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OR-afdelingens årsmøde den 3. januar 2018
Deltagere: 15 medlemmer
Valg af dirigent Jan Søndergaard

-

Referant, Bente Nielsen

Året der gik – fremlagt af formand for OR afdelingen, Bjarne Nielsen
Tidligere år er gennemgangen af året startet med Vintercuppen - dette år starter anderledes.
Klubbens BMW var efterhånden i en stand så det ville kræve for meget at få den synet og
sammenholdt med den faldende interesse for deltagelse, har klubben nu ingen klubrallybil
mere.
Det første arrangement i IMK var et klubrallykursus på Skjern Tekniske Skole den 19. februar.
Klaus og Claus var for første gang med som planlægger og havde lavet et fint forarbejde, og
med 20 nye mandskaber ude og køre, var det en stor succes.
Vi havde ikke forventet så stor interesse og kunne med fordel have haft et kursusløb 2 klar. I
stedet for blev der afholdt en klubaften i klubhuset, med det formål at præsentere klubben. Kun
2 mandskaber mødte op, men positivt at begge mandskaber efterfølgende blev indmeldt i
klubben og også er kommet i gang med at køre.
Den 9. april blev 1. afdeling af klubmesterskabet kørt. Det ene område var foderstofvirksomheden mellem Gødstrup og Skibbild – det tidligere Hedegård Korn, som nu er blevet
en del af Hornsyld Købmandsgård, og det andet var Dyrskuepladsen. Deltagermæssigt var det
ikke det store tilløbsstykke: 2 mandskaber i hver af de to klasser. Mike Jelling & Nick Jelling
vandt klasse 1 og Henrik Iversen & Svend Erik Hedevang vandt klasse 2.
Juni er lig med Landbobanken Rallysprint i Sdr. Vium. Samme koncept som sidste år og
desværre også samme problem med at få nok deltagere – 19 biler. Til gengæld stor lokal
opbakning og arrangementet forløb uden problemer.
Efter en sjællænder vandt sidst, blev det denne gang Dennis Pleidrup der vandt suverænt.
Verner og Ellen havde igen tændt op i grillen om aftenen.
Så var det tid for sommerferie, men mange var i fuld gang med at arrangere Rally Midtjylland
der blev kørt den 7. oktober og igen med Hjøllund som Rally centrum.
Alle 3 prøveområder lidt længere mod syd end sidste år og noget hurtigere prøver end sidst.
Desværre regnede det konstant hele dagen, så det blev udfordrende for både deltagere og
alle hjælpere.
Heldigvis slap vi for større skader, men en del mindre skader kostede også. Deltagermæssigt
nåede vi heller ikke helt op på det vi havde håbet på – kun 50 startende. Bortset fra det, forløb
Rally Midtjylland planmæssigt og dagen sluttede med festmiddag og præmieuddeling.
Klubmesterskabet i klubrally var planlagt til at skulle have været afviklet sammen med en
anden klub, men ligesom sidste år gik det i vasken. 2. afdeling blev kørt den 28. oktober på
Vestjyllands Andel i Sdr.Felding samt på et klubrallymæssigt nyt område ved Troldhede:
Skjern Enge Foodpark.
Denne gang var deltagerantallet 8 mandskaber. I klasse 1 vandt Mike & Nick Jelling igen
klassen og er dermed klubmestre. I klasse 2 vandt Asger Iversen & Patrick Clausen. I
klubmesterskabet i klasse 2 var der således 2 mandskaber med samme antal point, men på
reglen om bedste placering i sidste tællende løb, er Asger Iversen & Patrick Clausen
klubmestre i klasse 2.
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Motorløb kræver mange frivillige og igen har IMKs medlemmer været ude at hjælpe til
forskellige arrangementer. Torben har igen ihærdigt formået at samle en mindre eller større
flok. I minirallysyd turneringen har det været på både Fyn og i Grindsted. Til DM var det i
Kjellerup. Derudover også nogle klubrallies.
PR-mæssigt har vi ikke fået udnyttet de muligheder der er. For eksempel kunne IMK have
været udstiller i Strøgcentret til både Forårsmessen og til Foreningsdagen i efteråret.
Desværre er det ofte de samme medlemmer der trækkes på, så det giver naturligt visse
begrænsninger, men det er vigtigt at vi viser motorsporten og IMK frem, når der er mulighed
for det.
Heldigvis er interessen større når det drejer sig om at komme ud og køre selv.
IMK´s kørere har (med forbehold for fejl og mangler) opnået disse top-3 resultater i årets
mesterskaber:
O-løb:
NEZ Klasse M:
JFM klasse C:
JFM klasse C:

Harald Søndergaard & Jan Søndergaard:
Bente Nielsen & Brian Nielsen
Niels Peter Rolighed & Ditte Rolighed

Guld
Guld
Sølv

Vagn Åge Jensen & Dino Jensen
Henrik Iversen & Patrick Clausen
Asger Iversen & Anders Clausen
Allan Struve & Jan Jensen
Vagn Åge Jensen & Dino Jensen
Asger Iversen & Anders Clausen
Patrick Clausen & Pernille Iversen
Jesper Hedevang & Harald Søndergaard
Vagn Åge Jensen & Dino Jensen

Guld
Bronze

Rallysprint:
Yokohamamesterskab Vest:
Klasse 1:
Klasse 2:
Klasse 4:
Klasse 8:
Klubhold:

Jesper Qvist & Carsten Rehmeier
Benny Andersen & Cecilie Lindgaard
Morten Bysted & Dennis Christiansen
Brian Madsen & Cecilie Madsen
IMK

3.pl
2.pl

Rally:
Micro Rally Cup:

Brian Madsen & Cecilie Madsen

3.pl

Klubrally
JFM Klasse 5:
DM klasse 3:
DM klasse 7:
Speed Nord Klasse 4:
Speed Nord Klasse 5:
Speed Nord Klasse 7:
Speed Nord 1Y-mesterskab:
Speed Nord U25-mesterskab:
Speed Nord Old Schoolmesterskab:

Tillykke til præmietagerne.
OR-udvalget takker alle for indsatsen i 2017.

Guld

Sølv
Sølv
Bronze
Sølv
Guld
Bronze

2.pl
2.pl
2.pl
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Økonomi – gennemgang af regnskabsfører Helle Brill.
OR-afdelingen får et samlet overskud på ca. kr. 10.000 for 2017.
Løbet I Sønder Vium 17/6 gav et lille underskud, men det blev dækket af de lokale. Dog fik
klubben et beløb for at stå som arrangør af løbet. Minirallysyd løbet den 7/10 gav et overskud
på ca. kr. 9.500.
År 2018 – hvad er der planlagt og hvad er der ønsker om / muligheder
• Rallysprint I Sønder Vium – lørdag den 16. Juni 2018
• Rally Midtjylland den 8/9 2018 – dette løb tæller også til DM.
• Færdiggørelse af depot/containere v/P-pladsen
• Hjælpere/officials til 2x minirally – lørdag den 12. Maj 2018 (på fyn) og lørdag den 13.
Oktober 2018 (i Sønderjylland)
• Klubmesterskaber.
• Åbent hus på Nørlundbanen – sammen med FR og MRC, lørdag den 28. April 2018
• Forårsmesse i Strøgcentret I Ikast – søndag den 8. April 2018 kl. 10-15
• Foreningsmarked i Strøgcentret I Ikast – lørdag den 1. September 2018
• Torsdagsrally (arrangeres af RallySyd) – mulighed for at køre. Første gang man kører
det er det gratis, anden gang betaler man et gebyr.
• Bilorienteringsløb – kan man lave noget for at give nye interesse for den sport. Pt. er
det for folk med erfaring indenfor O-sporten. Vejsportsudvalget er ikke gode til at ”fange
nye til sporten”
• Evt. Afholde klubrallykursus. Der var stor tilslutning sidste forår, det var en god dag i
Skjern i 2017. Reklame via teknisk skole (auto afdelingen) gav god respons sidste gang
– godt sted at lave reklame. Husk der skal laves et løb for interesserede indenfor en
kort tidsramme efter prøve-dagen I håb om at fastholde nye.
• Behov for at uddanne flere løbsledere – pt. er der kun Bjarne Nielsen. Kursus afholdes
engang her I vinteren, dato kendes ikke endnu. Kom frisk – Asger Iversen ville godt,
hvis Harald Søndergaard ville, men han havde ikke interesse herfor. Asger vil gerne,
men er ”bange” for alt papir-arbejdet.
• Sikkerhedschef-kursus – Bjarne Nielsen, Harald Søndergaard og Per Mikkelsen er
tilmeldt.
• P-leder-kursus – Troels og Niels Peter Nielsen er tilmeldt.
• Henrik Iversen mener at depot bliver færdig, hvis han undgår at skal på kursus ☺
Valg af udvalgsmedlemmer – der er 5 medlemmer I udvalget.
Bjarne Nielsen, Anders Clausen, Kenneth Rønholm, Søren M. Skov og Henrik Iversen
Bjarne ønskede ikke genvalg – de 4 øvrige blev genvalg. Brian Nielsen sagde ja tak til den
sidste plads I udvalget.
Valg af udvalgsmedlem til bestyrelsen – Anders Clausen
Evt. Snak bordet rundt, hvad de forskellige medlemmer skal deltage i den kommende sæson.
Team Oldtime har fået tilbudt en stand på motorsportsmessen den 2-4. Februar 2018 i
Messecentret Herning. Troels fik IMK-brochure til at have på standen.
Sport 2017 som afholdes i MCH på lørdag – klubben har 2 billetter. Harald Søndergaard tog
imod disse billetter.
Der er ingen R2 licens mere.

