
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1988 var året hvor det lykkedes vore begynderhold i O-løb at vinde DM-guld - billederne nedenfor viser nuværende 
bestyrelsesmedlem Bjarne Andersen fra et økonomiløb i Horsens. 
 

  

  

 
Bestyrelse - 1988 

 
Mesterskabsplacering - 1988 

Poul Nielsen (formand)  
Jens Munkholm (næstformand og kartingudvalg) 
Hans Jørgen Andersen (kasserer) 
Niels Henriksen (sekretær, presse og præmieudvalg) 
Per Damgård Jensen (rally– og m/s-udvalg) 
Kurt Søby / Mogens Fisker (O-udvalg) 
Flemming Johansen (banesportsudvalg) 
Jens Erik Bæk (klubaftener) 
Hans Jacobsen (materialeforvalter) 
  
  
Klubnyt:  Niels Henriksen / Gert Rosenvinge Lundbye 
  
   
Kontingent: kr. 240 
  
  

Klubmestre i O-løb  
O1: Hans Jacobsen / Hans Jørgen Andersen 
O2: Uffe Wolthers / Kurt Søby 
O3: Merete Dalgaard / Villy Jørgensen 
O4: Brejner Madsen / Bjarne Nyrup 
  
Klubmestre i Manøvreprøver 
0-1300 cc:     Lars Pihl / Michael Henningsen 
over 1300cc: Jørgen B. Nielsen / Per B. Nielsen 
  
Speedmann turnering i M & S prøver 
Kl. 2: Jørgen B. Nielsen / Per B. Nielsen 
Kl. 5: Tommy Kristensen / Svend E. Andersen 
  
Jysk mesterskab i M & S prøver 
Jørgen B. Nielsen / Per B. Nielsen — Peugeot 205 GTI 
  
DASU Cup i mini rally — 1988 
Kl. 1: Verner Østergaard / Torben Østergaard - Citroën AX 
Sport 
Kl. 2: Jørgen B. Nielsen / Per B. Nielsen - Peugeot 205 GTI 

 
 

      
50 års jubilæums kavalkade 



Debat om O-kørernes teoriaftener 
I 1988 var der for første gang i AAS’s historie en større debat 
i AAS-nyt, hvor flere medlemmer gav deres mening til kende 
vedr. orienteringskørernes brug af klublokalerne til interne 
teoriaftener – nedenfor bringes et uddrag af debatten. 
 
”Vi alene vide” 
Hvad er formålet med at lægge O-sektionens teoriaftener, der 
er en effektiv medlemspleje på en fælles klubaften? Jeg vil 
gerne have et svar, kære bestyrelse, her i bladet og ikke som 
ellers rundt i krogene! 
De (få) teoriaftener samler flere klubmedlemmer end en van-
lig klubaften. Og disse folk bliver jo ikke ”fjernet” fra de al-
mindelige klubaftener; videoshows og den i øvrigt interessante 
snak om planing af topstykker etc. har aldrig haft O-folkets 
interesse. Samler man folk til et spændende iniativ i klubregi, 
holder man på medlemmerne og gavner hele klubben! 
Bestyrelsen vil gavne hele klubben ved at indse, at de forskel-
lig sektioner er forskellige. Som i en moderne virksomhed, 
hvor de forskellige afdelinger passer hver deres dont – og op-
muntres hertil af virksomhedens ledelse. Ledelsens opgaver er 
central koordinering/igangsætning, og at tilvejebringe fælles 
faciliteter for afdelingerne. Kommunikation, lokaler, admini-
stration – og møder af fælles interesse. 
Som det går lige nu, følger bestyrelsen den socialdemokratiske 
teori om mindste fællesnævner. Ud med det – ud med jantelo-
ven – ud med mushroom-ledelse og ind med glasnost og pe-
restrojka. 
Jeg er helt på det rene med, at jeg personligt med dette indlæg 
risikerer at få skudt en masse ting i sutterne. Det er ok, bare 
der sker noget – snart. (Finn Nielsen) 
 
Kære formand – nu må det være slut! 
Hvis der overhovedet i den opskrift som bestyrelsen anvender 
– indgår suppe, er det på høje tid at der i det mindste kommer 
boller på suppen. 
Naturligvis kan jeg ikke bare sidde og udøse af min harme/
vrede over bestyrelsen, uden ligesom at give eksempler. 
Eksempel 1: Ved de 2 sidste generalforsamlinger, er der ble-
vet berettet utrolig meget om de forgangne års aktiviteter i div. 
afdelinger, der er ligefrem talt højt og dybt, tykt og tyndt, vidt 
og bredt om få arrangementer i M/S-, karting-, og baneafdelin-
gerne. 
- Hvad har egentlig O-afd. – udrettet?? ”De har også været 
aktive” (citat slut). 
Eksempel 2: Jeg har nu gennem ca. 14-15 mdr., i samarbejde 
med andre O-folk, været beskæftiget med (udover at køre o-
løw) fået vore teoriaftener op at stå, til gavn for både gamle 
som nye. 
Men så en aften i januar d.å., blev undertegnede ringet op af 
bestyrelsen, om at O-afdelingen ikke længere skulle lave nog-

le specielle teoriaftener længere. Nej – nu skulle teoriaftenerne 
hu-hej, straks henlægges til hver fjerde torsdag i hver måned. 
Nå, men den 25/1 oprandt – i guder sikke et gedemarked. 
O-folkene mødte kl. 19.00 (ville gerne hjem i ordentlig tid), 
resten af klubben mødte et sted mellem kl. 20 og kl. 21.30. 
O-afdeligen fik afbrudt foredrag m.m. hvis det kunne høres 
(for støj), af meget naturlige årsager, da de øvrige tilstedevæ-
rende var kommet for hyggesnak m.v. (Gert MM Lundbye) 
 
Bestyrelses beslutning (ref. fra bestyrelsesmøde) 
Efter lang tids debat om O-afdelingens kursusaftener, blev 
man enige om, at klublokalet altid må benyttes på følgende 
betingelse: Alle skal inviteres, d.v.s. at det skal stå i AAS-nyt, 
der skal foreligge en aftale med Karin (Munkholm) om kanti-
nepasning, aftalen skal ikke træffes dagen før, men i god tid. 

DM guld gik til AAS 
(Presse udklip) Sent lørdag nat sikrede AAS sig guldet i kam-
pen om det danske mesterskab for hold i o-løb for begyndere. 
AAS – der er landets største motorsportsklub, understregede 
sin stilling inden for bilorienteringssporten i Danmark ved at 
slå sidste års mestre fra Hedelands Motorklub ved Roskilde 
med en meget stor margen.  Vinderholdet bestod af Kim Bur-
lund/Susan Nielsen, Susanne Bager/Lars Rasmussen, Bjarne 
Nyrup/Brejner Madsen og Liljan Christensen/Keld Mortensen.   
  
 
 
 
  
  

      
 50 års motorsports historie i form af 

 udklip — her fra AAS-nyt i 1988. 
             

Kontaktklub nyt!     MM.’s kontaktklub er ved denne sæsons start fuld funktionsdygtig til at opfylde kontaktklubbens 
målsætning, nemlig – at hjælpe en fører/observatør, som står uden makker til et givent løb, med at fremskaffe en stand-in eller 
fast makker. Sagt på en anden måde – mangler du en makker for en hel sæson eller bare et enkelt løb; så kontakt MM.s kontakt-
klub på tlf. 06 992313.  

Øko – tips 
Det påstås fra pålidelig kilde, at Finn Nielsen møder med et 
nyt våben til økonomi-løbet 1988! 
Den vinteren igennem planlagte strategi – vil efter hans egen 
mening – sikre ham 1.ste pladsen i Uno’en. 
Ideen Finn har udtænkt er super god, kommenterer Jytte – 
Finn har monteret Uno’en med lastvognsdæk på baghjulene, 
hvilket bevirker at Italieneren altid kører nedad, - dette kan 
enhver jo se, giver et minimalt brændstofforbrug!  


