
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kamp mellem Aage Buch Larsen (Ford Escort BDA) og Sven Engstrøm (Opel Commendore) ved Hella Grand Prix i 1971 
på Jyllandsringen. 
 

  

  

 
 

Bestyrelse - 1971 Klubmestre - 1971 
Harry W. Bondesen (formand)  
Ole Robert Pedersen (næstformand) 
Kurt Christensen (kasserer) 
Ove Bank Nielsen (sekretær — banesportsudvalg) 
Erik Graversen (o-udvalg) 
Poul Nielsen 
Per Jensen 
Torben Larsen (materialeforvalter) 
Jens Munkholm (kartingudvalg) 
  
Klubnyt: Gert Holmbo Christensen / Kurt Christensen 
  
  
  

O-løb  
Senior klassen: Erik Graversen / Per Jensen 
Junior klassen: Poul Andersen / Poul E. Christiansen 
Begynder A: Preben Arndt / Poul Andreasen 
Begynder B: Svend B. Jensen / Erik Jakobsen 

 
  
   
 

      
50 års jubilæums kavalkade 



 
XXXIII Int. Rallye Wiesbaden 
De 2 ”doktorer” Henning Thorøe/Esben Oxhøj deltog i dette 
års Rally Wiesbaden, der kørtes på nogle meget vanskelige 
veje i Tyskland og Czekoslovakiet. Henning og Torben fik en 
meget fornem 3. plads i klassen (af 41 startende) og blev nr. 
21 i generalklassementet ud af 240 startende med hold fra 10 
nationer. 
 
Trekantmatchen i O-løb 
Sikke et løb ! Jeg sveder helt ved tanken endnu. Allerede på 
første etape, der var på 6 km, brugete vi 36 minutter af vores 
respittid. 
Løbet var på ca. 100 km, og den samlede respittid var 180 
min. Nå men det blev værre endnu, ca. halvvejs gennem løbet 
kommer vi kørende på en smal skovvej. Her møder vi midt på 
vejen en ca. 10 m bred sø, der er en halv m dyb. ”Erik” råber 
jeg, ”slå skruen til, og fuld kraft frem”. Midt i søen går vi selv-
følgelig i stå, alt driver af vand, og hvem må ud og skubbe. 
Det må jeg selvfølgelig, i træsko! 
Nå, vi svømmede i land, og fik også bilen med os, og hvem 
møder man så på den modsatte bred? Svend Erik Steen/Finn 
Jensen samt Preben Arndt/Poul Andreasen. 
Tre AAS hold, men en overgang var der i alt 6 biler samlet, og 
de var alle døde som sild. 
Det tog os dog kun ca. 40 min. at få båden startet igen, og vi-
dere gik det. En times tid senere møder vi en mand ude på en 
skovvej. Det var Svend Erik, der står og slår plat og krone om 
hvilken vej de skal køre. Da vi endelig når frem til målet, har 
vi brugt 178 min. af respittiden, mangler 12 kasser, men har 
dog 10 ekstra med hjem. Alt i alt 528 strafpoint. 
Til slut vil jeg gerne rose løbsledelsen, det var et meget fint 
løb, ikke en eneste fejl var der! 
 
Per Jensen — Erik Graversen 

Jyllands-Ringen 
Der har været afholdt møde mellem JR og AAS om arbejds-
fordelingen i dette år, og man nåede i fuld enighed frem til 
følgende: 
Løbsledelsen: Erik Fagerdal, Gert Rohbrandt, Poul Erik Beck, 
Kurt Christensen. 
Banechef: L. Langballe, Erik Christiansen, Poul Weinrich. 
Sikkerhedschef: Leo Rasmussen. 
Tidtagerchef: Erik Øjenholt 
Depotchef: Ove Bank Nielsen 
Teknisk kontrolchef: Søren Rasmussen 
Licenskontrol: Poul Lorentzen 

Festival Go kart race 
På arealet foran fragtmandscentralen havde vore Go kart lede-
re med hjælpere, opbygget en interimistisk bane, der dannede 
en udmærket ramme om det første internationale Go kart løb i 
Aarhus. Med Bent Korstgaard som løbsleder afvikledes en 
række starter med kørere i 3 klasser. 

Det blev en enorm publikumssucces, idet over 3000 tilskuere 
omkransede banen.  
  
Klubaftenerne 
Fortsætter uændret hver onsdag aften kl. 20 på ”fragten”. 
  

      
 50 års motorsports historie i form af 

 udklip — her fra Klubnyt i 1971. 

Go kart bane i Hadsten 
Klubbens formand har sammen med Bent Kortsgård haft et 
møde med ledende kommunalpolitikere i Hadsten. 
Der er nu skrevet en overenskomst med Hadsten kommune, 
der ejer Hadsten Go kart ring. Vi overtager med øjeblikkelig 
varsel den fulde ledelse af Go kart banen, med ansvar overfor 
Hadsten kommune. 
Kommunen sætter anlægget i stand og vedligeholder det, og 
vi har ansvaret for brugen. Der vil blive kørt onsdag, fredag 
og lørdag, og den daglige leder bliver Bent Korstgård. 

Eksklusion   Efter en 2 timers lang redegørelse fra formanden Harry W. Bondesen besluttede årets generalforsamlingen at 
ekskludere følgende 5 ledende medlemmer: Jan Langer Andersen (tidl. næstformand), Torben B. Andersen (tidl. kasserer), Erik 
Grønning, Ib Hildebrandt og Jørgen Rosenfeldt. 

Thorøe/Oxhøjs BMW 2002 ti i parc fermé i Wiesbaden 



Bestyrelse—1971: 
 
Harry W. Bondesen (formand) 
Ole Robert Pedersen (næstformand) 
Kurt Christensen (kasserer) 
Ove Bank Nielsen (sekretær — banesportsudvalg) 
Erik Graversen (o-udvalg) 
Poul Nielsen 
Per Jensen 
Torben Larsen (materialeforvalter) 
Jens Munkholm (kartingudvalg) 
 
Klubnyt: Gert Holmbo Christensen 
  

Klubmestre—1971: 
 
O-løb 
Senior klassen: Erik Graversen / Per Jensen 
Junior klassen: Poul Andersen / Poul E. Christiansen 
Begynder A: Preben Arndt / Poul Andreasen 
Begynder B: Svend B. Jensen / Erik Jakobse  


