
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henning Henriksen - vel nok AAS's bedste rally og o-løbs kører i 60.erne - ses her i sit første Monte Carlo rally sammen 
med Jens Nielsen, Silkeborg i en Alfa Romoe - foto Holger Møller-Nielsen. 
 

  

  

  
Bestyrelse - 1962 Mesterskabsplacering - 1963 
Aage Møller Nielsen (formand)  
Kaj Ørhøj (næstformand og sportsuvalg) 
Harry W. Bondesen (kasserer og klubnyt) 
Karl Melchior Pedersen (sekretær) 
Henning Henriksen (sportsudvalg) 
Jørgen P. Nysom (materielforvalter) 
Otto Nissen Jørgensen (løbssekretær) 
Hans Eriksen 
Kay Christensen (festudvalg) 

Klubmestre i O-løb  
Senior: Eivind Jensen / Robert Christiansen 
Junior: Otto Nissen Jørgensen / Aage Sørensen 
Begynder: Søren E. Jensen / Birthe Jensen 
  
Aarhus mestre i O-løb 
Senior: Eivind Jensen / Robert Christiansen 
. 
Danmarksmestre i O-løb/rally 
Senior: Palle Mogensen / Holger Møller-Nielsen 
Fritz Juhl Pedersen / Holger Søndergaard  

Bestyrelse - 1963   

Aage Møller Nielsen (formand)  
Kaj Ørhøj (næstformand og sportsudvalg) 
Harry W. Bondesen (kasserer og klubnyt) 
Karl Melchior Pedersen (sekretær) 
Jørgen P. Nysom (materielforvalter) 
Kay Christensen (løbssekretær)  
Emil Svendsen 
Hans Eriksen (festudvalg) 
Bendt. M. Bendtsen  

  

  
   

      
50 års jubilæums kavalkade 



På de 2 fotos ses Henning Henriksen (til venstre) – en af de 
store ikoner i AAS i 60.erne var flere gange Danmarksmester i 
såvel rally som o-løb, og  i stand til at køre de fleste sønder og 
sammen i sin firmabil – en standard Volvo PV 544. Her ses 
han sammen med Jens Nielsen, Silkeborg foran dennes Alfa 
Romeo før starten til årets Monte Carlo Rally hvor de opnåe-
de en placering som nr. 54 i 1962 og nr. 32 i 1963. 
I det hollandske Tulpen rally vinder de klassen og besætter 9. 
pladsen generelt i 1962. 
 
Rally Moulin Pøt Triangolinus 
Hj. Hansen, Vagn Broch, begge Thorsø, samt Holger Møller 
Nielsen havde her lavet et virkeligt morsomt løb i et afveks-
lende terræn med 65 hold til start. 
Tulipanskitsen inde i Thorsø gennem baghaver, hvor der sad 
en hemmelig tidskontrol i et køkkenvindue, og hvorefter man 
fortsatte gennem en tømmerplads for til sidst at køre rundt på 
banegårdspladsen vakte jubel, især da mange opdagede, at 
andre også havde jokket i spinaten! - så først ser man jo ofte 
morskaben!! Officials var først hjemme i Århus kl. 5. søndag 
morgen! En af kontrollerne var faldet i søvn på posten!! 
 
Hvad bruges startpengene til 
Du har måske af og til undret dig over, hvad startpengene bru-
ges til. Regnskabet er jo for øvrigt altid tilgængelig hos kasse-
reren, men vi plukker lidt i et regnskab fra ”Foreningen til de 
gode vejes bevarelse” over udgifterne fra et løb: 
 
an - 7.prioritet i 1 stk. gård Fulden matr. 27 b kr.   25,00  
an - omsåning af rugmark    kr.   25,00 
an - udlæg til pap     kr.     6,00 
an - vanskelig bondemand hvor vi måtte købe 
 7 gæs a’ 40 kr.1 stk.    kr. 280,00 
an - 4 liter rødvin af bedste årgang 1920  kr.   44,00 
an - lægeregning efter fortæring af ovennævnte 
 incl. natgebyr!     kr. 400,00 
an - bøde for krybskytteri – 1 rådyr   kr. 100,99 
 
Ja sådanne opgørelser får man, når man sætter den berømte 

trio ”De tre musketerer” alias Leo Rasmussen, Otto Brorson, 
Erik Christiansen til at lave løb. 
Hvis vi får råd til det, skal de atter lave løb i november!!!  
 
Erik Øjenholt— første æresmedlem i AAS 
Ved sidste generalforsamling gik 
Erik Øjenholt ud af bestyrelsen 
p.ga. manglende tid og et ikke alt 
for godt helbred. Generalforsam-
lingen udnævnte Erik Øjenholt til 
vores første æresmedlem, og med 
fuld rette. Kun få har ofret AAS så 
megen tid og kræfter som E.Ø. 
Heldigvis er han dog ikke helt 
bakket ud. Således vil E. Øjenholt 
i samarbejde med Kay Christensen 
og Kaj Ørhøj stå for det store ar-
rangement med 5. års stiftelsesfe-
sten. 
 
 
AAS arrangerer både DM i rally og O-løb 
AAS har påtaget sig arrangementet af hele 2 store begivenhe-
der i det kommende år i forbindelse med afviklingen af dan-
marksmesterskaberne. 
DM har jo hidtil været kørt med både o-løb og rallies, men 
mesterskabet deles nu, så der dels bliver tale om DM i oriente-
ring, dels i rally. Derved undgås en sammenblanding af de 2 
løbsarter, som ved flere lejligheder har vist sig mindre heldig. 
Naturligvis er vi glade over den tillid, DAU har vist AAS ved 
at lægge to af disse begivenheder i klubbens hænder, og forbe-
redelserne til det rene o-løb i april – som både tæller til DM og 
JM – er allerede medens dette skrives. 
  

      
 50 års motorsports historie i 

form af udklip 
her fra Klubnyt i 1962-63. 

Der går rygter om!     At kassereren overvejer at finde sin efterfølger ved at foretage lodtrækning mellem eventuelle, der 
kommer for skade at indsende kontingentet for sent. Selvfølgelig er dette intet mindre end en hævnakt, men på den anden side 
har langsomme betalere tidligere år givet H.W. Bondesen et stort ekstra fritidsarbejde, så der er vel ikke noget at sige til det…. 
Spørgsmålet bliver så, om der bliver nogle at trække lod om. Det afhænger blandt andet af dig!     


