REFERAT AF ÅRSMØDE I O/RAFDELINGEN D. 6. JANUAR 2016
Dagsorden:
1. Valg af dirigent (samt referent)
2. Året der gik
3. Økonomi
4. År 2016
5. Valg af udvalgsmedlemmer
6. Valg af udvalgsmedlem til bestyrelsen
7. Evt.
1. Jan Søndergaard blev valgt som dirigent og Helle Brill som referent.
2. Bjarne Nielsen berettede om året der gik.

OR-udvalgets årsberetning 2015.
Året startede traditionelt med Vintercuppen. Klubbens Opel Astra var blevet skiftet ud
med en BMW Compact importeret fra Sjælland. 1.afdeling blev kørt på Herning
Kommunes Genbrugsplads på Mørupvej. 8 mandskaber var der på deltagerlisten og
med koncentreret kørsel blev Nicolai Jensen & Michael Olesen vinder af første afdeling.
2. afdeling af Vintercuppen blev kørt i Sdr. Felding og Borris. 7 kørere var tilmeldt, men
løbet var tæt på at slutte før det var kommet rigtigt i gang. Allerede på første prøve var der
en deltager som kørte over evne og bilen ramte en container med fronten. Trods
omfattende skader lykkedes det ved flere køreres fælles hjælp, at få rettet bilen så meget,
at der kunne komme en køler i fra en Mazda og løbet kunne genoptages. Efter 7 prøver var
det Harald Søndergaard & Patrick Clausen der løb af med sejren.
Den samlede vinder af Vintercuppen blev Anders Clausen & Patrick Clausen i kraft af 2.
pladser i begge afdelinger.
Juni måned var der Landbobanken Rallysprint i Sdr. Vium. Et velafprøvet koncept, hvor
hele byen deltager både før, under og efter arrangementet. Prøvestrækningen er der ikke
ændret på de sidste tre år – med en blanding af både asfalt og grus, har en 4wd klare
fordele og Tage Meldgaard & Christina Lindgaard i Mitsubishi Evo-X, løb af med sejren.
Om aftenen have Boiskov tændt op i grillen til After-sprint-party.
I foråret skulle OR depotet gøres færdigt, med et halvtag mellem containerne, så begge
trailere kunne holde tørt. For ikke at gøre noget forkert, forhørte vi os hos kommunen om
der skulle ansøges om noget, når det nu kun drejede sig om et par containere uden noget

fundament. Til vores overraskelse blev det meget omstændeligt. Faktisk kunne det slet
ikke tillades når det lå i landzone og ”bygningerne” ikke skulle placeres op ad eksisterende
bygninger. Det lykkedes dog at få Teknik og Miljøudvalget overbevist om nødvendigheden
af placeringen og der blev givet en dispensation, som så skulle i offentlig høring. Hen på
efteråret faldt det hele så på plads og der blev givet en byggetilladelse og forhåbentlig
inden længe vil depotet blive klar til brug.
Klubmesterskabet i klubrally var planlagt til at skulle køres over to afdelinger og sammen
med HAMK, som skulle lave første afdeling før sommerferien. Problemer med at skaffe
lodsejertilladelser bevirkede at datoen blev skubbet og først i oktober lykkedes det. Kun 3
IMK mandskaber deltog og Henrik Iversen & Svend Erik Hedevang vandt løbet.
Anden afdeling af klubmesterskabet skulle have været kørt i IMK, men også her var der
problemer med at skaffe lodsejertilladelsen og OR-udvalget besluttede på grund af det
fremskredne tidspunkt at aflyse og lade resultatet fra 1. afdeling være det endelige
resultat af klubmesterskabet.
2015 var året hvor IMK kom med i Mini Rally Syd turneringen, men ikke som løbsarrangør
i dette år. Derimod leverede klubben hjælpere og officials til de fleste afdelinger.
At skaffe officials nok til rallyarrangementerne rundt omkring, er en kæmpeopgave og
den har Torben Nielsen igen i 2015 stået for. Udover de nævnte løb har der blandt andet
også været officials til DM Rally, i både Hobro og Kjellerup.
Selvom det hver gang – nogen gange i sidste øjeblik - er lykkedes at skaffe de nødvendige
officials, ville det være rart om alle aktive kørere ville tage del i opgaven. Når man kigger
på officiallisterne fra de forskellige løb, er der mange navne som ikke er aktive
rallykørere, nogen er endog ikke engang medlem i IMK. Hvis alle licensindehavere ville
bruge ligeså meget tid på at være official som på at køre, ville der ikke være mangel på
officials.
IMK´s kørere har opnået mange flotte resultater i årets løb:
O-løb: NEZ, DM og JFM
Klasse M:

Harald Søndergaard & Jan Søndergaard:

3 x Sølv

Klubrally – JFM:
Klasse 0:
Klasse 3:
Klasse 4:

Thorben Nielsen & Ditte Kammersgaard
Thorben Nielsen & Harald Søndergaard
Poul Juhl-Godballe & Hanne Juhl-Godballe

Guld
Bronze
Bronze

Holdmesterskabet:

IMK

Sølv

IMK
Morten Bysted & Dennis Christiansen
Erik Høg & Carsten Rehmejer
Thorben Nielsen & Kåre Nielsen

2.pl

Rallysprint:
Yokohamamesterskab Vest:
Holdturnering:
Klasse 4:
Klasse 6:
Klasse 8:
Yokohamamesterskab Øst:

3.pl
3.pl
1.pl

Holdturnering:
Klasse 8:

IMK
Nicolai Jensen & Oliver Saust

3.pl
1.pl

Micro Rally Cup:

Nicolai Jensen & Oliver Saust
Thorben Nielsen & Kåre Nielsen

1.pl
2.pl

Minirally :
DASU-Mesterskab, klasse 1
Mini Rally Syd, klasse 1:

Nicolai Jensen & Oliver Saust
Nicolai Jensen & Oliver Saust

1.pl
2.pl

IMK’s Vintercup:

Anders Clausen & Patrick Clausen

IMK’s klubmesterskab I Klubrally

Henrik Iversen & Svend Erik Hedevang

Tillykke til præmietagerne.
OR-udvalget takker alle for indsatsen i 2015 og håber på fortsat opbakning i 2016.
3. Helle Brill fremlagde regnskabet som viste et underskud på kr. 14.807,62. Der var
budgetteret med et underskud på kr. 10.550,00, men det blev desværre lidt større, da
det har kostet lidt penge (forplejning og kørsels godtgørelse), at hjælpe et par af de
andre klubber som officials.
Regnskabet blev godkendt.
4. Der blev igen i år, snakket om hvordan man får flere deltagere til klubmesterskabet,
flere ting kom op, så nu har udvalgsmedlemmerne noget planlægge ud fra.
Følgende løb mm er p.t. planlagt: vintercup 17.01, klubrally kursus 20.03, åbenhus
Nørrelundbanen 23.04, NEZ løb 29.04, rally i Sdr. Vium 18.06 og mini rally MRS 10.09.
Depotet skal færdig gøres.
Følgende steder skal vi komme med officials i år, mod at de hjælper os med MRS, Rally
sprint Horsens 14.05.16, MRS Give 08.10.16 og DM Kjellerup 22.10.16.
Der bliver indkaldes til møde i slut feb. hvor løbsledelse vælges til MRS, og diverse
opgaver skal uddelegeres.
5. Følgende blev valgt:
Bjarne Nielsen
Anders Clausen
Kenneth Rønholm
Søren Skov
Henrik Iversen

6. Anders Clausen blev valgt som udvalgsmedlem til bestyrelsen.
7. Alle fortalte lidt om hvad, de sportsligt, har tænkt sig at køre/lave i 2015.
Under kaffen blev der ”summet” om div.

