
(14/6) 3 afd. af den jyske femkantturnering Oprettet d. 14. juni 2006

Svært O-løb med kørsel på TDC's arealer i Viby

Med Bernd Thrysøe som løbsleder blev 3. afdeling af femkantturneringen afviklet med start og mål fra selskabslokalerne i 
Grøftehøjparken i Viby.

De 11 startende hold fik nok at se til, idet Bernd med hjælp fra Hans Jacobsen havde fået lov til at køre på arealerne ved 
TDC i Viby. Her blev deltagerne præsenteret for en virkelig udfordring med kørsel omkring lygtepæle, containere, 
bemandet stempelkontrol mv, og på den del af løbet blev der uddelt mange strafpoint. Derudover foregik løbet i 
industriområderne i Tranbjerg og Hasselager.

De 2 deltagende hold fra AAS  Svend Erik Nielsen/Jeanette og Reneé/Hans Ole Nielsen blev henholdsvis nr. 1 i C-klassen 
og nr. 3 i B-klassen.
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(22/6) Det årlige Go-kart race i AAS Oprettet d. 22. juni 2006

Blev som sædvanlig en våd affære

Det årlige Go-kart løb blev som 
sædvanligt afviklet i regnvejr, da 
klubbens medlemmer mødtes 
til  klubaften på Midtjydsk 
Kartingcenter i Ikast

Der var 28 som var ude at køre, og det 

blev en sjov aften med masser af 
udfordring med de noget drilske Go-
karts på en regnvåd bane.
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(24/6) AutoMester Økonomiløbet Oprettet d. 24. juni 2006

Blev vundet af Jørn Iversen/Hans Jørgen Andersen, som nu fører Unionsmesterskabet.

AAS afviklede lørdag den 24/6-06 tredie afdeling af Unionsmesterskabet i Økonomiløb med 
12 deltagende hold. Fra AAS deltog Torben Østergård/Poul Erik Hansen (Hyundai Getz), 
Kristian Vestergaard/ Bjarne Andersen (Hyundai Getz), samt klubbens kasserer Hans Jørgen 
Andersen med sin faste makker Jørn Iversen fra Sønderborg i Ford KA.

Det veltilrettelagte løb, som var kreeret af Hans Jacobsen og Niels Iversen, strakte sig 
over 316 km i det østjyske område 
med Solbjerg som start og mål. 
Vindere blev igen Jørn 

Iversen/Hans Jørgen Andersen 
(klik her for at se resultatlisten), 
som nu fører unionsmesterskabet 
knebet foran Kaj Ole Jensby/Hardy 

Madsen.

Torben/Poul Erik fik en 4. plads 
generelt og ligger også på 4. 
pladsen i Unionsmesterskabet. 

Kristian Vestergaard/ Bjarne 
Andersen prøvede lykken sammen 
i dette løb, dog var rollerne byttet om, sådan at Bjarne observerede og Kristian styrede med 
det resultat, at de fik brugt en masse brændstof – det var der måske en årsag til, for de få 
gange undertegnede så dem på ruten var de enten kørt forkert eller også havde de pokkers 

travlt med at nå tidskontrollen!

Fotos fra løbet finder du under fotogalleriet 
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