & aktiviteter: 

 Arbejdsdage i klubhuset, hjælp til renovering – datoer kommer senere 
 Klubaften – Jens Junior 
 Hvis man har en god ide til klubaften, kontakt da venligst bestyrelsen 

 
7. Eventuelt: 

 Ikast-Brande kommune pris-uddeling – Emil vandt DM sidste år, og kan derfor 
indstilles til Hæderspris. Andre der kan indstilles ?? 

 
8. Næste møder: 

 Onsdag den 12. oktober 
 Tirsdag den 13. december (incl. Julehygge) 

 
Referent : Bente Nielsen   
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3. afd. af ”Tysk Dansk Efterårs 
Mesterskab” 

 
Klokken er 7.30 lørdag morgen og Niels 
Peder kommer og henter mig. Vi skal til 
Reinfeld for at deltage i det ”1. Int. ADAC 
Elbe – Lübeck – Challenge 2022”. Der er 
samtidig 3. afd. af Tysk Dansk Efterårs 
Mesterskab. Vores mødetid er senest 
12.30. Start og mål er på ”Forsthaus 
Bolande” og vi har booket værelse hos 
naboen, Hotel & Gästehaus Freyer. Et super sted.  
Der er desværre kun tilmeldt 12 mandskaber. Heraf ”kun” 2 fra Danmark. Det er Lars & Poul, 
udover os. Løbet er på 136 km. Det er klubben ”MSC Bad Oldesloe” der arrangerer, og 
løbsledere er Christine & Hajo. Der er føremøde kl. 14. og start kl. 15. Vi har start nummer 43 
kl. 15.03. Vi deltager med en Golf II GTI fra 1990. 
Turen bringer os gennem Kreis Stormann og til Hertugdømmet Lauenburg. Vi kommer omkring 
Bad Oldesloe, Schönberg og frem til pausen ved Breitenfelde. Nu er der kaffe og chokolade 
m.m. Vi fortsætter, nu i mørke, over Sandesneben, Westerau og tilbage til Reinfeld. I 
landsbyen Steinhorst, er alle beboerne på fakkeloptog, med brandbiler for og bag. Så her går 
”motorløwet” midlertidig i stå. Resultatet bliver at de sidse 4 sekund etaper må slettes, 
desværre. Turen og vejene er fine. Selve løbet 
mangler lige den sidste afpudsning. Her er der 
plads til forbedring.   
Vi når mål ved 20 tiden og ca. 20.45 er der 
aftensmad. Det trænger vi også til. Maden er fin. 
Beregningen går desværre i sort og må udskydes 
til søndag. Lidt træls, men den rigtig beslutning, 
når der nu er gået ”ged” i det.  
Resultatet kommer tirsdag, og ser sådan ud. 
 
Nr. 1. Gerd-Uwe & Richard.  65,2 stp. 
Nr. 2. Niels Peder & Troels.  65,6 stp. 
Nr. 3. Lars & Poul.    67,1 stp. 
Nr. 4. Karsten & Hans.   74,6 stp. 
 
Så kamp til stregen må man sige. Niels Peder og jeg triller hjem over søndag. Både Lars & Poul, 
Karsten & Hans, smutter hjem efter løbet. Så de har en lang dag på ”kontoret”. Vi har hygget 
os og haft en fin tur. 
 
Med sportslig hilsen Team Old Time. – Troels.    Fotograf.: - Niels Peder. 
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IMK bestyrelsesmøde 06-2022 
Onsdag d. 19. oktober 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) 

 Forsikringerne er gennemgået. 
 DASU dialogmøde i Middelfart den 12/10: 

o Status på ny struktur: Formænd for sportsudvalgene offentliggjort 
o DASU har en ny pulje der kan søges, hvis man har tiltag der kan skaffe flere 

medlemmer. 
 Miljøtilladelse mm, status: 

o Støjberegningerne er udarbejdet. Støjgrænsen til træninger er under grænsen på 
banerne, vi vil dog alligevel bede ingeniøren om at komme med en beregning på, 
hvad en forhøjelse af jordvoldene mod nord vil give i støjreduktion ude hos 
naboerne. 

 Ekstraordinært lokaletilskud: 
o mulighed for at ansøge om ekstraordinært lokaletilskud til energibesparende 

foranstaltninger. Vi søger til LED lamper i klubhuset. 
 
3. Økonomi: 

 Det ser ud som budgetteret. 
 
4. Sportsudvalgene: 
a: Banesports-udvalget 

Årets sidste Cross Kart løb blev i sidste øjeblik flyttet til Esbjerg, men der var fint vejr og 
mange tilskuere. 
Til årets sidste Folkeraceløb i IMK var der mange deltagere og meget regnvejr og derved 
få tilskuer. 

b: OR-udvalget 
Afdelingen har været i Randers og hjælpe til med Speed Nord. 
Afdelingen har fået Bronze i hold DM i Bilorienteringsløb. 

c: MRC-udvalget 
Årets sidste løb blevet afholdt og DM er nu afsluttet med følgende stilling. 
2 WD: 
1 - Kim Nygaard IMK 
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2 - Thorfin Jensen IMK 
3 - Søren Nielsen IMK 
4 WD: 
1 - Ole Klinge IMK 
2 - Christian Williams IMK 
3 - Jesper Kjærgård IMK 
Det er gået godt for IMK i år 

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

 Renovering af klubhus – status/plan 
I November startes der på renoveringen af toiletterne. 
Der opsættes nye lofter og sanitet og gives en klat maling til væggene. 

 Varmepumper til dommertårnet. 
Der bestilles pumpe og montage. 

 Køretøjer/maskiner. 
Intet nyt. 

b: Banko 
 Intet nyt. 

 
6. Kalender & aktiviteter: 

 Torsdag d. 3/11 2022 Senior klubben – Fjerner de gamle lofter. 
 Søndag d. 6/11 2022 kl 8:30 – Sætte nye lofter op og spartle vægge 2 til 3 mand fra 

hver afdeling.  
 Dato endnu ikke besluttet. Male vægge, skillerum og rør. 
 Lørdag d. 19/11 2022 DASU repræsentantskabsmøde. Emil deltager og måske en 

mere. 
 Tirsdag d. 6/12 2022 Årsmøde i Bane kl 19 i klubhuset. 
 Torsdag d. 5/1 2023 Årsmøde i MRC kl 19 i klubhuset. 
 Mandag d. 9/1 2023 Årsmøde i Rally kl 19 i klubhuset. 
 Datoen er endnu ikke besluttet. Bestyrelsesmøde. 
 Tirsdag d. 24/1 2023 Generalforsamling kl 19 i klubhuset. 
 Lørdag d. 28/1 2023 Årsfest kl 18 i klubhuset. 

 
7. Eventuelt: 
 
8. Næste bestyrelsesmøde: 

 Tirsdag d. 13. december kl 18 
 I januar imellem d. 9/1 og d. 24/1.  
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VINTERTURNERING – PAPIRLØBET 
2022-2023 
 
 
Nu er vi kommet ind i den første vintermåned. Det er igen blevet tid til at deltage i 
Vintertuneringen – ”Papirløb”. Det er et dejligt initiativ fra Vejsportsudvalget, og super at der 
er nogle flittige løbslæggere, der vil bruge tid på at lave ruter til os. Så Tak for det.  Der er 
tilmeldt hele 95 deltagere fordelt på de 4 klassen. Og igen i år er det et Internationalt Papirløb.  
Der er 12 svenske og 2 tyske deltagere. Flot. Jeg har været i ”garagen” og fundet min gamle 
Subaru Impreza frem af gemmerne. Så er jeg klar. 
 

 
 

1. afd. – Bernd Thrysøe. 
 

Mandag d. 5. december efter aftensmaden, bliver der gjort forberedelser ved køkkenbordet. 
Her kl. 19.20 præcis får vi i C klassen vores rutebog og skilte- / terrænkort. Det er den største 
af de 4 klasser. Vi er hele 38 deltagere i denne klasse. Første afdeling er fabrikeret af Bernd. 
Starten er henlagt til industriområdet Knudlund, lidt NØ for Them. Efter en del køren her, går 
det syd over gennem Them og til området ved Tømmerby og Fogstrup. Herfra så til mål ude 
på heden syd for Asklev.  
Et fint, men svært løb. Jeg synes, det var sjovt, også selv om jeg laver 3 sjuskefejl og overser et 
enkelt skilt.   
Vi er tre deltagere fra Team Old Time. Ditte & Niels Peder kører sammen og så undertegnede. 
Vi ender med en femteplads til mig og en sjetteplads til Ditte & Niels Peder. Så det er vel 
godkendt. Men der resterer jo endnu 3 afdelinger, inden det endelige resultat foreligger. Så 
meget kan ske. Næste afdeling køres d. 9. januar. Så fortsættelse følger. 
Fra IMK er der to deltagere i klasse M. Nemlig Jan og så Svend Erik. I klasse C har IMK hele 7 
medlemmer med. Jens Jørn, Hanne/Poul, Ditte/Niels Peder, Bjarne og mig.  
 
Med Sportslig Hilsen Team Old Time  -  Troels.  
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NEZ i Bilorientering – Finland og 
Sverige 
Af Jan Søndergaard 
 
Det største mesterskab i Bilorientering er NEZ-Mesterskabet. NEZ står for North European 
Zone, men i realiteten er det mandskaber fra Finland, Sverige og Danmark, der deltager. 
Omkring 10 mandskaber fra hvert land. 
Der er en løbs-weekend i hvert land, hvor der afvikles to løb. Et fredag aften, og et lørdag 
eftermiddag/aften. Den danske weekend bliver altid kørt om foråret, i år på Sjælland. Den 
finske og svenske køres om efteråret, da deres terræn ofte er blødt og ufremkommeligt om 
foråret. 
Løbsformerne i de tre lande er forskellige, så derfor har man indført et system, hvor man i de 
enkelte afdelinger kører i to klasser, en hjemlands- og en udenlandsklasse. Det er det mest 
retfærdige, og det giver den sideeffekt, at der næsten altid stadig er spænding om 
medaljefordelingen før den sidste afdeling. 
Sådan var det i den grad også i år. Harald og jeg vandt i år, men rejsen dertil var lang, og nogen 
vil nok sige, at vi var heldige til sidst. I hvert fald var det med ”det yderste af neglene”, at det 
lykkedes os at få guldmedaljerne med hjem. 
De to danske afdelinger gik lidt op og ned. En femteplads om fredagen og nummer to om 
lørdagen. Systemet er sådan, at vi skal smide en hjemlandsafdeling væk, så en andenplads 
med videre er godt, men ikke helt godt. Vi ved jo allerede her, at det sikkert bliver tæt til sidst, 
så!!! 
 
Finlandsturen er sæsonens absolutte højdepunkt. Terræn og løbsform er så meget anderledes 
end alt andet, og det kræver enormt meget koncentration i mange timer fra både kører og 
observatør under løbene. Men Finlands-turen indeholder også så meget andet. Det sociale 
fællesskab dyrkes meget på de to lange sejlture (aften og nat), og det er også her, vi holder 
vore ”Årsfest”, når vi lørdag aften finder et sted, hvor vi kan grille pølser og drikke øl. I år var 
det nede ved en sø bag hotellet, hvor der var en overdækket træterrasse, hvor vi hyggede os 
til langt ud på natten. 
I de områder, hvor man kører BilO i Finland, er der veje overalt. Så det er hele tiden med at 
have øjnene åbne for, om man lige kan køre et andet sted, end der, hvor man i første omgang 
tænker, det er rigtigt. Det var helt ekstremt om fredagen, men vi fik kørt et fornuftigt løb. Der 
var dog lige et svensk hold, der lige valgte det løb til at ”brænde banen af”, så det blev til en 
andenplads. Det var lidt heldigt, for Morten og Bent fra Sydfyn åndede os gevaldigt i nakken. 
De kører næsten altid lidt hurtigere end os, men en fejlkørsel koster det, der svarer til ti 
minutters forsinkelse, og dem havde de en mere af end os. 
 
Om lørdagen gik det igen fint, og denne gang var vi bedst. Men igen var Morten og Bent 
hurtigere end os, men igen havde de lavet en (dum) fejl mere end os. Pu ha, det var tæt. 
Hvis der er noget, BilO-kørere elsker, så er det at kikke på muligheder før de sidste afdelinger 
af et mesterskab. Det gælder nok specielt i NEZ-sammenhæng, fordi der er så mange mulige 
scenarier. Udover en af hjemme-resultaterne regner man i første omgang det dårligste 
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resultat af de øvrige fra. Det gør, at der altid er mellem 5 og 10 hold, der kan blive mester før 
sidste løbs-weekend. For nogle gælder det, at de skal vinde begge løb, og for andre er man 
afhængig af andres (dårlige) resultater. 
I år lå vi ”lunt i svinget” før de to løb i Sverige. En førsteplads i en af afdelinger ville give os 
guldet, så vi måtte bare gøre vores bedste, og se om det rakte. 
Fredagsløbet skulle køres ved Falkøping, knap 100 km. nordøst for Gøteborg. De har et stort 
motorbane-anlæg, hvor vi har kørt et par gange før. Så jeg forsøgte at forberede mig ved at 
kikke køreordren fra sidst. 
Løbet startede og sluttede med etaper på motorbane-området, men første gang gik ikke 
særligt godt for os. En masse roden rundt (= stort tidsforbrug), så da vi kørte transport derfra, 
var vi ikke særligt fornøjede. 
Vi blev ledt ud til et stenbrud, hvor vi skulle køre næste etape, og nu skulle den have ”en over 
nakken”. Men inden vi havde kørt en kilometer var vi pludselig et sted, hvor der ikke var noget 
som helst, der passede med køreordren. Efter noget roden rundt (= mere tidsforbrug), fandt 
vi tilbage og ind på den rigtige rute igen. 
Resten af den etape gik så nogenlunde, og efter en ny transport-etape kørte vi en grusgrav, 
hvor det alt i alt gik meget fornuftigt. Så var vi efter endnu en transport tilbage ved 
Motorsports-anlægget, hvor den sidste del skulle køres. 
Vi kørte en fornuftig etape hvor vi fik afpasset farten efter kort og terræn. Så med hiv og sving 
fik vi en tredjeplads, hvilket var yderst tilfredsstillende i betragtning af, hvordan vi selv følte, 
det var gået. Men værre var, at sejren gik til Tomi og Juha fra Finland, der dermed havde kørt 
sig til en fordelagtig position inden den sidste afdeling dagen efter. 
Trenden fra Finland fortsatte, Morten og Bent lavede igen en lille fejl, så vi igen lige sneg os 
foran dem. 
 
Jeg konkluderede efter løbet, at vi skulle vinde dagen efter, hvis vi skulle vinde guld. Jeg havde 
dog overset, at vi ved at blive nummer to, kunne komme a point med Tomi og Juha i de fire 
tællende afdelinger. I så tilfælde tælles den femte med, så det kunne blive til hvad som helst. 
Om lørdagen lagde vi ud med en ”racer-etape” på nogle brede grusveje i et område med 
vindmøller. Ud til en vindmølle, rundt på pladsen omkring den, og tilbage og ud til den næste. 
Fuld knald på hele vejen, og så var vi ligesom i gang. 
Resten af løbet var typisk svensk. Grusgrave, industri, åbent land og et større kaserneområde. 
Det gik jævnt godt med enkelte smuttere undervejs, og så lavede vi en fejl som stor set alle 
hold lavede, så det gjorde ikke den store forskel. En fejl i Sverige man ikke opdager og får 
korrigeret koster hvad der svarer til 15 minutters forsinkelse. 
Det var den eneste fejlstraf, vi havde, og da vi kom i mål kunne vi igen-igen konstatere, at 
Morten og Bent var hurtigere, men havde endnu en fejlstraf. Og da de ”kun” var 4 minutter 
hurtigere end os, var de igen bag os. 
 
Vi lå fint nummer et indtil Ari og Stefan fra Finland kom på tavlen. De havde kørt et lille minut 
hurtigere end os, hu ha, tænkte jeg, der forduftede guldmedaljerne. Men da Tomi og Juha 
senere kom i mål, gik det langt om længe op for mig, at chancen stadig var der. Hvis Tomi og 
Juha kun blev nummer fire, så var guldet lige nøjagtig vores, og vi kunne godt se, at det ville 
blive tæt, om de kom foran eller bagefter Morten og Bent. 
Heldigvis var de bagefter, klart bagefter faktisk, så der var ingen tvivl om resultatet. 
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Så det var os, der kom til at stå i midten på det traditionelle ”podie-billede”. Tomi og Juha fik 
sølv, mens bronzen gik til Bjørn og Ulf fra Sverige. Selv om det var vores 17, NM/NEZ-guld, så 
var det en udsøgt fornøjelse, specielt da det er 5 år siden, den sidste sejr. 
 

 
De tre medalje-hold i NEZ 2022. Netop disse tre hold har de sidste ti år været i toppe og har 
kæmpet adskillige kampe om at være bedst, når året er omme. www.kortlink.dk/2hkkx 
 

 
Når det totale resultat beregnes, fraregner man først det dårligste hjemlandsresultat. Derefter 
tager man de fire bedste af resten. Hvis der her er pointlighed, ser man på, hvem der er bedst 
på det femte resultat. 
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Den 22 år gamle Subaru Impreza har i dens halve liv kørt mange sejre og medaljer hjem til IMK. 
Foto: Krister Berglund. 
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Midnight Run 
 

Niels Peder og jeg er på vej mod Holsted. Vi skal deltage i 
det ”18th Midnight Run”. Der er start hos Holsted Biler, og 
med første mødetid kl. 13.30. Der er tændt op i grillen, og 
der mangler bestemt ikke noget her. Der er desværre ”kun” 
tilmeldt 21 mandskaber, men de kommer til gengæld fra 4 
nationer. Norge, Sverige, Tyskland og Danmark. Så det er 
da flot. 
Desværre er Storebæltsbroen lukket i mange timer, med det resultat at 4 mandskaber ikke 
kan nå frem. Starten bliver ellers udsat 30 min. Men lige lidt hjælper det. Det er ØV. Det er jo 
naturligvis Dansk Historisk Motor Club der er arrangør, og løbsleder er Niels Oluf Jessen og 
Peter Jacobi. Turen er på 132 km og med indlagt pause. 
Vi har start nr. 5 kl. 15:34. Første etape er på 58 km. og bringer os i en nordvestlig bue tilbage 
til Holsted. Etape 2 er på ”kun” 18 km. og bringer os nordpå til pausen hos Rikke & Michael 
Boel Olesen. Her ligger også ”Vintage Farm”. Et meget spændende sted. Kig evt. her 
www.vintagefarm.dk Her er samlet rigtig mange forskellige gamle ting. De to er også værter 
ved et godt kaffebord, med ikke mindre end 4 slags hjemmebag. SUPER.  
Herfra laver vi så en sydvestlig bue, frem til Mål i ”Den Gamle Vejen Hal”. Vi er fremme kl. 
19:49. Snakken går livligt, og der er nu Mørbradgryde og kaffe. Dejligt. Turen har været fin og 
ligeså sekundetaperne. Vinderne i de forskellige klasser bliver. . .  
Elite. – Lars & Poul. Expert. – Henning & Else. Sport. – Gerd-Uwe & Richard. Touring. – Arne & 
Søren. Begynder. – Frederik & Anto. O-Løb. – Troels & Niels Peder.  
I dette løb er der også kamp om at være bedst på sekundetaperne. Her er det alle mod alle. 
Det mandskab, der har den bedste sammenlagte tid på sekundetaperne, får den store 
vandrepokal til låns det næste år. Og lige som sidste år, går Pokalen i år ud af landet. Nemlig 
igen til Tyskland. Gerd-Uwe & Richard har ”kun” 9,0 sekund på de 22 målinger. Flot kørt, men 
der var kamp til stregen fra både Expert og Touring klassen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dette løb er jo også Finalen i ” DHMC CLASSIC TOUR 2022”. Og det må siges, at der her er 
kamp til stregen. Hele to hold ligger helt lige på alle parametre. Så der bliver to 1 pladser i år. 
Det ser nu således ud. -   

http://www.vintagefarm.dk/
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Delt 1-plads til Poul Bo / Lars og Egon / Poul. Begge med 246 p. Og en 3. plads til Hanne / Poul 
med 245 p. Så bliver det vel ikke mere tæt. Tillykke til Jer alle.  

 
Pausen hos Vintage Farm 
 

 
 
Mesterskab gik til Danmark. 
 
Det ”18th.Midnight Run” var også 4. og sidste afdeling, af det ”Tysk – Dansk 
Efterårsmesterskab 2022”. Første afdeling blev kørt i Lemvig og omegn den 1. okt. Herefter 
gik turen til Tyskland. Først til Rothenburg (Wümme), hvor anden afdeling blev kørt den 8. okt. 
Tredje afdeling blev kørt den 22. okt. syd for Lübeck. 
I dette Mesterskab er der ikke en mesterskabspokal, men en ”Euro Præmie” til de tre bedst 
placerede mandskaber. Og der gives point i forhold til placeringen i hver klasse. Altså er der 
flere mandskaber, der hver gang får max point. Det er alle mod alle. Man skal som minimum 
deltage i et løb i hvert land, og alle 4 afdelinger er tællende.  
Og igen i år blev mesterskabet vundet af et dansk hold.  
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Resultatet for 2022 blev.:  
Niels Peder & Troels Rolighed Nielsen DK 198 
Lars Palle & Poul Bo Madsen   DK 192 
Andreas Kinder & Lutz Müller   D 132 
Gerd-Uwe Drescher & Richard Lehr  D 100 
Benny Dammark & Lars Simonsen  DK   95 
Erik & Andreas Schnieber   D   94 
Karsten & Teddy Simonsen   DK   92 
 
Så er denne sæson forbi og det er denne hyggelige dag også. Vi sætter kursen nordpå. Nu 
restere der bare 2 O-løb. 
 
Med sportslig hilsen. Team Old Time. – Troels. 
 

 
Mesterskabet gik for andet år i træk, til Niels Peder & Troels Rolighed Nielsen.  
(Arkiv Foto) 
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Nytårsløbet 2022 - Finalen i MjT 
Onsdag d. 28 december 
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ÅRSFEST 2023 

 

SÆT X I KALENDEREN! 

 

Så er vi klar til at holde ÅRSFEST i IMK 

LØRDAG DEN 28/1 2023 KL. 1800 - 0200 

I klubhuset på Brandevej 19 B, 7430 Ikast 

 

Hvor vi skal havde det sjovt, hygge os  

og hædre medlemmer af klubben  

samt uddele en blomster og pokaler. 

Der vil blive serveret noget lækkert mad 

Peter og Carsten spiller som sædvanlig op til dans. 

 

Menuen mm er endnu ikke helt fastlagt. 

Nærmere info om priser, tilmelding osv. udsendes derfor på hjemmesiden, 

Facebook og øvrige kanaler snarest. 
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Senior dag 

 

   
”En (næsten) ren traktor på 

Nørlundbanen, og en ikke helt 

så ren Seniorklub-deltager. 

Et bevis på, at vi laver andet 

end at drikke kaffe og spise 

frokost, når vi er til Seniorklub-

møde.” 

- Jan Søndergaarg 
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Der indkaldes hermed til 
 

GENERALFORSAMLING 
TIRSDAG D. 24. JANUAR 2023 Kl. 19.00 I KLUBHUSET 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Formanden aflægger beretning. 
3. Kassereren fremlægger revideret driftsregnskab og status. 
4. Fastsættelse af kontingent. 
5. Fremlæggelse af budget 
6. Indkomne forslag. 
7. Valg af bestyrelse: 

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Der gives meddelelse om de 3, af 
sportsgrenene valgte til bestyrelsen. 

8. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant. 
9. Eventuelt. 
 

Husk at forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 
senest 8 dage før, jvf. klubbens vedtægter  
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ÅRSMØDER  

 

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

O- & R-AFD.: Mandag d. 9. januar 2023  
 
MRC-AFD: Torsdag d. 5. januar 2023 
 
BANE-AFD.: Er afholdt 
 
Fælles for alle møder  
Mødetid : Kl. 19,00  
Sted: Klubhuset/Nørlundbanen  
 
Dagsorden:  
1. Valg af dirigent  
2. Året der gik  
3. Økonomi  
4. År 2023  
5. Valg af udvalgsmedlemmer  
6. Valg af bestyrelsesrepræsentant  
7. Evt.  

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

Mail: info@birkkjaer-catering.dk 
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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 
  
 
Ingen nye medlemmer siden sidst 
 
 
 
 

IMK byder velkommen! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MÆRKEDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fødselsdage 
 

 

20 år: 
Anders Munk Jensen    22. Februar 
 

30 år: 
Mark Veng Nielsen    16. Februar 
 

40 år: 
Malene Stistrup Andersen   14. Januar 
Mads Nielsen     14. Januar 
Søren Nielsen     9. Februar 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

   

IMK ønsker hjerteligt Tillykke 
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Med forbehold for ændringer! 

KALENDER 
December 
Lørdag d. 24  Juleaften – Glædelig jul! 
Lørdag d. 31  Nytårsaften – Godt nytår! 
 
 

Januar 
Torsdag d. 5  Årsmøde MRC 
Torsdag d. 5  Senior dag 
Mandag d. 9  Årsmøde O og R. 
Tirsdag d 24  Generalforsamling 
Lørdag d. 28  Årsfest 

 

Februar 
 

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

http://www.imk.dk/

