
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AAS har i jubilæumsåret valgt at fejre sin 50 års fødselsdag med en række sportslige arrangementer, som viste klubbens 
store spændvidde. 
Den 14/4 kørte AAS en afdeling af Unionsmesterskabet i økonomiløb. Klubben har også i år arrangeret 4 store DTC-løb 
på Jyllandsringen, og den 29/9 afviklede AAS et kanongodt DM-rally, og i november måned (efter redaktionens slutning) 
køres afslutningsløbet i DM i bilorienteringsløb. 
 
Søndag den 4. november 2007 – på selve dagen fejrer AAS de 50 år ved en reception i restaurationen på Jyllandsringen 
mellem kl. 13 og 16, hvor alle klubbens medlemmer – tidligere og nuværende – gode kollegaer rundt omkring – og gode 
venner af AAS er velkommen.  
 
 

    

 (14/4) Klubbens UM-afdeling i økonomiløb - Poul-Erik 
Hansen sender klubbens kasserer og sidste års UM-vinder 
Hans Jørgen Andersen ud på ruten. 

(29/9) Klubbens DM-afdeling i rally - her ses vinderen i 
klasse 7 - Tim Svanholt, Roskilde og Henrik Vestergaard 
(AAS). Foto - Morten Alstrup 

  
 

 

Bestyrelse - 2007 

  
(9/9) Her ses Jan Magnussen (AAS) vinderen ved årets 
Grand Prix Danmark på Jyllandsringen. - Foto Henning 
Smed. 

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) 
Jesper Skjødt (sekretær) 
Per Leth 
Bjarne Andersen 
  
  
AAS nyt: Holger Møller-Nielsen 
  
   
Kontingent: kr. 475,- 
  

 

      
50 års jubilæums kavalkade 



1960-63 
Efter hvad der siges har kassereren og Møller-Nielsen corp. 
stødt hovederne sammen, lad os alle - - - - - håbe at de ikke 
har taget mere skade. 
 
Det trækker lidt sagde Ole Boe da han kom på et værksted 
oppe i Norge med sin Porsche Super 1600 - - - - - den mangle-
de bare den ene dør. 
 
Tanker er toldfrie – vor energiske kasserer er nu efter kontin-
gentopkrævningen begyndt at bygge hus! Revisoren har fået 
ny bil???!!! 
 
Try, try and try again – klubnyt redaktøren prøvede for nylig 
de forskellige glatkørselteorier. Efter 14 dages ophold på 
værksted er han nu atter kørende! 
 
Oplysning til klubbens livsforsikringsagent: Leo Rasmussen 
kører nu MGA! 
 
Klubbens revisor går pt. med stok! Han faldt over en fejl i 
regnskabet! 
  
Et sælsomt syn – vor formand med sin junior søn vandrede i 
nattens mulm og mørke 15 km rundt i Mols bjerge under Gre-
nada-løbet, efter at have efterladt vognen i et mudderhul. Van-
drelauget har tildelt dem begge en guldnål for ædel fodsport, 
og bedt dem arrangere rundture til sommer. 
 
Et medlem af festudvalget beder os oplyse, at han ikke er eller 
skal være bogtrykker, selv om han lejlighedsvis ”trykker” Ti-
dens kvinder!!! 
 
Vi ser i avisen at en mand med 160 km/t er kørt fra politiet. 
Når du er i landet Ole Boe, kunne du da godt komme og hilse 
på dine gamle venner. 
 
Fiat-Søren udi Hinnerup meddeler, at han pinedød vil med i 
næste Alperally. Han har allerede anskaffet sig alpehue og 
Fiat-triptæller. 
 
Ole Boe – det danske forsvars hovedhjørnesten, er vendt uni-

formeret hjem fra klippelandet. Han rejser nu landet rundt med 
en kollektion af buldozere o.a. småting. På fyn stak han hove-
det ud af forruden i sin Porche. Var du på udkig efter kunder, 
Ole? 
 
Vore 2 venner fra Odder, Opel-Clausen og Erik Christiansen 
spurgte på en restaurant: Kaviar? Hvad er det? - Det er æg fra 
støren! Nå, så giv os 2 blødkogte!! 
 
1964 
Træk har aldrig generet mig, si’er vort medlem Poul Weinrich. 
Når bare det er forhjulstræk! 
 
Det var vist Nysom som kom med følgende udtalelse ”Jo jeg 
har såmænd arbejdet under samme chef i 25 år. Vi holder 
sølvbryllup i næste måned.” 
 
1965 
Hvordan tror du, det går med Jyllands-Ringen? Spørger vi Ole 
Hansen. Jeg håber det kører rundt, var svaret!! 
 
Edelholt sendte afbud for nylig til et gilde hos Aage Pind! - 
han var træt af de evindelige pindemadder!! 
 
1966 
Kruuse er glad for Resenbro, han betaler ingen skat! Der er 
ingen der vil ligne ham!! 
 
Først nu ved jeg hvorfor man kommer gær i øllet, sagde den 
kvikke Rennison forleden, det er for at hæve blikket!  
 
Det forlyder i øvrigt i inderkredsen, at Poul Weinrich næste år 
starter i Alfa Romeo. Sikke hurtigt man så kan få sine vandrør 
tættet!! 
 
1967 
Clausen holder ferie i Skåne, halvan og Blekinge, medens vor 
Lasse (folketaleren) lige er vendt hjem fra Drammen i Norge. 
Heller en dram i timen end en time i Drammen udtaler vor 
glade ven! 
 
 Nimbus-Frede har søgt et job som befølongsmand i pigegar-
den. 
 
Som Erik fra Odder siger: Der kommer en tid, hvor man fore-
trækker Bordaux for Bardot. 
 
Vor landbrugsmedarbejder i Foldby har nu anskaffet sig en 
magetærsker. 
 
Svar til Birte Marie: KFUK betyder Kvindelige Former Under 
Kontrol. 
 
Undertiden må man gribe sig i egen barm, men det bliver nu 
aldrig helt det samme - udtaler vor ven, Poul Weinrich. 

      
 Udklip af den ”gamle redaktyr” 

 H. W. Bondesen’s vandede 
 vittigheder  fra Klubnyt i 60erne. 

Harry W. Bondesen – formand fra 1967-73 og redaktør fra 
1960-71 – ses her i sin veteran MG Midget. 


