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2023 er skudt igang – og på klubsiden har der 
allerede været flere aktiviteter. I bladet her, ser 
du lidt indhold fra besøg på Vintage Farm samt 
lidt billeder fra Motorshow i Herning, som 
undertegnede selv besøgte – Der var flot 
fremmøde fra IMK til begge dele ser man tydeligt. 
En fest og et par pokaloverrækkelser er det også 
blevet til siden sidste blad. Sammen med 
referater fra årsmøder, generalforsamling og 
bestyrelse, er situationen denne gang sådan at vi 
har en masse indlæg! Dejligt – bliv endelig ved.  
 
God læselyst 
Redaktør, Kim Højriis 
klubblad@imk.dk 
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Fra Redaktøren… 

Forside: Ældre model fra besøget hos Vintage Farm. Se mere inde i bladet 
DEADLINE: Deadline til næste nummer af Kilometerstenen er 1. April 2023 
Næste nummer udkommer medio April 2023 
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ÅRSFEST 2023 – OG 2024! 
 
Vil hermed gerne takke alle der deltog i ÅRSFESTEN lørdag den 28. januar 2023. En super 
hyggelig aften. 
Og tusinde tak for hjælpen med oprydningen de sidste minutter inden bussen kørte fra 
klubhuset. Det var en kæmpe hjælp for oprydningsholdet om søndagen.  
 
Sæt allerede nu KRYDS - næste års klubfest - den sidste lørdag i januar 2024 = lørdag den 27. 
januar 2024. 
 
Hilsen “festudvalget” 

SÆT X I KALENDEREN! 

 

Den 27. januar 2024 hvor der igen er årsfest i IMK! 
 
 
 
 
  

EFTERLYSNING 
 

KANTINEN MANGLER TESKEER OG VISKESTYKKER. 
 

Vi tror der er nogle der har glemt at aflevere det tilbage. 
Hilsen Inger Marie 
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Senior dag 
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IMK bestyrelsesmøde 08-2022 
Onsdag d. 11. januar 2023 kl. 19.00   

 

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

 Miljøtilladelse mm, status: 
o Støjberegningen er klar og vider sendes til kommunen. 

 Regnskab for klubhusrenoveringen er udtaget til stikprøvekontrol. 
o Det giver lidt ekstra arbejde til kasseren, men det har hun helt styr på. 

 Topsikring, dialog vedrørende stigning i forsikringspræmie. 
o Den er ikke landet helt endnu, men der arbejdes på det. Topsikring er blevet 

gjort opmærksom på, at de har indgået en 3 årig aftale med IMK og at deres 
stigning ligger ud over det aftalte. 

 Status på arbejdet med støjvoldene. 
o Bestyrelsen afventer en dato for et møde med entreprenøren. 

 
3. Økonomi: 

 Regnskab 2022 
o Er gennemgået og fremlægges på generalforsamlingen. 

 Budgetforslag 2023 
o Budgetter for de 3 sports udvalg er gennemgået og fremlægges på 

generalforsamlingen. 
 

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

Afdelingen har haft årsmøde med 21 deltagere. Alle udvalgsmedlemmer blev 
genvalgt og der kom et ny medlem. Anders Clausen blev genvalgt til repræsentant 
til bestyrelsen. 
Se evt. referat fra årsmødet. 

c: MRC-udvalget  
 Der er stille her i kulden, vi er nede på og mødes hver anden torsdag. 

Afdelingen har haft årsmøde med 15 deltagere.   
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4 udvalgsmedlemmer blev genvalgt og der kom to nye udvalgsmedlemmer.  
Blandt suppleanterne var der kampvalg. Da der skulle bruges to suppleanter fik 
alle udleveret et papir, hvor man kunne skrive 2 navne. Bente Nielsen var 
stemmetæller. 
Stemmerne fordelte sig således: Jesper Kjærgård 11, Heino Poulsen 8, Heidi S. 
Ebbesen og Mikael K. Poulsen 2. 

1. Suppleant blev Jesper Kjærgård 
2. Suppleant blev Heino Poulsen 

 
Kim Nygaard blev genvalgt til repræsentant til bestyrelsen. 
Se evt. referat fra årsmødet. 

 
5. Øvrige udvalg og funktioner: 

a: Bygninger & Materiel  

 Renovering af klubhus - Status: 
o Det begynder at se godt ud. Der mangler lidt maling, fodlister, spejle og 

håndvasker. Det er lige straks brugbart. 

 Varmepumper til dommertårnet - Status 
o Bliver sat op, når vejret bliver lidt bedre. 

 Køretøjer/maskiner: 
o Intet nyt 

b: Støjudvalg  
o Indtil den nye miljøtilladelse er i hus er der oprettet et støjudvalg. Udvalget 

består af Emil Hammer og Bjarne Nielsen.  
 

6. Kalender & aktiviteter: 
o Tirsdag d. 24/1 - Generalforsamling 
o Lørdag d. 28/1 - Årsfest 
o Fredag til søndag d. 3-5/2 - Herning Motorshow 2023 Hal C 
o Lørdag d. 11/2 – Klubaften - Brørup Retro Museum 
o Onsdag d. 22/2 – Klubaften – Historisk Monte Carlo ved Jan Søndergaard 

 
7. Eventuelt:  

Intet 
 

8. Næste møder:  
o Tirsdag d. 24/1 efter generalforsamlingen – kun konstituering. 
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IMK bestyrelsesmøde 01-2023 
Onsdag d. 8. februar 2023 kl. 19.00 i klubhuset  

 

Deltagere:  Vagn Aage Jensen, Inger Marie Pedersen, Asger Iversen, Vicktor Willumsen, 
Anders Clausen, Kim Nygaard, Bjarne Nielsen. 

Afbud:  Bente Nielsen.  
Referent:  Kim Nygaard. 

 
Dagsorden: 

9. Konstituering i h.t. vedtægterne: 

 Formand:  Vagn Aage Jensen 

 Kasserer:  Bente Nielsen 

 Sekretær:  Kim Nygaard 
 

10. Forretningsorden, samarbejdsaftaler, forventningsafstemning mm. 

 Opfordring til at bestyrelsesmedlemmerne læser forretningsordenen, så den kan 
følges i hovedtræk. I forhold til Samarbejdsaftaler er det er vigtigt at alle i 
bestyrelsen arbejder i samme retning og ikke kun for egen afdeling. Formanden 
vider sender mail til de respektive afdelinger og ikke nødvendigvis til alle. Indtil 
videre har formanden også stået for en reminder til bestyrelsesmøder og selve 
dagsordenen. 

  
11. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 Godkendt. 
 

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

 Generalforsamling afholdt 
Bestyrelsen vil prøve at kigge på om der kan gøres noget for at hjælpe hinanden 
imellem afdelingerne. Anders prøver at sætte noget op. 
DASU har samme fokusområde i 2023, dette arbejde kan IMK måske drage fordel af. 

 Årsfest afholdt 
Økonomien er ikke gjort op endnu. Der var 42 deltagere. Husk at årsfesten altid 
afholdes den sidste lørdag i januar, næste gang bliver d. 27/1 2024.  

 Regnskabet for klubhusrenoveringen var udtaget til kontrol. 
Regnskabet er godkendt uden bemærkninger. 

 Nye miljøtilladelser: Støjberegningen er sendt til kommunen.  
Udkast fra kommunen er lovet til senest den 1. april 2023. 

 Beregningen på effekt af eventuel forhøjelse af nordvolden/støjhegn udført. 
Der er udført beregninger på den nuværende højde, 4 meter, 5 meter og 8 meter, 
det giver ikke nogen nævneværdig forskel på naboernes afstand, det giver kun 
noget i nærområdet. 

 Møde afholdt med entreprenøren:  
Status er at arbejdet forventes afsluttet i løbet af sommeren. 
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 Møde med Jens Færgemann, DASU angående biodiversitet mm. 
Der forsøges bl.a. med bio brændstof til bilerne. Der opfordres også til at gøre noget 
for insekterne, ved at man så’r områder med blomster og lade naturen vokse vildt.  
Vi inviterer DASU til at komme forbi og give nogle løsningsforslag. 

 Motorshow 2023: Der var mange besøgende på IMK’s stand og der var IMK rally 
biler der kørte ture med publikum. 

 
13. Økonomi: 

 Året er ikke kommet i gang endnu, så der er ikke sket de store bevægelser endnu. 
 

14. Sportsudvalgene: 
a: Banesports-udvalget 

 Der skal køres lidt kalk i de nye områder af banen. Så der er et par arbejdsdage på 
vej. 

b: OR-udvalget 

 Udvalget er blevet fuldtalligt. Indtil nu er al energien lagt i Motorshow 2023 i 
Herning. 

c: MRC-udvalget  

 Løbskalenderen er kommet på plads. IMK afholder: 
- DM Funcup 2 til Allingåbro Motor Festival d. 20. maj 2023 
- DM Funcup 3 i klubben d. 25. juni 2023 
- DM Funcup 4 i klubben d. 27. august 2023 

 
15. Øvrige udvalg og funktioner: 

a: Bygninger & Materiel  

 Renovering af klubhus - status: Det er godt på vej og næsten færdig.  

 Varmepumper til dommertårnet – status: De er også på vej. 

 Køretøjer/maskiner: Der er udfordringer med vandvognen, både med tanken og 
pumpen. 

 
16. Kalender & aktiviteter: 

 Klubdag den 11/2 – Vintage Farm 

 Klubaften 22/11 – klubhuset – Harald & Jan Søndergaard 
 

17. Eventuelt:  

 Klubbens lydmåler er sendt til DASU for kontrol. 
 

18. Næste møder:  

 Torsdag d. 13/4 2023 

 Onsdag d. 7/6 2023 
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Generalforsamling IMK 
i klubhuset, tirsdag d. 24. januar 2023 klokken 19 
Deltagere: 36 inkl. bestyrelsen.  
Afbud fra bestyrelsen: Emil Hammer. 
Referent: Kim Nygaard  
 
Referat. 

1. Valg af dirigent. 

Jan Søndergaard blev valgt. 
Jan gennemgik dagsordenen og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, 
da indkaldelsen var med i klubbladet ’Kilometerstenen’ i december 2022 nummeret. 

2. Formanden aflægger beretning. 

Bjarne aflagde beretning.  
 
IMK årsberetning 2022. 
 
Efter næsten 2 år med Corona-restriktioner, blev alle forbud ophævet i februar. 
Motorsporten har ellers været hårdt ramt af restriktionerne og det var dejligt at vi nu 
igen kunne afvikle arrangementerne på normal vis. 
 
På trods af Corona situationen var det totale antal medlemmer i forhold til tidligere år, 
næsten det samme – med lidt færre i baneafdelingen og lidt flere i MRC afdelingen. 
Ved årets udgang var de 3 afdelinger omtrent lige store medlemsmæssigt. 
Og IMKs medlemmer har igen opnået mange flotte placeringer, både nationalt og i 
udlandet. Det er blevet til NEZ mesterskaber, Danmarksmesterskaber, DASU 
mesterskaber samt en masse andre private turneringer/mesterskaber. Med hensyn til 
komplette lister, henvises der til årsmødereferaterne. 
 
Arrangementer har der været mange af i IMKs 3 sportsafdelinger.   
MRC afdelingen var særdeles aktiv med afholdelse af hele 3 DM afdelinger 
OR afdelingen har arrangeret både O-løb, DASU Classic, Veteranløb, klubrally-JFM og 
Rallysprint i Sdr. Vium. 
Bane afdelingen har afholdt finaleløbet i Folke Race på Nørlundbanen og weekenden 
efter på Korskro banen: finaleløbet i både Rallycross og Cross kart.  
De mange løb har kun kunnet lade sig gøre, fordi der er mange frivillige der yder en stor 
indsats – stor tak til dem. 
 
Netop de frivillige skal vi sætte pris på, for uden dem ville der ikke være nogen 
motorløb overhovedet. Vi kan ikke lønne dem, for det er økonomien i 
arrangementerne ikke til, men vi kan i det mindste sørge for at de får en god oplevelse 
ud af at være frivillig – blandt andet ved altid at værdsætte deres indsats, naturligvis 
ved at opføre os ordentligt overfor dem – også selvom adrenalinen pumper og sidst 
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men ikke mindst – ved at sørge for en god forplejning. Det er der heldigvis også fokus 
på i alle sports-afdelingerne. Hvis der er ideer til hvad vi mere kan gøre for både at 
holde på hjælperne og også skaffe nye, er forslag meget velkomne. I DASU er der også 
tiltag i gang for at styrke indsatsen for de frivillige, der er blandt andet oprettet en 
gruppe som skal belyse problemerne med både at skaffe og fastholde frivillige nok. 
 
Igangsatte/igangværende projekter 
• nye miljøtilladelser 
• nabomøde 
• støjvolde mod syd og øst 
Som alle nok har læst og hørt om er vi stadig i gang med at få revideret vores 
miljøtilladelse, efter krav fra kommunen. Det har været en lang proces og i 
mellemtiden fra starten og til nu, er der på grund af nabohenvendelser/klager, blevet 
stillet krav fra kommunen om at få udført nye støjberegninger. Det har taget tid for 
grundlaget for at lave støjberegningerne er, at man har nogle støjkildetal for hver 
enkelt køretøjstype. Dette fandtes ikke for MRC biler, så der skulle DASU først 
overbevises om at det var DASU der skulle sørge for at disse målinger blev foretaget. 
Derefter hvem der skulle lave målingerne, hvor det skulle gøres, hvornår det kunne 
lade sig gøre og hvilke kørere man kunne få til at deltage med deres biler.  
Ind i mellem kom der en sommerferie i vejen, inden rapporten med støjkildetallene var 
klar. 
Endelig kunne firmaet vi havde lavet aftale med, gå i gang med støjberegningen. Og da 
vi så endelig fik støjberegningen, havde vi en der ved lidt mere om sådan noget, til at 
kigge på den og det viste sig at der var noget der ikke var helt rigtigt, så den måtte 
revideres lidt inden den nu endelig er sendt til kommunen. 
Udkast til de nye miljøtilladelser er lovet senest den 1. april. 
 
Undervejs i processen forsøgte vi at få en dispensation hos kommunen til at køre med 
Rallycross biler og Cross kart til finaleløbet, men på grund af naboklagerne fik vi afslag 
fra kommunen, hvilket var årsag til at finaleløbet blev flyttet til Korskrobanen. 
Forinden havde vi inviteret naboerne til et orienteringsmøde, men her var stemningen 
for at køre med disse køretøjer ikke entydig – nogen var meget imod – andre syntes det 
var ok.  
 
Støjvoldene syd og øst for MRC banen arbejdes der stadig på, og den seneste melding 
fra entreprenøren er, at voldene bliver helt færdige i løbet af sommeren. Vi er helt 
afhængige af hvornår entreprenøren har overskudsjord der skal flyttes.  
 
Gennemførte/(næsten) afsluttede projekter: 
• klubhusrenovering 
Vi ansøgte DIF/DGI puljerne om tilskud til renovering af klubhuset men fik kun bevilget 
en del af det ansøgte: 100.000 
Derfor blev renoveringen beskåret en del og noget blev malet i stedet for at blive 
skiftet ud. Huset har nu fået nyt tagpap på både dommertårn og hovedbygningen, 
Toiletter og baderum er blevet frisket op med maling, nye lofter, nye håndvaske og 
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blandingsbatterier, ny og større varmtvandsbeholder, udsugning og varmepumpe 
(næsten det hele er monteret). 
Inden arbejdet gik i gang, blev der sendt en mail rundt til alle med opfordring til at give 
en hånd med – 3 medlemmer ud af over 100 meddelte sin hjælp ad den vej. Her kunne 
lidt større interesse have været ønskeligt. Ved personlig henvendelse er det siden 
lykkes at få hjælp fra flere. 
 
Lidt om DASU. 
Nogle gange kan man høre DASU omtalt negativt – det er DASU der har fundet på det 
og lignende. Det er nok på sin plads endnu en gang at forklare strukturen.  
DASU er en organisation der har medlemmer og disse medlemmer er alle de 
motorklubber der dyrker motorsport på 4 hjul. IMK er medlem af DASU. DASU er 
talerør overfor myndighederne for den 4-hjulede motorsport, så der kan laves love og 
regler der tillader motorsport. Gennem DASU er klubberne forsikrede når der afholdes 
motorløb og klubbernes medlemmer er forsikrede hvis de selv kommer til skade eller 
hvis de kommer til at skade andre eller skader ting/ det der kaldes 3. mands ejendom 
og ikke mindst er alle officials og medhjælpere ved motorløb forsikrede. Uden DASU 
ville vi som klub ikke have mulighed for at afholde motorløb af nogen art.  
For at betale disse udgifter samt løn til sekretariatets medarbejdere, betaler klubberne 
et gebyr for hvert klubmedlem. Sekretariatets medarbejdere er de eneste i DASU der er 
lønnede. 
Derudover er der en bestyrelse i DASU samt en række sportsudvalg og nogle 
tværfaglige udvalg. Disse er alle ulønnede og har tidligere været direkte valgt af 
klubberne på det årlige repræsentantskabsmøde. I mange tilfælde har disse 
sportsudvalg fungeret udmærket, men i nogle tilfælde har samarbejdet ikke fungeret. 
Problemet har så været at man ledelsesmæssigt ikke kunne gøre noget, da 
udvalgsmedlemmerne var valgt for en to-årig periode. I 2022 blev der efter flere 
indledende møder taget den beslutning at DASUs bestyrelse udpeger medlemmerne til 
sportudvalgene – beskikker og afbeskikker som det korrekt hedder. På den måde sikrer 
man sig at hvis et udvalg ikke fungerer, kan man udskifte et eller flere medlemmer, så 
udvalget igen fungerer. Som det var tidligere, skulle man vente på at den eller de der 
ikke kunne samarbejde med de øvrige, først kunne skiftes ud når valgperioden var slut, 
men der kunne gå op til to år. Nu kan bestyrelsen skride til handling straks og få et 
udvalg til at fungere igen hurtigt.  
I forbindelse med strukturændringen, blev banesportsudvalget opdelt i et asfalt-udvalg 
og et offroad-udvalg – et af de nye medlemmer i offroad-udvalget er Emil Hammer. 
 
Bankospil har været en af IMKs væsentlige indtægtskilder gennem mere end 40 år, men 
som alt andet i samfundet, ændrer tiden på mange ting. For ikke så længe siden fattede 
mange interesse for at sidde og lægge brikker på en bankoplade, mens der i dag 
tilbydes og omsættes langt større summer ved mange andre spil on-line. Den faldende 
interesse for traditionelt bankospil har bevirket at overskuddet fra spillene er faldet 
drastisk, med det resultat at flere af arrangørklubberne har forladt bankocentret. IMKs 
bankoafdeling har vurderet at udbyttet ikke mere står mål med den tid der bruges på 
spillene og IMK har ved årsskiftet meldt sig ud af Bankoforeningen. Der skal fra 
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bestyrelsens og klubbens side lyde en kæmpetak for indsatsen gennem mange år. 
 
Til slut skal der lyde en stor 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. 
 
Der var ingen kommentarer til beretningen. 
Beretningen blev godkendt. 

3. Kassereren fremlægger revideret driftsregnskab og status. 

Bente fremlagde drift regnskabet for 2022. 
Spørgsmål: Hvorfor er posten så stor på Porto og gebyr? 
Svar: Det er lidt renter og meget i bank gebyrer. 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Fastsættelse af kontingent. 

IMK’s kontingent er pt: 
- Ungdom kr. 200,- 
- Voksen kr. 450,- 
 
Bestyrelsen forslog uændret kontingent. Der kom ikke andre forslag fra deltagerne. 
Bestyrelsens forslag blev godkendt.  

5. Fremlæggelse af budget 

Bente fremlagde budgettet for 2023.  
Spørgsmål til punktet Radioer og batterier. 
Svar: Det er flere nye radioer, plus batterier til de gamle radioer. Radioerne 
tilhører Moderklubben og bruges pt af Bane afdelingen og O/R afdelingen. 

Budgettet blev godkendt. 

6. Indkomne forslag. 

Fra Vicktor Willumsen. 
Punkter til generalforsamlig d 25/1-2023 Vi er nogle stykker der ønsker en belysning af 
situationen ang vores miljøgodkendelse i henhold til endelig godkendelse af banen. 
Færdiggørelse af støjvolde, hvad er den indgåede kontrakt på arbejdet, og hvordan er 
den efter sigende nye gummiged sat i forbindelse med dette projekt ? 
  
Svar: Spørgsmålene blev i hovedtræk besvaret under Årsberetningen. Der var her 
under punktet lidt ekstra op følgende snak. 
 
Fra Troels Nielsen. 
Jeg vil meget gerne opfordre bestyrelsen til at tage hånd om de ”manglende” Referater 
fra stort set alle udvalg. Og disse skal ikke være mange måneder gamle, men leveres så 
hurtig som det er muligt. Dette gælder også for bestyrelsen, desværre. 
Hvis jeg husker rigtig, så er der pligt til at lave og indsende (til Klubbladet + i disse 
moderne tider – hjemmesiden) referater til klubbladet. (Offentliggørelse til 
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medlemmerne) 
Det er vigtigt, finder jeg, da det er min eneste mulighed for at følge IMK aktiviteter 
bredt og få saglige oplysninger. Ellers bliver det jo kun til, hvad man hører af ”rygter”. 
  
Svar: Bestyrelsen er enig i, at der skal strammes op på dette. 
Referater til hjemmesiden sendes til Allan Jensen og til klubbladet sendes de til Niels Kr. 
Højris. 

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 Bjarne Nielsen og Bente Nielsen på valg.  
 
Bjarne Nielsen modtog ikke genvalg.  
Bente Nielsen modtog gerne genvalg.  
Vagn Aage Jensen blev valgt ind i bestyrelsen. 
 
Som suppleanter var Allan Jensen og Søren Skov på valg.  
Bjarne Nielsen modtog valg og blev valgt som 1. suppleant.  
Allan Jensen modtog gerne genvalg og blev valgt som 2. suppleant.  
 
Medlemmer fra afdelingerne, der er valgt til bestyrelsen:  
Baneafdelingen: Vicktor Willumsen  
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. 

o Troels Nielsen – vil gerne have hjemmesiden opdateret med billeder og navne på 
bestyrelses medlemmer og udvalgs medlemmer. 

o Troels Nielsen – vil gerne have at bestyrelsen får medlemmerne til at tage mere 
ansvar. Medlemmerne skal hjælpe mere med hænderne, så bestyrelsen kan tage 
sig mere af det overordnede. 

o Jan Søndergaard gjorde reklame for senior klubben. De mødes en dag i måneden 
om formiddagen, datoen kan ses på hjemmesiden i god tid. Der hygges med 
morgenkaffe, arbejdes og spises frokost inden der tages hjem. Der er fast 3 til 5 
personer og der er plads til flere. Alle der har fri er velkommen, man behøver 
ikke være senior. Gruppen laver lidt af hvert og afdelingerne er velkommen til at 
bede om hjælp til diverse opgaver. Der kan bla slåes græs, ryddes op 

o Jannick Sørensen opfordrer til at afdelingsformændene skubber lidt mere på 
deres afdelingsmedlemmer, når der er brug for hjælp til fælles projekter. 

o Brian Nielsen opfordre til at alle udvalg sætter sig sammen hvert forår og kigger 
på om man kan hjælpe hinanden. 
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o Niels Kr. Højriis forslog at der ringes rundt i stedet for mail, da der i ”gamle dage” 
blev ringet til folk og det gav en større succes rate for hjælp. 

o Troels Nielsenforslog at alle skal svarer på mails om hjælp. 
o Jannick Sørensen forslog et Klubhus udvalg, der kan tage sig af vedligeholdelse af 

klubhuset. 
o Jan Søndergård, sagde S T O R T   T A K til Banko og alle hjælperene igennem 

årene.  
Banko afdelingen er hovedårsagen til at IMK eksisterer den dag i dag. 

o Bjarne takker for god ro og orden. 
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Referat fra Årsmøde i MRC-
afdelingen  

torsdag d. 5. januar 2022 klokken 19:00 i Klubhuset på 
Nørlundbanen   
 
Dagsorden:   

1. Valg af dirigent   

2. Året der gik, 2022 

3. Økonomi   

4. Næste år, 2023   

5. Valg af udvalgsmedlemmer   

6. Valg af bestyrelsesrepræsentant  

7. Evt. 

 
Referent: Tommy Mæhlisen 
Deltagere antal: 16 
  

1. Valg af dirigent  

Jonny Pedersen blev valgt.  
  

2. Året der gik, 2022 

 
Large Scale (benzin motor): 
DM er endt godt for IMK. 
Både i 4 WD og i 2 WD klassen er de 3 første pladser gået til IMK medlemmer.  
I 4 WD klassen endte det således: 1: Ole Klinge, 2: Christian Williams, 3: Jesper Kjærgård. 
I 2 WD klassen endte det således: 1: Kim Nygaard, 2: Thorfin Jensen, 3: Søren Nielsen. 
Der var planlagt tre DM løb i Ikast i sæsongen, det var DM 1, 4 og 5.  
Der ud over stod IMK også for afviklingen af et DM under Allingåbro Motor Festival. På 
festivallen var der knap 20.000 besøgende. 
 
Basher (El motor): 
Har holdt 3 events med en pæn deltagelse. 
Samtidig har folkene udvidet med en Short Course Track, der giver masser af action og sjov. 
Banen har været en stor succes. 
 
Crawler (El motor): 
Har været med i de 3 events sammen med Basher. 
Crawler området er udvidet med svære og mange finurlige elementer, der gør det til en 
fornøjelse at bruge banen. 
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En ny sport: 1/8 Buggy (El og nitro motor) 
Der er en spirende interesse for disse biler og såfremt der viser sig nogle folk, der vil drive 
opbygningen, vil dette være en mulighed. 
 

Afdelingen var også på Motorshow 2022 i Herning. Både med Large Scale, Basher og Crawler 
biler. Her var der også cirka 20.000 besøgende. 
I afdelingen har vi desværre ikke set en fremgang som følge af vores deltagelse i Allingåbro 
Motor Festival og Motorshow i Herning, men medlemmerne kommer i stedet via mund til 
mund og via Facebook, hvilket også er ganske fint. 
I 2020 var vi 17 medlemmer, i 2021 var vi på 43 medlemmer, der her i 2022 er vokset til 57 
medlemmer. 
Der har gennem hele året været et pænt konstant fremmøde på vores klubaften om 
torsdagen.  
I løbet af året har vi afholdt nogle enkelte arbejdsdage, hvor der også har været tid til hygge.  
 

3. Økonomi  

Kim gennemgik regnskabet. Der er forsat en positiv økonomi i MRC-afdelingen og et bedre 
resultat end budgetteret.  
  

4. Næste år, 2023 
 

Afholdelse af flere udvalgsmøder i løbet af året. 
 

Large scale bane: 
- Afholdelse af to DASU løb i Rc Funcup løbsserien, en afdeling før sommerferien 

og en afdeling efter sommerferien. Datoerne er endnu ukendte. 

- Afholdelse af et FUNCUP løb under DASU til Allingåbro Motor Festival d. 20/5 

2023.  

- Hvis muligt deltage i Åbent hus arrangement, sammen med Baneafdelingen. 

- Afholdelse af arbejdsdage.   

- Færdiggørelse af mere lys på banen og rundt om containerne. 

- Lave PIT-overdækning. 
  

Basher bane: 
- Afholdelse af arrangementer små som større.  

- Weekendlejr kan ligges i IMK med overnatning i klubhuset. 

- Afholdelse af arbejdsdage.  

- Lys på banen  

- Lave PIT-overdækning. 
 

Crawler bane: 
- Udvidelse af bane, måske lave et spor rundt på MRC området. 

- Afholdelse af arbejdsdage.  
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Ny bane:  
- Opbygning af en 1/8 bane, såfremt der kommer medlemmer, der vil drive 

arbejdet. 
  

5. Valg af udvalgsmedlemmer: Alle er på valg 

- Christian Williams blev genvalgt.  
- Kim Nygaard blev genvalgt.  
- Palle Hornum blev genvalgt.  
- Tommy Mæhlisen blev genvalgt.  
- Mikkel Toft Jensen blev valgt. 
- Jonny Pedersen blev valgt. 
 

Valg af suppleanter: Alle er på valg 
- 1. Suppleant: Jesper Kjærgård blev valgt.  
- 2. Suppleant: Heino Poulsen blev genvalgt.  
Suppleanterne inviteres med til udvalgsmøderne.  
Blandt suppleanterne var der kampvalg. Da der skulle bruges to suppleanter fik alle 
udleveret et papir, hvor man kunne skrive 2 navne. Bente Nielsen var stemmetæller. 
Stemmerne fordelte sig således: Jesper Kjærgård 11, Heino Poulsen 8, Heidi S. Ebbesen og 
Mikael K. Poulsen 2. 
  

6. Valg af udvalgsmedlem til bestyrelsen: På valg 

- Kim Nygaard blev genvalgt.  
  

7. Evt.  

Motorshow i Herning. MRC-afdelingen deltager ikke i dette arrangement i år. Det var 
desværre ikke muligt at få stillet jord til rådighed, til at lave en bane, som først aftalt. 
Kombinationen med hop og betongulv er ikke god, der ud over er der ingen, som har onroad 
dæk til deres offroad biler. 
  
1/8 bane. Der blev snakket mere om denne mulighed. Michael L. Madsen tager kontakt til 2 
personer, der har interesse i opbygning af denne. 
  
Yderligere hjælp til afdelingens økonomi. Kim Nygaard kom en opfordring til, at der ved alle 
klubbens arrangementer og events skal betales et deltagergebyr. Dette betales både af 
klubbens medlemmer og af gæsterne. For Large Scale arrangementer, der typisk løber over 
2 til 3 dage, er der de sidste år betalt kr 200,- via DASU. Basherne har hidtil kun taget et 
deltagergebyr for gæster og opfordres til også at gøre dette for klubbens medlemmer.  
Det blev aftalt at det nye MRC-udvalg tager beslutning om dette. 
 

Efter eventuelt blev det første udvalgsmøde afholdt med konstituering.  
Kim Nygaard blev valgt som MRC udvalgets formand.  
Christian Williams blev valgt som kasserer. 
Tommy Mæhlisen blev valgt som sekretær. 
Palle Hornum laver løbskalenderen for 2023. 



 

18   

Referat fra OR – Årsmøde 

Den 9. januar 2023 Ordstyrer: Jan Søndergaard  
 
Året der gik: Anders fremlagde et fyldigt referat af aktiviteterne i 2022. Beretningen følger 
på de næste sider.  
 
Økonomi: Helle gennemgik regnskabet. Regnskabet ønsket omdelt til årsmødet til næste år.  
 
Udvalget: Alle fortsætter, nyt medlem: Jannik Bo Sørensen. Anders fortsætter som medlem 
af bestyrelsen.  
 
Evt: Klubmesterskab hos DOT. Der skal hurtig findes en dato.  
 
Referent Jan Søndergaard  
 
Årsberetning for OR afdelingen 2022 
2022 blev et år hvor vores medlemmer kom i gang med motorløb uden Corona restriktioner. 
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 afvikling af et 2 i 1 arrangement for 
Dasu Classic biler, som startede først på dagen, det var 30 biler til start. Senere på samme 
dag var gik starten til årets første udgave af ”Veteranløb” for veteran- og klassiske biler, 
(hvilket betyder at de skal være indregistreret d. 31. 12. 1990 eller før) der var ialt 50 biler til 
start på dagen. I juli var det endelig tid til Sdr Vium sprint, efter 2 års pause med Corona og 
det var en succes, Fuld tilmelding og venteliste, kanon vejr, super værter i byen, flot vejr 
med sol og god stemning. Vi glæder os allerede til 2023 udgave, Der blev afholdt et O-løb i 
MJT-turneringen i august, der var tilmeldt 16 biler. Der blev også afviklet et klubrally løb, 
Speednord løb med lokal sponsor Ruskær Auto den 21./8., der var tilmeldt 32 biler, ikke så 
mange som ønsket. Det har været generelt i klubrally 2022, der har været færre deltagere 
end tidligere I alle løbende har der været positive tilbagemeldinger fra deltagerne, 
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 også 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. Der har i 2022 
været meget svært at finde official til arrangementer, det gælder for alle klubber!  
 
Resultater i OR afdelingen 2022: se de næste sider.  
 
Følgende datoer for 2023 er fastlagt for løb i IMK:  
 

- 22/4-23 Historisk Pålidelighedsløb og veteran løb  
- 10/6-23 Sdr. Virum Lørdag  
- 28/8-23 MJT-løb mandag aften  
- 24/9-23 Ruskær Auto klubrally JFM / Speed Nord Søndag  
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Officials til vores egne løb på følgende datoer:  
- 22/4 Historisk Pålidelighedsløb og veteranløb  
- 10/6 Sdr.Vium klubrally sprint  
- 24/9 Speednord/ JFM  

 
Vi har ikke hørt fra nogle andre klubber endnu, så vi ved ikke endnu hvilke datoer I gerne må 
reservere til at kunne hjælpe som officials.  
Håber alle vil støtte op om vores aktiviteter i 2023, så arbejdsbyrden bliver fordelt på 
mange.  
 
Ha en god motorsports sæson. 
Mvh OR afdelingen  

 

IMK - Resultater i Bil-orientering 2022. 
 
NEZ.: GULD til Harald & Jan Søndergaard.  
----------------------------------------------------------- 
HOLD DM.:    Bronze til IMK. 
 
DM.:   Kl.-M.   Nr. 8. Harald & Jan. – Nr. 9. Jesper & Svend Erik.  
----------------------------------------------------------- 
JFM.:   Kl.-M.   Nr. 5. Jesper & Svend Erik. – Nr. 8. Harald & Jan.  
 Kl.-C.   Nr. 6. Bjarne & Sabine. – Nr. 7. Troels & Niels Peder.  

Klubhold.: IMK nr. 6.  
----------------------------------------------------------- 
MjT.: Kl.-M.   Nr. 3. Harald & Jan. – Nr. 4. Jesper & Svend Erik.  
 Kl.-C.   Nr. 1. Troels & Niels Peder. – Nr. 8. Bjarne & Sabine. 
-----------------------------------------------------------------------------------
------- 
 
IMK - Resultater i Regularity 2022. 
 
SONAX DASU Classic 2022.:     Klasse Expert. 

GULD til Poul & Hanne Juhl-Godballe. 
DHMC Classic Tour.:  Alle mod Alle. (ingen klasser) 

3. pl. (Bronze)  Poul & Hanne Juhl-Godballe. 
----------------------------------------------------------- 
TYSK – DANSK EFTERÅRSMESTERSKAB 2022.:  Alle mod Alle. (ingen 
klasser) 

GULD til Troels & Niels Peder Rolighed Nielsen.  
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DM Rally  

 

National klasse 4:  
 2. plads: Alex Siersbæk og Rikke Pajbjerg 
 
ADAM CUP danmark:  
 2. plads: Patrick Brill Clausen og Harld søndergård 
 
 

Klubrally 

 
JFM Klubrally: 
 Klasse 7:   2 plads: Asger Iversen og Anders Clausen 
 
JFM Klubrally hold:  
 SØLV IMK 
 
DM finale Klubrally: 

Klasse 7:  1. plads og general vinder: Harald Søndergaard og 
Morten Iversen. 

Klasse 7: 3. plads: asger Iversen og Anders Clausen 
 
 
Speednord klubrally: 
 Klasse 5:  2. plads Preben Larsen og Oar Larsen 
 
 Klasse 7: 1.plads: Asger Iversen og Anders Clasusen 
 
 

YOKOHAMA 2022 VEST 

 
 Klasse 3: 1. plads Alex Siersbæk 
 Klasse 8: 1. plads Ove Bøgeskov Thomsen 
 
YOKOHAMA 2022 ØST 

 Klasse 10: 1. plads Christian Cavazzi 
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Årsmøde d. 6/12-2022 – Baneafd. 
 
1) Valg af dirigent:  

-Emil er ordfører  
 
2) Året der gik:  

Emil fortæller kort om året der er gået, om afvikling af vores 2 DM løb og der bliver 
nævnt medlemmerne af IMK der er i top 3.  
 
Der bliver nævnt, af vi mangler frivillige til at hjælpe i klubben. -vi løfter i flok.  
 
Der indkommer forskellige ideer til kommende løb:  
-Flere reklamer rundt langs banen, så der kommer noget mere liv og flere farver at se 
på. Evt. også gøre nedkørslen mere livagtig.  
-Reklamer op i butikkerne inde i Ikast.  
-Hvis man må for kommunen, så vil det være godt med reklamer til lygtepælene. 
(Undersøge mulighederne for det)  
-Reklamer til omdeling ved div. Værksteder.  

 
3) Økonomi: 

Regnskabet gennemgåes.  
Løbene har givet overskud.  

 
4) Året 2023: 

Løbene er planlagt med 14 dages mellemrum i juni.  
Folkerace d 2+3 juni og Rallycross d. 16+17 juni.  

 
5) Valg af udvalgsmedlemmer: Hvem ønsker at sidde i udvalget?  

-Emil trækker sig, da han skal være med i BU.  
-Viktor bliver formand.  
-Loui, Thomas, Andreas, Mike, Allan, Jonas og Malene ønsker alle at genopstille, men er 
åbne for at andre melde sig på banen.  
-Udvalget håber der er min. en der melder sig. Carsten Iversen melder sig som 
suppleant.  

 
6) Valg af bestyrelsesrepræsentant:  

-Victor melder sig til at sidde i hovedbestyrelse og bliver stemt ind.  
 
7) Evt.  

- Emil nævner de kommende ændringer i reglementerne.  
- Rasmus genopstiller til årsmand i folkerace 2023 og det er godtaget. Lidt info om det 
nye år.  
- Emil nævner der i starten af det nye år er årsfest og generalforsamling.  
- Bjarne trækker sig fra formandsposten.  
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Midtjydsk Turnering Finale – Gyser ? 
Forfatter.: Niels P.   Fotograf.: Bjarne Andersen 

 

Spændingen om udfaldet i C-klassen var bevaret helt frem til sidste Afd. 
 
Med 9 løb og 6 tællende, var Knud Ejgil og Tom kommet i bedre og bedre form hen over året, 

mens Troels og Niels P. havde lagt hårdt ud med 2 sejre i træk i Marts, så da Nytårsløbet skulle 
løbe af stablen 3 Juledag, var der kun sølle to 2 point mellem de to førende og så et lille spring 

til nr. 3 – Altså ville indbyrdes placering blive altafgørende. 
 
Løbet startede med en fælles rute i klasse M-A-B og klasse C for dem der ”turde” og havde lyst 

til at prøve kræfter med O-løb efter de gamle O-Løbsregler (gældende i 60érne og 70érne) Troels 
og jeg har altid taget denne udfordring op – også selv om ruten i år havde fået en ”tand mere” 

på længden og sværhedsgraden. Hele 50 km, havde Jørn Skjøt fået rutelagt, mens Per Johansen 
havde kreeret den ”normale” del, som så også kun var den der talte MJT-Point. 35 km rute var 

der her – så altså 85 km O-løb – ikke just hverdagskost.  
 
Den ”gamle” del var udfordrende men godt og sjovt skruet sammen. Vi samlede selvfølgelig godt 

med strafpoint 155 mens Knud Ejgil og Tom måtte inkassere 201 strafpoint. Der var så indlagt 
en lille kaffepause i klubhuset, inden vi skulle ud i den afgørende MJT-Duel på ”den nye” del af 

løbet. Hvem havde nu slidt sig selv mest op på det kringlede gamle løb ? 
 
De sidste 35 km foregik ret meget som by-

orientering i Spentrup – med en lille 
afstikker ud på landet, hvor vi bedst kan li 

at finde vej. Uagtet ovenstående, holdt vi 
elastikken stram, og kørte en forrygende 
afslutning – Vi havde alle skilte og ingen for 

meget, og helt usædvanligt, havde vi også 
færrest straf på tiden i C-Klassen. Per 

Elbæk og Michael Eriksen, havde også holdt 
koncentrationen oppe, og havde kun et 
enkelt skilt for meget og havde forbrugt 6 

minutter mere end os. Knud Ejgil og Tom 
havde ikke dagen. Desværre for dem, men 

godt for os – Det lykkedes så endelig at få 
en MJT-Pokal med hjem i skabet – Det er 
faktisk aldrig lykkedes for os tidligere.  

OG – med risiko for at lyde skadefro – så har Knud og Tom vundet ALT andet i år, og kan smykke 
sig med både DM og JFM-medaljer – Tillykke og tak for kampen. 

 
Af andre IMK-Mandskaber var også Harald og Svend Erik i M-Klassen samt Poul og Hanne i C-
Klassen mødt til start. Sidstnævnte deltog ikke i det gamle O-Løb – men opnåede en 5. Plads i 

klassen. Harald og Sv. Erik blev 2ér i M-klassen og havde 153 strafp. i den gamle del – kun 2 
strafp. bedre end Troels og undertegnede –  

Så Deee 😊 

 
I klubhuset i landsbyen Borup, havde ”pigerne” fra RAS igen i år lavet fantastisk aftensmad til 
alle – Også til de to politibetjente, der dukkede op i klubhuset, netop som vi havde stillet os i kø 

til buffeten – ”Er det her man kan få aftensmad” spurgte den mandlige del af etaten frisk, da de 
trådte ind af døren, og opfangede ”situationen” på et splitsekund. Nå, betjentene takkede nu 

pænt ”nej Tak” til tilbuddet om mad. De var der selvfølgelig i officielt ærinde.:  Nogen i Spentrup 
havde klagen over de mange biler, som efter deres mening kørte alt for stærkt i byen. 
Løbsledelsen fik dog hurtigt overbevist øvrigheden at der var styr på tingene. Tilbage står så 

faktum – Det er ikke godt for omdømmet i Vejsport, hvis nogen beboere føler sig chikaneret – 
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Uagtet om det er berettiget eller ej, skal vi undgå at misbruge villaveje og by-orientering til vores 

sport. 
 

Tilbage er der kun at ønske.: 
Godt Nytår – vis ses på de små vej i 2023 
 
Sportslig Hilsen 
Troels og Niels P. 

  

                  2.  Tom  /  Knud E.                           1.   Troels     /      Niels P. 

                    3.   Per    /     Michael                    4.   Henning    /   Niels Åge 
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KLUBAFTEN  

Onsdag d. 22. februar kl. 19 

 

Harald & Jan Søndergaard fortæller om deres oplevelser som ”Opmåler” 
før og ”Is-pilot” under dette års Rally Monte-Carlo Historique. Det skal 

nok blive interessant. Så vel mødt. Der er adgang for alle. Pris: 
Kaffe/Brød 30,- kr. Tilmelding senest søndag d. 19-2-23. Du kan tilmelde 

dig via link på www.imk.dk 
 

 
 
 

 

IMK på besøg hos Vintage Farm 
Lørdag d. 11. februar er vi på besøg hos ”Vintage Farm” ved Brørup. Her ude på landet ligger 
en fin gård, hvor der er meget at opleve. Vi mødes i gårdspladsen kl. 13. hvor vi bliver budt 
velkommen af Rikke & Michael. 
Vinteren viser sig fra det milde hjørne, men vinden har dog ”bid”. Vi starter med en 
rundvisning i de gamle staldbygninger. Og her er der meget at se på. Der er også mange 
sjældenheder. For eksempel en ”Kaiser Manhattan” fra 1954. Bilens historie er følgende.: Ejet 
af Ray Campi. – Amerikansk Musiker født 1934. - med tilnavnet ”The King of Rockabilly”. Han 
spillede i 50’erne sammen med stjerner som Bill Haley, Buddy Holly og Gene Vincent, men var 
usædvanlig i musikbranchen, fordi han altid havde andre jobs samtidig med, at han spillede 
musik. F.eks. var han lærer på en High School i 25 år. Ray mødte Elvis i 1958, lige før Elvis blev 
udstationeret i Tyskland, samt i 1960 da Elvis indspillede filmen ”GI Blues”. Ray blev 
”genopdaget” i 70’erne, og har siden spillet til mange, specielt europæiske festivaler. Han 
lever endnu i bedste velgående i USA.  
Efter første rundvisning er det blevet tid til at komme ind i varmen. I det fint indrettede 
”opholdsrum”, venter der kaffe og hjemmebagte boller, krydret med flere gode historier.  



   

25 

Herefter er turen kommet til at bevæge os ud i naturen, og vi er bl.a. ovre i ”Hallen”, hvor vi 
f.eks. ser dette fine køretøj. Danmarks ældste Autocamper.: Bobilen en Chevrolet fra 1932 
bygget af ingeniør Hilmar Salmark. Bilen betragtes som den første danske mobilehome. Den 
stod færdig med interiør i 1948 og var i 50’erne og 60’erne på mange udlandstogter fra Afrika 
til Nordkap.  I 1963 var den bl.a. på tur fra København til Italien, Jugoslavien, Grækenland, 
Tyrkiet, Syrien, Libanon og Jordan, og hjem igen. Tophastigheden på ”Bobilen” er 45 km/t. 
Efter næsten 30 år i garagen blev bilen i 2000 solgt igen, og har efterfølgende tilhørt bl.a. 
skuespiller Søren Østergaard (Zirkus Nemo), inden den kom her til ”Farmen”.  
Efter endnu en god rundvisning, er det igen tid til at trække ind i varmen. Nu står den på kaffe 
og hjemmebagte fastelavnsboller. Og naturligvis flere gode historier. Ved 17 tiden er det så 
blevet tid til at sige farvel og mange tak, til Rikke & Michael, for en dejlig dag. Det har være 
interessant, spændende og givende, at besøge dem. Hertil komme det dejlige hjemmebag. Så 
til Jer der ikke lige havde tid eller bare ikke fik jer tilmeldt. Ja der gik I glip af en god oplevelse.  
 
Der er et par billeder fra turen herunder. Flere billeder finder I på IMK’s hjemmeside og 
Facebookside. 
 
Med Sportslig hilsen IMK & Team Old Time. – Troels.  
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Vinterturnering Papirløb 2022-2023 
2. afd. – Jan Søndergaard 
Mandag d. 9. januar til kaffetid, bliver der gjort forberedelser ved køkkenbordet. Her kl. 15.00 
præcis får jeg min rutebog og skilte- / terrænkort. Grunden hertil er, at vi jo har årsmøde i O/R 
afd. i aften kl. 19. Også helt rart at køre ruten i dagslys. Sneen er væk, men det har regnet rigtig 
meget den sidste tid.  
Vi skal ud og køre i et helt jomfrueligt land, i hvert fald hvad Bil-O angår. Jan har valgt Kølvrå 
og ikke mindst Karup Flyvestation, til turen. Det bliver spændende. Starten er henlagt til Uhre 
Motorbane, hvorfra vi sætter kursen mod Kølvrå. Efter en del finurligheder her, når vi frem til 
Hoved Vagten ved Flyvestationen. Vi kommer smertefrit igennem, så nu kan løjerne begynde. 
Vi er rundt ved rigtig mange hangarer og depotbygninger, ja selv Nato områder får vi 
gennemtrævlet, inden vi tillader os at forlade området, af en uautoriseret ”udkørsel” lidt syd 
for Gedhus Vagten. Efter passage af ”Feltposten” går det østpå tilbage til Uhre Motorbane. 
Et rigtig fint løb, med tilpas sværhedsgrad. Jeg synes, det var sjovt, også selv om jeg igen laver 
sjuskefejl og overser hele 2 skilte denne gang.    
IMK folkets resultater ser sådan ud. Kl. M. - Svend Erik bliver nr. 6. I kl. C. klare Hanne & Poul 
sig rigtig fint og bliver nr. 3. Jens-Jørgen nr. 5. Ditte & Niels Peder nr. 13. Undertegnede nr. 15. 
og Bjarne nr. 16. Så her er god plads til forbedring, må man sige. Men der resterer jo stadig 2 
afdelinger, heldigvis, inden det endelige resultat foreligger. Så meget kan ske. Næste afdeling 
køres d. 6. februar. Så fortsættelse følger. 
 
Med Sportslig Hilsen Team Old Time  -  Troels.  
 

 
 
 



 

28   

 

3. afd. – Ole Skov 
 
Mandag d. 6. februar. Klokken er 19:20 og jeg er klar til at bevæge mig ud til køkkenbordet 
med køreordren til 3 afdeling af denne vinters Papirløb. Ole står for herlighederne, og nu skal 
vi laaangt nordpå. Ja helt op ”nordenfjords”. Det skal nok blive sjovt.  
Starten er henlagt til et mørkt og blæsende sted, på Gøttruphavevej, lidt sydvest for Fjerritslev. 
Her er et lille reklameskilt, der viser ned til ”Havens Hundepension” ca. 200 m. nede af 
grusvejen.  Nå men der skal vi nu ikke ned. Vi trisser lidt rundt i de landlige omgivelser syd for 
Fjerritslev, inden vi begiver os ind i den sydlige bydel. Her kommer vi på en svær opgave med 
at holde styr på alle de mange veje og stier. Herfra går det vest over, og i Klim er der igen lagt 
op til ”løjer”. Vi slutter med en tur rundt i Vester Torup, inden vi når frem til målkontrol i det 
nordøstlige hjørne af ”Jammerbugt Camping”. Nu trænger vi til en kop kaffe med blød brød. 
Det har været en svær, men spændende tur. Igen har jeg desværre for travlt på den sidste 
kilometer og sjusker her. Resultat, en kontrol for meget. Nå men måske lærer jeg det engang.  
Jeg bliver derfor ”kun” nr. 2. og Ditte & Niels Peder ender på en 10. plads.  Så her er plads til 
forbedring. Men der resterer jo stadig 1. afdeling, heldigvis, inden det endelige resultat 
foreligger. Så meget kan stadig ske. Næste afdeling køres d. 13. marts. Så der slutter historien 
til den tid.  
De resterende IMK resultater er flotte. Jens-Jørgen bliver nr. 3 og Poul & Hanne nr. 5, mens 
Bjarne må ”nøjes” med en 13 pl. Alle i kl. C. I den ”hårde” klasse M. bliver Jan nr. 2. og Svend 
Erik nr. 4. Flot.   
 
Med Sportslig Hilsen Team Old Time  -  Troels. 
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Billeder fra årsfest og 
prisoverrækkelser 
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Preder Brøchners mindepokal: 
 

Til IMKs bestyrelse.  
 

Jeg vil gerne foreslå / indstille Jan Søndergaard til at 
modtage "Peder Brøchner's mindepokal" 

Jeg mener at Jan har gjort en stor indsat for at styrke 
klubånden i hele IMK, med sin ide til oprettelse af en 

"Seniordag", som jo er for alle der har tid og lyst, og 

gennem sit utrættelige arbejde hermed.  
Så derfor denne indstilling. 

 
Hilsen Troels.  
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Jens Hansen‘s Ærespokal 
Pokalen har til formål at ære IMK ́s formand gennem 30 år 
(1967 - 1997 ), Jens Hansen, som tak for det store arbejde han 
har udført for klubben. 
Pokalen uddeles en gang om året, og gives til en person, et hold 
eller en gruppe af personer der på det sportslige eller 
organisatoriske område har ydet en speciel indsats. 
Ved tildelingen lægges vægt på at den præmieredes indsats er 
udført i Jens Hansen ånd. 
 
Bjarne Rosenlund Nilsen  
Bjarne mange tak for din utrættelig indsats i IMK på arbejdsdage 
og seniorkluben ind til nu. 
Fordi at du trækker dig som formand og af bestyrelsen er jo ikke 
ensbetydende med at dit kæmpe arbejde i IMK er slut.   
Hvis vi er heldige og at vi er rigtig gode til at bakker op om dig 
og dit arbejde. Er det nok ikke udelukket at du vil gøre i nu en 
kæmpe indsats som løbsleder til de arrangementer vi skal have 
i OR-afdelingen i IMK frem over. 
Løbsleder og formand er noget du har klaret på en og samme tid 
jeg fatter ikke hvordan du holder overblikket med så mange 
tråde som du står med i hånden. Det er en evne som kun ganske få mennesker har. 
Vi forstår godt at du trænger til luft efter 8 år som formand. Og utalige i bestyrelsen. 
Og vi bakker selvfølgelig op om din beslutning også selv om det bliver svært at finde en til at 
tage formandspladsen efter dig. Men det er en opgave vi må løse i bestyerlsen 
Bjarne din ro og overblik 
En bil kører af på en rallyprøve og selv om den official der er på den post er helt i panik formår 
du at tale vedkommende helt til ro gennem en radio. Det er en rigtig god evne at have. 
Når en politi tilladelse ikke er kommet dagen før et DM rally så står du med en ro som ikke 
andre end dig kan. ” Den kommer nok”   Det er beundringsværdig. 

Når man har lovet dig at udføre en opgave, ja så 
stoler du på at det bliver gjort og er der noget der 
kan skuffe dig, så er det hvis ikke de mennesker du 
arbejder sammen med holder de aftaler der lavet. 
For du holder altid dine aftaler og den respekt det 
giver smitter af på os der hjælper dig. For det 
bedste der kan ske for os som der hjælper dig, det 
er faktisk at få din respekt Bjarne og sådan var det 
også med Jens Hansen 
 

Så derfor Bjarne. Vil vi gerne overrække Jens 
Hansens Ærespokal og en lille gave som tak for dit 
store arbejde. 
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OR Udvalgets 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. 
 
Preben Larsen 
Vedkommende der i år skal have pokalen, er en person som ved 
at motorløb ikke er noget der laver sig selv.  
Personen har kørt motorløb lige så længe jeg kan huske til bage 
og har altid lagt i toppen af feltet måde i klassen og generelt. 
Personen kører gerne langt for at deltage i et godt motorløb  
Og personen har altid været god til at tage sig af nye i sporten og 
hjælpe dem til at blive beder både med bilen og med den måde 
de skal køre på for at blive hurtigere. 
 
Personen er forholdsvis ny i IMK og grunden til at han lede efter 
en ny klub var, at han hvor han kom fra, savnede den sociale hygge vi har til løbene i Jylland.  
Hvorfor valget faldt på IMK ja det må guderne vide. 
 
Men tros de mennesker som personen skal omgås her. Har personen været at finde til stort 
set alle de arrangementer der har været afholdt i IMK.  Enten som deltager eller som hjælper, 
det også selv om personen har skulle køre langt for dette. 
 
Personen har udvist så stor arbejdslyst eller iver at man skulle tro han var jyde men det er han 
ikke helt i nu. Det viste han tydeligt en dag hvor det ikke kørte helt for ham og fruen til et 
klubrally. Hvor han til pausen læssede bilen og kørte hjem fordi han havde 2 fejlbaner. Det gør 
en jyde ikke. 
 
Jeg har været ude at hjælpe til en DM rally i Jylland sammen med denne person for så 
weekenden efter at køre til sjæland og køre klubrally der var personen også at finde. Som ham 
der var hovedansvarlig for det løb er blevet til noget og igen som deltager. En rigtig fighter 
 
Så der for vil jeg gerne se Preben Larsen her oppe til overrækkelse af IMK’s fighterpokal  
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Billeder fra Motorshow 
IMK var repræsenteret ved Motorshow i Herning 3-5 Februar 
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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 
  
 
Søren Christensen 
Lars Peder Nielsen 
Michael Kirkeby 
Andreas Lyngaa 
Gustav Arne Nielsen 
 
 

IMK byder velkommen! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MÆRKEDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fødselsdage 
 

 

20 år: 
Anders Munk Jensen    22. Februar 
 

30 år: 
Emil Hammer     22. Marts 
 

50 år: 
Carsten Rehmeir     6. Marts 
Per Ebdrup      10. April 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

   

IMK ønsker hjerteligt Tillykke 
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     Med forbehold for ændringer! 
KALENDER 

Februar 
Onsdag d. 22  Klubaften 
 
 

Marts 
Torsdag d. 16  Senior dag 
Søndag d 19  Klubrally kursus 

 

April 
Lørdag d 1  Pas på du ikke bliver snydt....  

 
 
 
 

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

http://www.imk.dk/

