
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oluf Raldorf - som her ses i sin Datsun, blev årets klubmester i Manøvre- og specialprøver. 
 

  

  

 
 
 

Bestyrelse - 1972 Klubmestre - 1972 
Harry W. Bondesen (formand)  
Ole Robert Pedersen (næstformand) 
Kurt Christensen (kasserer) 
Ove Bank Nielsen (sekretær — banesportsudvalg) 
Erik Graversen (o-udvalg) 
Poul Nielsen 
Per Jensen (festudvalg) 
Torben Larsen (materialeforvalter) 
Jens Munkholm (kartingudvalg) 
  
  
  

O-løb  
Senior klassen: Erik Graversen / Per Jensen 
Junior klassen: Poul Andersen / P. E. Christiansen 
Begynder A: Preben Arndt / Poul Andreasen 
Begynder B: Svend B. Jensen / Erik Jakobsen 
  
Manøvre- og specialprøver 
Oluf Raldorf - Datsun 1600  

 
 
 

      
50 års jubilæums kavalkade 



Is prøver 
I begyndelsen af februar måned afholdt flere midtjyske motor-
sportsklubber manøvreprøver på isbelagte søer, enge og grus-
grave. 
Disse populære prøver samlede mange deltagere og vi bringer 
her følgende AAS resultater fra den 5. og 6. februar. 
 
Midtjysk Autosport, Herning (220 deltagere) 
Jens J. Dynesen Klasse m.pigdæk nr. 2 
 
Aarhus Motor Klub Autosport, 116 deltagere) 
Kurt Christensen Klasse m.pigdæk 0-1300 nr. 1 
Viggo Boisen  Klasse m.pigdæk 1300- nr. 1 
 
Kjellerup og Omegns Motorklub (373 deltagere) 
Kurt Christensen Klasse m.pigdæk 0-1300 nr. 1 (5/2) 
Kurt Christensen Klasse m.pigdæk 0-1300 nr. 1 (6/2) 
 
Bjerringbro og Omegns Motorklub (215 deltagere) 
Kurt Christensen Klasse m.pigdæk 0-1300 nr. 1 (5/2) 
Kurt Christensen Klasse m.pigdæk 0-1300 nr. 1 (6/2) 
 
Man bemærker at vores kasserer har vundet 5 førstepladser på 
en weekend. Det skal dog retfærdigvis tilføjes, at han har 
monteret et astronomisk antal ispigge i sine dæk. Der er så 
mange, at når han vender banegårdspladsen i Aarhus, drejer 
folk hovedet, for at se om sporvognene skulle være startet 
igen.   
   
Officials fra Tyskland på skole hos J.R. 
Den store tyske automobilklub ADAC besøger Jyllands-
Ringen den 15-16 april. 
Det er ikke første gang banen har besøg fra Tyskland, men 
denne gang er det særlig spændende. Der er anmeldt 189 men-
nesker! 60 af dem skal på racerskole fra Nürburg Ring, Hock-
enheim m.fl. Der er blevet sendt herop efter at løbslederen fra 
førstnævnte bane var på J.R. til Hella Grand Prix i 1971. Han 
blev imponeret over afviklingen af dette løb, så nu skal alle 
tyske officials lære alt om flagenes betydning, teknisk kontrol, 
ja selv et tidtagningskursus og en rallyprøve indgår i program-
met. 
Selv om de ikke stiller helt de samme krav til sikkerhed i 

Tyskland, som vi gør på J.R. indgår også dette punkt i kurset. 
ADAC klubbens besøg dækkes af det tyske fjernsyn — en god 
reklame for dansk banesport.  
  
Nye omgivelser 
Torsdag den 2. marts blev AAS’s nyindrettede klublokaler i 
Stadion alle 22 officielt taget i brug. 
Der blev da  afholdt ordinært bestyrelsesmøde, og alle var 
glade for, at man nu har fået de længe savnede ydre rammer 
om klubarbejdet. Det betyder naturligvis ikke at Fragtmands-
centralen opgives som samlingssted for vore klubaftener, men 
bestyrelsen der altid har holdt til i diverse lokaler rundt i byen, 
har nu fået foden under eget bord. 
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 udklip — her fra Klubnyt i 1972. 

Officials til Festival Rally 1972 
Præmiesummen i dette løb er nu på ca. 14.000 kr., men vi har 
ikke glemt officials! 
Der er udsat 2 stk. rejser til Mallorca som præmie til officials. 
Værdi kr. 1.200,-. De fordeles ved lodtrækning mellem samt-
lige hjælpere. 
Alle officials får en madpakke fra Fragtmandscentralens Ca-
feteria med på vagten. Coca Cola leverer drikkevarerne. Alle 
deltager naturligvis i det store kolde bord ved præmieuddelin-
gen om aftenen.  

AAS’s kasserer Kurt Christensen på glatis med Cooperen. 

Niels Kirkegård/John S. Laursen på den første prøve i Festival 
Rally 1972. 

På billedet skimtes fra venstre Kurt Christensen og dernæst 
Kjeld Justesen, Per Jensen, Harry W Bondesen (formand), 
Erik Graversen, Ove Bank Nielsen og Jens Munkholm. 


