
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et historisk billede i forbindelse med AAS's 25 års jubilæum og indvielse af de nye klublokaler. Klubbens formand Poul 
Nielsen flankerer den flotte vimpel sammen med AAS's første formand Erik Øjenholt. 
 

 

   

 
Bestyrelse - 1982 

 
Mesterskabsplacering - 1982 

Poul Nielsen (formand)  
Gunnar Jensen (næstformand og rally– og m/s-udvalg) 
Roar Eriksen (O-udvalg) 
Hans Jørgen Andersen (kasserer) 
Georg Reenberg (sekretær og banesportsudvalg) 
Jens Erik Bæk (klubaftener) 
Hans Jacobsen (materialeforvalter) 
Henrik Suhr (presse og præmieudvalg) 
Jens Munkholm (kartingudvalg) 
  
  
Klubnyt: Flemming Navne 
  
Årets m/k: Jan Nielsen (Præstekjær) 
  
Kontingent: kr. 180,- 

Klubmestre i O-løb  
Senior: Ole Mortensen / Hans Jørgen Andersen 
Junior: Preben Søby / Kurt Søby 
Begynder: Uffe Pedersen / Lars Sørensen 
Nybegynder: Bo Madsen / Henrik Nielsen 
  
Klubmester i M & S prøver   
Kl. 1: Jørgen B. Nielsen / Per B. Nielsen 
Kl. 2: Jan B. Pedersen / Per D. Jensen 
Kl. 3: Anders Mikkelsen / Jens P. Jensen 
S: Finn Kristensen / Gunnar Jensen 
  
Trekant matchen i O-løb  
Senior: Ole Mortensen / Hans Jørgen Andersen 
Junior: Preben Søby / Kurt Søby 
Nybegynder: Bo Madsen / Henrik Nielsen 
  
Østjysk turnering i O-løb 
Senior: Ole Mortensen / Hans Jørgen Andersen  

 
 

      
50 års jubilæums kavalkade 



Turen til Hockenheim 
Turen kom til at forme 
sig noget anderledes, end 
vi først havde tænkt os. 
Vi havde regnet med en 
snes mennesker skulle 
med, og at vi skulle køre 
i bus. Vi blev 12 og kom 
til at køre i privatbiler. 
Det viste sig nemlig, at busselskabet Gisselmand havde taget 
fejl af Hockenheim’s placering!! Da vi skulle have bekræftet 
de sidste aftaler 6 dage før afrejse, forlangte han pludselig 
mere end 200 kr. ekstra pr. person. Det hoppede vi naturligvis 
ikke på, og besluttede så, at vi selv kørte. Det betød imidlertid, 
at 8 tidligere tilmeldte sprang fra. Turen blev dog billigere end 
beregnet trods det at vi kørte i 4 biler.  
 
AAS i 25 år – indvielse af nye klublokaler 
Så oprandt dagen for indvielsen af vores nye klublokaler i 
Jægergårdsgade, og dagen hvor vi skulle fejre de 25 år i AAS 
med en reception. 
De sidste aftener havde vi arbejdet for at få de sidste ting på 
plads. Vi manglede dog lige et par detaljer, for at lokalerne 

kunne præsentere sig som 
færdige. Derfor besluttede 
vi – den lille seje kreds, 
som nu i 5 måneder har 
arbejdet sammen, diskute-
ret, drukket spandevis af 
kaffe og kassevis af soda-
vand – at vi skulle mødes til 
morgenmad  lørdag morgen 
kl. 8.30 i klubben. Mens vi 
forvarslede de indre regio-
ner til dagens strabasser 
med et par gl. dansk, plan-
lagde vi de sidste pensel-
strøg, ophængninger, vask 
indkøb m.m. Vi nåede det. 
Kl. 13.30 dukkede de første 
gæster op, og 100 liter fadøl 

og pølsebord stod klar. 
Det mål, vi havde sat os i foråret, var nået til tiden. Receptio-
nen udviklede sig helt ovenud tilfredsstillende. Mange af de 
”gamle” medlemmer viste sig igen. Dog savnede vi en hel del 
af de sædvanlige kendte ansigter samt et par af de ”sikre”. Der 
var masser af gaver, taler og kvad og gratulationer og derpå 
pølsebord i overflod. Øllet var der også nok af, ja, så meget, at 
det flød over for enkelte. Snakken gik ved bordene og baren, 
og klokken blev mange inden de sidste gæster var draget af 
sted. Det vil sige, at en lille flok holdt stand til ud på aftenen. 

Her synes jeg det er på sin plads at takke alle de, som stod 
sammen, skulder ved skulder (det var vi nødt til, fordi vi alle 
stod ved baren) og kæmpede til næsten sidste øldråbe. En spe-
ciel tak til ”Just”, som ofrede sig helt og holdent for sagen. 
Dagen endte på Windsor, hvor de sidste kræfter slap op, tillige 
med ”guldet”. Godt at Jens Erik havde checkheftet med.  
 
Søby’ernes vandproblemer 
Man ledte forgæves efter Søby’erne på resultatlisten fra OBS 
løbet i Randers. I sidste AAS-NYT berettedes om effekten af 
at bruge en Cortina som bulldozer, så til RAS’s løb måtte hol-
det stille op i Kurt’s Allegro. 
Men ak, uheldet er ude efter brødrene. Tærskeværket gik ikke 
ordentlig, og årsagen hertil blev ganske tydelig da et tændrør 
blev fjernet, og der løb vand ud af cylinderen. Men det holdt 
ikke de stædige o-folk tilbage, for så snart der var kompressi-
on på røg vandet i stedet ud af køleren, og det var til at leve 
med. 
Nu var det altså ikke længere et spørgsmål om benzin-
økonomi, men om vand-økonomi. I den henseende går så’en 
Allegro ca. 1 km/literen, så de medbragte 8 liter bragte hurtigt 
holdet til Skejby. 
En hurtig hovedregning afslørede at de kunne gennemføre 
løbet blot de medbragte ca. 200 liter vand!! - så opgav de!  

 
 Vinder af årets Akai Cup på asfaltbane!  

Kan man vinde en pris 
man selv har udsat – ja 
det lykkedes for Akai 
direktøren og medlem 
af AAS Oluf Raldorf, 
at vinde hovedpræmien 
på kr. 10.000 i Akai 
Cuppen foran Tommy 
Hall.  
 

Ingen tvivl om at dette resultat glædede Akai’s økonomichef 
Kurt Christensen (tidl. kasserer i AAS)!  

      
 50 års motorsports historie i form af 

 udklip — her fra AAS-nyt i 1982. 
           (25 års jubilæum) 

Har du hørt!!    At Leo ikke kan komme med til klubfesten i år – for første gang i 21 år! Sidste års klubfest var altså den 20. 
i rækken, som i øvrigt blev fejret på behørig vis med en omgang til alle. De 20 gange i træk må uden tvivl være klubrekord, og 
bringe ham øverst på lystavlen.      

Årets m/k — Jan Nielsen (Præstekjær)  
 Jan er en af de sikre arbejdskræfter i 
klubben — er med på alle områder, og 
altid villig til at gi’ et nap med, hvad 
enten det gælder trykning af diverse ma-
terialer, som officials, som hjælp ved 
istandsættelse af klublokale eller som 
cafè bestyrer, og tillige flink og omgæn-
gelig på alle måder. 


