
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1998 var året hvor AAS med stor succes afviklede en afdeling af DM i O-løb og DM i rally. Året var også præget af runde 
jubilæer mm. Formanden Jens Munkholm fyldte 50 år, Hans Jørgen Andersen kunne fejre 25 år som kasserer i klubben, og 
John Lundberg kunne se tilbage på 25 år som arrangør på Jyllands-Ringen…  
 

  

    

O-løbs team: Ove Rasmussen og Bernd Thrysøe. Rally team - Jesper Jakobsen og Peter Bentsen.  

 
Bestyrelse - 1998 

 
Mesterskabsplacering - 1998 

Jens Munkholm (formand)  
Niels Henriksen (næstformand) 
Hans Jørgen Andersen (kasserer) 
Mogens Buur (sekretær) 
Niels Iversen  
Peter Bentsen (O-udvalg) 
Claus Loft (materialeforvalter) 
Per Leth (banesportsudvalget) 
Henrik Møller-Nielsen (rally og m/s udvalg) 
  
  
AAS nyt: Holger Møller-Nielsen 
  
  
Kontingent: kr. 380,- 

Klubmestre i O-løb 
O1: Ove Rasmussen / Bernd Thrysøe  
O2: Kristian Vestergaard / Jens Christensen  
O3: Michael Skovgaard / Bettina Skovgaard 
  
Klubmestre i manøvreprøver 
Søren Iversen / Torben Østergaard 
  
Klubmestre i baneløb 
Asfalt champion: Michael Pedersen 
Gruppe N: Jesper Sylvest 
Saxo Cup: Leif Horsted 
Formel 1600: Michael Pedersen 
Formel 1800: Casper Elgaard 
Formel 2000: Peter Brøgger 
SSC: Hans Vestergaard 
Nosscar: Tino Christensen 
  
DM i baneløb 
Formel 1600: Michael Pedersen 

  
  

  

      
50 års jubilæums kavalkade 



Drengedrøm gik i opfyldelse 
Det var en drengedrøm, der gik i 
opfyldelse, da 40-årige Per Leth ved 
åbningsløbet styrede det hele som 
løbsleder med nyslået 512 licens i 
lommen – og så var det hele ved at 
blive ødelagt af arbejdskonfliktens 
blokering af den lovbefalede ambu-
lancetjeneste.  
Men det blev løst og Per kunne se 
tilbage på, at han fra barnsben havde 
været tilskuer på Jyllands-Ringen, 
og nu var løbsleder. Per var som 

dreng så ivrig tilskuer, at det nogle gange var på cykel, banen 
blev besøgt når der var løb. Men hver gang med Per på tilsku-
erpladserne. 
Efterhånden fandt Per ud af, at det var billigere at være med-
lem af AAS, og så komme gratis til alle løb – og herfra var der 
ikke det helt store spring fra medlemskab af klubben til en 
officialspost på banen. I begyndelsen som svingofficials, men 
senere op i graderne, og nu endelig ved åbningsløbet 1998 
som løbsleder – det har i sandhed været en lang vej fra, at Per 
som lille dreng med beundring så på løbene, og nu til den der 
har ansvaret for det hele! 
  
Den forkerte fod ? 
Endnu en Holger Møller-Nielsen historie fra de gode gamle 
dage, da han kørte O-løb med den legendariske Palle Mogen-
sen: 
 
Det var i Silkeborg, hvor et hold i lang tid havde spærret for os 
og vores alt for meget tunet Ford Zephyr. Da holdet foran efter 
lange og mange trut i kompressorhornet endelig gav plads -
gav Palle til gengæld fuld gas – og et lille hop på vejen gav 
hjulspin og et stenskred ned over det arme hold, der sad tilba-
ge med 6 knuste lygter, og et vindspejl med revner. Det talte 
vi meget om efter løbet, men modparten blev da helt glad, da 
Palle syntes, det egentlig var lettest at købe vognen kontant, 
end have alt det besvær med forsikringsselskabet! 
 
Hurtig løbslægning 
Redaktøren er ikke den eneste der kan fortælle historier fra 
gamle dage. Bernd Thrysøe har prøvet at møde op til et løb - 
forventet at være deltager – og så ende som løbsleder. Det var 
”i gamle dage” i Dronninglund, hvor den udpegede løbsleder 
havde ”glemt” at lave det lovede løb. Gode råd var dyre. Det 
blev løst ved, at Bernd bad om en halv time til at udarbejde en 
køreordre med ene målinger og udpegninger på kortet. Køre-
ordren blev skrevet på tavlen på startstedet – en gammel skole 
– og så fik deltagerne en halv time til at lægge ruten ind, me-
dens Bernd kørte i forvejen for at sætte skilte ud. Selv om alle 
forhold således talte for deltagerne, og mod den til lejligheden 
udpegede løbsleder, fik Bernd som sædvanlig givet strafpoints 
til alle – et enkelt hold manglede endog 2 skilte! 

  
AAS lavede årets DM rally 
Tak for sidst – det var årets rally I havde lavet! Prøverne var 
helt i klasse gode/afvekslende med alt hvad der hører til rigti-
ge prøver. Afviklingen af såvel løb som prøver var perfekt, 
kun ved et par prøver var der tale om lidt ventetid i forhold til 
tidsplanen, som intet betød. 
Synd at I var bundet af bestemmelserne i tillægsreglerne om 
tidspunktet for præmieuddeling, så vi måtte vente ekstraordi-
nært længe i forhold til det tidspunkt, hvor det endelige resul-
tat forelå. Når man ved hvor meget energi og fritimer der går 
til at arrangerer et rally, må det være tilfredsstillende, når alt 
klapper, og jeg håber I i fremtiden vil finde energi og tid igen, 
det er løb af den slags de aktive har brug for. 
(Hilsen fra en meget tilfreds vinder – på hold 3.’s vegne Ib 
Hildebrandt) 
 
Verdens bedste klubkasserer 
Hans Jørgen Andersen har været medlem af klubben siden den 
1. januar 1968 – og har de sidste 25 år været klubbens kasse-
rer. Det er altså 25. gang, han på generalforsamlingen afleve-
rede et klubregnskab, og i de 25 år er klubbens formue steget 
fra 9.888 til 517.737 kroner. 
På generalforsamlingen fortalte Hans Jørgen med sin lidt un-
derfundige humor, at han har slidt 6 formænd op – eller næ-
sten da: Den sidste sidder stadig på posten, nemlig Jens Munk-
holm. 

      
 50 års motorsports historie i form af 

 udklip — her fra AAS-nyt i 1998. 
             

Jens Munkholm fylder 50 år! 
  
Det er ikke lige til at se det – 
hvis man ikke lige ved… men 
formanden fylder 50 år, og kan 
se tilbage på et aktivt medlem-
skab af AAS siden sin pure ung-
dom, medlem af bestyrelsen i 28 
år, og de sidste 10 år som for-
mand. 

Kassereren på plads i O-løbsbilen sammen med sin makker 
Hans Jakobsen. 


