
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 2004 måtte AAS – næsten overnight – forlade sit klublokale gennem 21 år, da Aarhus kommune pludselig forlangte en 
urealistisk høj husleje. 
 
 

    

 Bernd Thrysøe og Bjarne Andersen fik en fornem 
bronchemedalje i DM og sølvmedalje i JFM i O-løb. 

 Mike Mathiesen - klubmester i Saxo cup - i regnvejr på 
Padborg Park. 

 
Bestyrelse - 2004 

 
Mesterskabsplacering - 2004 

Jens Munkholm (formand)  
Peter Bentsen (næstformand og rally og m/s udvalg) 
Hans Jørgen Andersen (kasserer) 
Hans Ole Nielsen (O-udvalg) 
Jan Præstekjær (banesportsudvalg) 
Jakob Borum (materialeudvalg) 
Hanne Busck (sekretær) 
Per Leth 
Bjarne Andersen 
  
  
AAS nyt: Holger Møller-Nielsen 
  
  
Kontingent: kr. 450,- 
  
  
  

Klubmestre i klubrally 
Rallybiler: Morten Jacobsen / Carsten Andersen  
Alm. Biler: Morten Lund / Tina Nielsen 
  
Klubmestre i Rally 
Anders Mortensen / Anja Kristensen 
  
  
Klubmestre i baneløb 
Asfalt champion: René Rasmussen  
DTC: Casper Elgaard  
Saxo Cup: Mike Mathiassen  
Clio Cup: Per Poulsen 
Gruppe N 0-1600 cc: Dennis Barth 
Gruppe N 1601-2000 cc: Lars Vendelboe 
SSC: Peter Clausen  
Super Cup: Niels Ole Andersen  
Ferrari Challenge: René Rasmussen 
  
  
DM i baneløb 
DTC: Casper Elgaard 
Gruppe N 1601-2000 cc: Klaus Verner 
Historisk op til 1971: Jan Heiselberg 

 

      
50 års jubilæums kavalkade 



En flot, flot rallysæson i AAS 
Efter en alt for lang periode med næsten konstant tilbagegang, 
kan rallyafdelingen i AAS nu virkelig se frem til masser af 
aktiviteter og – som det vigtigste – masser af nye interesserede 
med rallylicens i klubben. 
Det er først og fremmest Tirstrup, der er trækplasteret, og Pe-
ter Bentsen siger det lige ud: - Hvis alt andet glipper, skal vi 
satse helt på Tirstrup. Det giver nye medlemmer, og jeg regner 
med, at der kommer endnu flere med ud at køre i det kommen-
de år. Peter har dermed også sagt, hvad der skal satses mest på 
i 2005 – klubrally på det militære område ved Tirstrup luft-
havn. Det vil så til gengæld give andre og nye udfordringer. 
Der skal nemlig flere i gang som ansvarlige for arrangemen-
terne – hvis vi da ikke skal slide Peter helt ned. Til gengælde 
er Peter ikke så pessimistisk på det punkt: - Jeg er i gang med 
en plan for hvem, der skal tage over og hjælpe, og de jeg har 
talt med indtil nu, er alle meget positive. 
Så der er masser af optimisme her ved afslutningen af sæso-
nen, som naturligvis er præget af årets helt store løb, Rally 
Odder Avis 2004, der var sidste afdeling af DM i rally. Sæso-
nen har udover DM løbet også budt på rallytræning i Tirstrup 
og hele 7 klubrally – også i Tirstrup.  
 
Da AAS pludselig blev hjemløs! 
Det er ikke de bedste vilkår vi har haft i 2004, da vi skulle 
forlade vores klublokaler på Jægergårdsgade i Aarhus, som 
har været vores klublokaler i 21 år. Forsamlingshuset i Lading 
som vi pt. bruger er kun en midlertidig løsning. Vi er meget 
opmærksom på nye lokaler, men vi vil meget gerne have nog-
le, som AAS er ejer af. Der kommer måske et stykke jord ved 
Aarhus kommune, som vi kan købe til et klubhus. Problemet 
er ofte, at når de hører, der en motorklub, der vil købe eller 
leje, så bakker offentligheden og kommunen ud af det, da de 
tror, det er støjende folk og ikke ved, det drejer sig om ca. 25 

mennesker, der mødes hver 14 dag til en god snak om alt mel-
lem himmel og jord. 
  
Åbningsløbet på JR hænger i en tynd tråd! 
- var den dramatiske overskrift i Midtjyllands Avis den 17. 
april. Ja – mellem linierne var det faktisk som om vi var ved at 
aflyse årets første løb på banen. 
Helt så galt gik det slet ikke – selvom der har været et par hek-
tiske uger med at rette alle tidsplanerne for løbet. Det viste sig 
nemlig at teksten i den miljøgodkendelse, der har været gæl-
dende i de sidste mange år, ikke længere helt blev læst, som 
den hidtil er blevet læst. Amtet ville ikke give dispensation til 
at køre løb om lørdagen, og ansøgningen kunne ikke nå at 
blive behandlet inden åbningsløbet. Og i tilgift blev sagen 
sendt ud til høring, og der er nu kommet 40 klager kollektivt 
fra beboerne over, at vi kører konkurrencer på Jyllands-Ringen 
om lørdagen. 

Egentlig underligt: Der er vel ikke forskel på den støj, der 
kommer fra træning og den, der kommer fra løb? Men der jo 
altid nogen, som vil være alle andre på tværs! Men der hjalp 
ingen kære mor. Arbejdet med planlægningen skulle gå om. 
Så efter at løbsleder Jan Præstekjær havde brugt hele weeken-
der på at få den oprindelige tidsplan til at gå op og følge de 
komplicerede regler, der  nu engang er givet, skulle det hele 
laves om igen – og det under betydeligt tidspres.   

      
 50 års motorsports historie i form af 

 udklip — her fra AAS-nyt i 2004. 
             

Jens Munkholm i DASU’s bestyrelse   Jens er blevet valgt ind i DASU’s bestyrelse på regionsmødet i Region 
Nord. Selv om der var kampvalg om Jens Munkholms kandidatur, var der efter stemmeoptællingen ingen tvivl om resultatet. 
Jens har tidligere været medlem af Unionens bestyrelse – det var som formand for kartingudvalget, hvor formanden efter de nu-
gældende regler er medlem af bestyrelsen. Med valget af Jens vil den nye bestyrelse i DASU være væsentlig styrket med et med-
lem som kender sporten indefra, og i alle tilfælde have en ildsjæl, som nogle nok vil blive lidt forpustet i at holde trit med.   

Ny madmor 
I næsten 20 år har Karin Munkholm trofast taget sig af alle de 
kulinariske serveringer ved vore klubmøder – det er nok ble-
vet til nogle tusinde madder, der er smurt og serveret til meget 
beskedne penge for klubmedlemmerne. 
Nu mener Karin imidlertid, tiden er inde til at der skal ske 
afløsning – og vi søger derfor i AAS én eller flere, som vil 
påtage sig jobbet med at klare det fornødne ved vore klubafte-
ner.  

Martin Johansen (MSS) i flot firehjulsdrift ved Rally Odder 
Avis – AAS’s DM afdeling i rally. 

Her ses Ole Bengtsson med Anja Kristensen i codriver sædet 
efter en nærkontakt med en Hoffman-klods i Fårvang. 


