
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volvo PV 544 var en populær og robust bil til rally og o-løb i begyndelsen af 60.erne - her fotograferet af Holger Møller-
Nielsen. 
 

  

  

  
Bestyrelse - 1961 Mesterskabsplacering - 1961 
Aage Møller Nielsen (formand og sportsudvalg)  
Erik Øjenholt (næstformand) 
Harry W. Bondesen (kasserer og klubnyt) 
Karl Melchior Pedersen (sekretær) 
Henning Henriksen (sportsudvalg) 
Jørgen P. Nysom (materielforvalter) 
Otto Nissen Jørgensen (løbssekretær) 
Emil Svendsen 
Kay Christensen (festudvalg) 
  

O-løb - klubmestre 
Senior: Laurids Melchior / Kalle Melchior 
Junior: Bendt Bendtsen / Henning Henriksen 
Begynder: Poul Graae / Oluf Hauge Nielsen 
   
O-løb - aarhus mestre 
Senior: Ove Pedersen / Holger Møller Nielsen 
Junior: Bendt Bendtsen / Henning Henriksen 
Begynder: Poul Graae / Oluf Hauge Neilsen 
  
O-løb - danmarksmestre 
Senior: Ejvind Jensen / Robert Christiansen 
 
  

 

      
50 års jubilæums kavalkade 



Løbet Søften-Spørring 
 Fik en fantastisk tilslutning, idet ikke mindre end 55 vogne 
mødte til start. Der blev noget at se til for Emil Svendsen/L. 
Melchior der holdt i Grundfør, og hvem alle vogne skulle pas-
sere ikke mindre end 4 gange, men, men disse sindige herrer 
lader sig heldigvis ikke let slå ud. Et par hemmelige 
tidskontroller bremsede helt nye’s tendenser til væddeløbskør-
sel. Redaktionens gode ven, Leo Rasmussen, sagde ved en 
sådan: Vi er vist lidt for tidlig på den? Da han straks fik sva-
ret: I den karet i kommer kørende i, er den mulighed ganske 
udelukket – ja tænk – så brugte denne pæne unge mand et ord-
forråd, der ville have interesseret slangordsmagisteren Kaj 
Blom overordentligt!! Løbet var i øvrigt udmærket tilrettelagt 
af Bendtsen/P. Henriksen, måske en kende for svært for be-
gyndere.  
 
Nyt for nye medlemmer 
Da vi det sidste halve år har fået en mængde nye medlemmer, 
vil vi her gentage en del ting, som gamle medlemmer blot kan 
hoppe over. 
AAS er 4 år gammel og har nu hen ved 250 medlemmer. Vi 
arrangerer en 8-9 løb om året, hvoraf 3-4 er åbne løb, dvs. alle 
licenshavere kan deltage. Resten er lukkede, altså kun for 
medlemmer af AAS. Foruden disse løb afholdes en 5-6 af-
tentræningsløb af mindre længde. Klubaftener med forskelligt 
program i reglen af motorkarakter afholdes i vinterhalvåret 
hen ved hver måned. Stiftelsesfesten afholdes i november og 
er årets eneste fest med spisning og efterfølgende dans. 
Det økonomiske! Kontingentet opkræves i januar måned med 
kr. 25,-. Restanter pr. 31. januar afmeldes DAU, hvorefter 
licens ikke kan fornyes, Licens giver adgang til deltagelse i 
såvel vore åbne løb, som alle landets øvrige motorklubbers 
åbne løb. 
Af kontingentets 25 kr. afleverer vi de 10 kr. til DAU. De ret 

beskedne midler, der så er tilbage, skal dække administration 
mv. Ingen i bestyrelsen modtager noget vederlag, men betaler 
kontingent som alle andre medlemmer. 
Medlemsblad: Bladet AUTO-SPORT kommer fra Dans Au-
tomobilsports Union hver den 15. Bladet KLUB-nyt, som du 
sidder og læser, udkommer derimod kun en gang imellem, når 
redaktøren har tid. Her vil du altid finde programmet for den 
nærmeste fremtid, lidt referat af passende begivenheder, samt 
grove injurier mod forskellige medlemmer, hvis protester al-
drig optages!! 
Siden klubbens start med 17 medlemmer har man i AAS altid 
været dus, det er ikke tvunget, men har ligget i luften, her er 
titlerne lagt bort, og vi samles om en fornøjelig hobby. 
Klublokale: Vi har ikke noget fast lokale, idet vi til hver en 
tid kan flytte. Det sidste års tid har vi dog holdt til på Hotel 
Kragelund. 

Vort medlem Ove Pedersen (til højre) deltog sammen med 
Jens Nielsen, Silkeborg - for første gang -  i årets Monte-
Carlo Rallye 

      
 50 års motorsports historie i form af 

 udklip — her fra Klubnyt i 1961. 

Blomster til        Ejvind Jensen og Robert Christiansen, der blev danmarksmestre 1961 i seniorklassen for O-løb. Vi er 
stolte over at huse et så stærkt hold i AAS og gratulerer de sympatiske gutter med den fornemme sejr, som de ærligt har fortjent. 
Sejren blev slået fast i ASK’s november løb, hvor de herrer ikke fik den allerbedste behandling. Men det forhindrede dog ikke 
holdets danmarksmesterskab.  

AARHUS AUTOMOBIL SPORT 
Indbyder til 

STIFTELSESFEST 
4 års fødselsdag 

LØRDAG DEN 18/11 KL. 18.30 
På 

Restaurant KRAGELUND 
Højbjerg 

 
 
 
 
 
 

  
 Program: 
 Festmiddag 
 Kaffe 
 Solistoptræden 
 ved 
 Glasspilleren Einar Hansen 
 og 
 skuespillerinden Karin Flensburg 
 Dans 
 til 
 Fatters populære orkester 
 
 

 
Menu: 
Sildeanretning med varme kartofler og 
koldt smør. 
Helstegt svinekam med rødkål, fuglere-
der, brunede og franske kartofler, sylte-
tøj og asier. 
Karamelrand med is. 
 
Det rent praktiske: 
Klubbens medlemmer med familie samt 
vore venner er hjertelig velkomne til 
den årlige fest i AAS 
 


