
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 1967-68 kunne man se nogle flotte internationale felter i formel 3 på Jyllandsringen med bl.a. Reine Wisell, Ronnie 
Petersson og danskeren Ole Vejlund - foto Holger Møller-Nielsen. 
 

   

  

  
Bestyrelse - 1967   
Harry W. Bondesen (formand, banesportsudvalg og 
klubnyt)  
Jørgen Kruuse (næstformand) 
Torben B. Andersen (kasserer og sekretær) 
Jan Langer Andersen 
Holger Møller Nielsen (o-løbsudvalg og festudvalg) 
Jørgen P. Nysom (materielforvalter) 
Erik Nyby Graversen  
S.K. Jensen  
Svend Erik Pedersen (presse) 

    
  
  

Bestyrelse - 1968 Mesterskabsplacering - 1968 
Harry W. Bondesen (formand, banesportsudvalg og 
klubnyt)  
Jan Langer Andersen (næstformand og festudvalg)  
Torben B. Andersen (kasserer og sekretær) 
Holger Møller Nielsen (o-løbsudvalg og festudvalg) 
Jørgen P. Nysom (materielforvalter) 
Erik Nyby Graversen  
S.K. Jensen  
Per Jensen  
Per Koch 
 

Klubmestre i O-løb 
Senior: Peter Kaae / John Poulsen 
Junior: Alex Holmegård / Flemming Jensen 
Begynder: Ejvind Aunsbjerg / Jens Peter Kristiansen 

  

      
50 års jubilæums kavalkade 



Vort 10 års jubilæum   
 Den 4. november 1967 fylder vi 10 år. Dette runde tal fejres 
med en voldsom aktivitet som omfatter ikke mindre end føl-
gende rekord store antal arrangementer: 
   6 baneløb på Jyllands-Ringen 
 11 træningsdage på Jyllands-Ringen 
   1 officialskursus på Jyllands-Ringen 
   2 klubdage på Jyllands-Ringen 
   1 officialsfest på Jyllands-Ringen 
   2 racerskole arrangementer på Jyllands-Ringen 
   1 mini-rally 
   5 manøvreprøve arrangementer 
 11 O-løb 
   3 O-løbs kurser 
 16 klubaftener på Næshøj kro 
   2 andespils aftener 
   1 jubilæumsfest på restaurant Salling 
   1 nisseløb 
samt 7 køre-gå ture i samarbejde med Dansk vandrelaug! 
 
Læg mærke til arrangementerne og reservere allerede nu lør-
dag den 21. oktober, vor helt kæmpestore jubilæumsfest i re-
staurant Salling, det bliver en fest, man vil tale om i årene 
fremover. Der kan kun være 175 deltagere, og vi regner med 
fuldt hus af gamle og nye medlemmer, samt venner af AAS.  
 
I åbningsløbet START 67 den 4. maj på JR. 
Deltager for første gang på danske baner mærket ALFA RO-
MEO. Ikke mindre end 3 af slagsen stiller op. Det kan blive en 
meget spændende fornyelse i den klasse – A. Geill fra Roskil-
de Ring stiller op i en speciel tunet Ford Mustang, det er vel 
nok et åbent spørgsmål, om denne store vogn kan styre over-
hovedet på Ringen. Indtil nu har der kun været 2 Mustang’s på 

Ringen, - den ene kunne ikke køre, den anden kørte ustandse-
lig rundt om sig selv!! 
 
Dødsulykken på Ring Djursland   
har bevirket at vi på Jyllands-Ringen har strammet sikkerheds-
bestemmelserne, så de bliver strengere end alle reglementer 
forlanger. 
Der vil kun blive indkaldt 10 flagofficials, der anbringes 5 
steder på inderkredsen. Disse får skriftlig besked om mødeti-
der. Bortset fra disse og 2 rydningsvogne med reduceret 
mandskab er inderkredsen totalt ryddet. Vi beder officials, der 
ikke er indkaldt denne gang om at gå over på tilskuerpladsen. 
Starteren flyttes, teknisk kontrol flyttes, så pitten ryddes, alle 
mekaniker og private tidtagere skal stå indenfor tilskuerhegnet 
i Valvolinesvinget, der samtidig lukkes for tilskuere. 
Der træffes andre foranstaltninger, men vi håber, at alle med-
lemmer og officials vil vise forståelse. Meget, meget kritiske 
øjne vil hvile på banen til det næste løb, vi håber ikke, der 
bliver noget at kritisere. 

Velkommen til de mange nye medlemmer 
Vi byder vore mange nye medlemmer hjertelig velkommen i 
AAS og håber, det må blive til glæde og fornøjelse. Agitati-
onsløbet den 16/9-1967 havde rekorddeltagelse med ikke min-
dre end 133 vogne, der trillede rundt omkring Aarhus. Vi hå-
ber at mange af disse interesserede melder sig ind i AAS – vi 
er nær ved jubilæumsmålet – de 500 medlemmer. 

 Aage Møller-Nielsen — nyt æresmedlem    På generalforsamlingen i 1967 afgik Aage Møller-Nielsen som 
formand efter 8 års godt og stort arbejde. Dette skal ikke være nogen nekrolog, Aage var allerede i arbejde for AAS om lørda-
gen, men ”Mølleren” blev hyldet fra mange sider, og blev udnævnt til æresmedlem i AAS, samt fik overrakt en gave som erin-
dring om årene i højsædet.     

Af skade bliver man klog!  
Vores Pøt Mølle løb blev en succes! Holger Møller-Nielsen 
med sine mange hjælpere fik lokket 10 biler ind i en skov, 
hvor de blev til søndag!! Til konerne: det var altså rigtig nok!! 
Ved afgangen fra Pøt Mølle bestilte flere morgencomplet til 
hjemkomsten! Næste år er det 10. gang dette løb køres, sam-
me tid, samme sted. 

      
 50 års motorsports historie i 

form af udklip 
her fra Klubnyt i 1967-68. 

Alfa Romeo på banen — foto Holger Møller-Nielsen. 

Regnvejrsløb — foto Holger Møller-Nielsen. 


