
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Elgaard i BMW 635 csi sikrede sig sit første danmarksmesterskab på Ring Djursland. På billedet ses (fra venstre) 
følgende danmarksmestre i 1984: Henrik Larsen, Formel 2000, Herik Haase, Super Saloon Car, Steen Hinge, Formel 1600, 
Peter Elgaard, Grp. 1+, og Gert Grønne, Grp. N. 
  

 

   
 

Bestyrelse - 1984 Mesterskabsplacering - 1984 
Poul Nielsen (formand)  
Jens Munkholm (næstformand og kartingudvalg) 
Hans Jørgen Andersen (kasserer) 
Henrik Suhr (sekretær, presse og præmieudvalg) 
Per Damgård Jensen (rally– og m/s-udvalg) 
Kurt Søby (O-udvalg) 
Flemming Johansen (banesportsudvalg) 
Bjørn Nielsen (klubaftener) 
Hans Jacobsen (materialeforvalter) 
  
   
Klubnyt:  Flemming Navne 
  
Kontingent: kr. 200,- 
  
  
  

Klubmestre i O-løb  
Senior: Kristian Vestergaard / Jens Christensen 
Junior: Preben Søby / Kurt Søby 
Begynder: Kirsten / Mogens Fisker 
Nybegynder: Anette Jensen / Finn H. Jensen 
  
Klubmestre i M & S prøver 
Kl. 1: John B. Pedersen / Else M. Pedersen 
Kl. 2: Svend E. Andersen / Tommy Kristensen 
Kl. 3: Peter Clausen / Jørgen Clausen 
Kl. 5: Jørgen Nielsen / Per B. Nielsen 
Kl. 8: Finn Kristensen / Gunnar Jensen 
  
Trekant matchen i O-løb  
Senior: Kristian Vestergaard / Jens Christensen 
Nybegynder: Anette Jensen / Finn H. Jensen 
  
DM i baneløb 
Grp 1+: Peter Elgaard 

 
 

      
50 års jubilæums kavalkade 



AAS GP Rejser — en trist historie 
 Henrik Suhr 
er  begyndt at 
se lyst på 
muligheden 
for at komme 
til Formel 1 
Grand Prix i 
Holland den 
25-26. au-
gust. Der er 

nemlig en halv snes stykker, der allerede har ringet til ham og 
givet en forhåndstilmeldelse. 
— 
Så er der ved at komme realiteter på bordet angående GP-
turen til Zandvoort – årets chance for motorsportsfans. Vi har 
indhentet flere tilbud og har besluttet os for et af dem – måske 
ikke det allerbilligste, men i hvert fald det, der giver størst 
garanti for en velarrangeret tur. Turen kommer til at foregå i 
en af Secher’s moderne langtursbusser – en 84 model med 
lækre sæder, toilet og alt til faget hørende, og selve turen til-
rettelægges af en herre ved navn Erik Fagerdal, der jo nok er 
de fleste bekendt fra gamle dage på Jyllandsringen. 
— 
Umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb måtte vi desværre 
konstatere, at formel 1 turen til Holland ikke blev til noget, da 
der trods den store forhåndstilmeldelse, ikke var flere tilmeld-
te end nogle få personbiler kunne transportere. Konklusionen 
på vores aflyste tur må blive, at fællesrejser i et samlet trans-
portmiddel næppe bliver aktuelt foreløbig, men at hver især 
fylder bilen op og tager af sted, som man har lyst. 
 
O-kursets gyser! 
 Det kan være spændende at køre o-løb. F.eks. den spænding 
der er ved at køre selve løbet eller den spænding der udløses, 
når ens præsentationer skal bedømmes og placeringerne gives. 
Ole Hebsgård, som er en erfaren o-kører, måtte dog helt ufri-
villigt føje en ny form for spænding til sine tidligere oplevel-
ser.  
Som restart var han placeret ved Holme Kro. Mens han var 
ved at stille de respektive skilte op, forsøgte en person at snup-
pe den lune Volvo, hvilket Ole naturligvis modsatte sig. Det 
viste sig blot, at den uvelkomne gæst var i besiddelse af en 
springkniv, hvilket han ikke lagde skjul på. Heldigvis var Ole 
både hurtigere i tankegang og handling, så han reddede sig ud 
af situationen. Men næste gang kræver Ole, at der skal være to 
mand på posten – forståeligt. 
 
Stubmarks ræs 
 Så er det atter tid til årets stubmarks ræs, der løber af stabelen 
den 8/9 kl. 13. Det vil som tidligere år blive afholdt hos Jan 

Bisgård Pedersen i Astrup. 
Da stubmarkræset i år er en afdeling af KM i m-s-prøver, hå-
ber vi selvfølgelig at se ekstra mange biler. 
Der vil blive kørt 4-5 manøvre/specialprøver samt røverheats, 
hvis interessen er der.  

Peter Elgaard jagter EM i standardvogne 
Et meget spændende dansk motorsportsprojekt har set dagen 
lys. To talentfulde kørere kaster sig med en stor portion selv-
tillid og optimisme som ballast ud i et projekt med det mål at 
erobre europamesterskabet for standardvogn gr. A over 2500 
ccm. De to kørere er Peter Elgaard, der især har skabt store 
resultater i karting-sporten, men også har en del erfaring som 
formelkører og sidste år viste, at han også har talent som stan-
dardvognskører, og Kris Nissen, der også startede som som 
kart-kører, men som især har slået igennem såvel nationalt 
som internationalt som Formel 2000 og Formel 3 kører. 
De 2 unge talentfulde kørere stiller op i en BMW 635 csi, som 
Peter Elgaard har købt i Belgien. (Artikel fra Aktuel Bilsport) 
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 udklip — her fra AAS-nyt i 1984. 
             

Til salg!!   En halv kilometer minestrimmel sælges for højeste bud; er kun brugt en enkelt gang i forbindelse med indpakning 
af bymæssig bebyggelse. Kan leveres udrullet og med sløjfer.      Henvendelse: Jens Erik Bæk         

Klubaftener  
Så skal vi igen i gang med de ugentlige torsdagsklubaftener. 
Det er vel nok en af de ældste traditioner vi har i AAS. Så 
langt tilbage som de ældste medlemmer kan huske, har tors-
dag aften været i AAS’s tegn, og således fortsætter vi. 
Torsdag aften er ensbetydende med snak, hygge, film, en en-
kelt halsskyller, kaffe, brød og atter snak; alt sammen i klub-
ben i Jægergårdsgade 152, og vi åbner dørene ved halv otte-
tiden. VELKOMMEN.   

 
Det er torsdag aften i klublokalet, 
Jægergårdsgade, du kan se alle de 
gode motorsportsfilm. 

Peter Elgaard og Kris Nissen ved Elgaards BMW 635csi. 


