
(24/8) Hyggelig klubaften på Jyllandsringen Oprettet d. 25. august 2006

Manøvreprøver og grill på campingpladsen

De 13 som var mødt frem fik en hyggelig 
grillaften i det gode vejr krydret med nogle 
simple manøvreprøver i ryttergården. 

Per Leth vandt i overlegen stil dagens 
konkurrence, men rygterne sagde også at 
han havde trænet hårdt den sidste måned! 
Kurt Christensen derimod slog alle rekorder i 
væltning af kegler – han påstod at det var 
fordi han havde så travlt med at komme ud 
og fotografere de andre til AAS’s hjemmeside 
– klik her for at se fotogalleriet. 

Fra AAS’s side lyder der en tak til FDM Jyllandsringen for lån af biler og prøvebane, og 
til Jørgen fra Campingpladsen for lån af grill og lokaler. 
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25/8) O-løbs nyt om Q8 Auning løbet Oprettet d. 25. august 2006

4 afd. af Den Jydske Femkantturnering den 25/9-08

Mandag d. 25. september er Hans Ole 
Nielsen løbsleder for 4. afdeling af Den 
Jyske Femkantturnering. Løbet starter fra 
Q8 i Auning, som ligger på Vestergade 43. 
Man kan enten tilmelde sig til Hans Ole på 

tlf. 4040 8501 eller ved at udfylde den 
elektroniske tilmeldingsblanket på Osport -
klik her.. Det er også muligt bare at møde op 
ved Q8 mellem kl. 18.30 og 19.30 og 
tilmelde sig. Løbet bliver på maks. 40 

kilometer og slutter i Hvilsager 
Forsamlingshus. Løbet kan også køres af 
klubbens medlemmer, der normalt ikke køre 
O-løb, så mød op og prøv…hvis du tør 

prøve kræfter med et O-løb

Klik her - for nærmere info og tillægsregler.

Bemærk at det oprindelige planlagte O-løb den 16/9 er flyttet til den 4/11-2006.
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(31/8) Hvordan kommer man ud af Fotogalleriet Oprettet d. 31. august 2006

Nogle medlemmer har tilsyneladende problemer med at komme ud af Fotogalleriet.

Nogle medlemmer har tilsyneladende problemer med at komme ud af Fotogalleriet, og også 
af nogle PDF dokumenter (tillægsregler og resultater), og har måttet lukke PC.eren ned for 
at komme videre.

Hvorfor nogle har dette problem mens det fungerer udmærket hos andre, har vi i skrivende 

stund ikke en forklaring på.

Men vi har nu valgt at ændre opsætning, således at fotogalleriet mv.vises som en ny pop-up 
side, hvorefter der ikke skulle være problemmer med at komme tilbage til hjemmesiden 

uden at man skal til at lukke PC.eren ned!

Skulle I støde på andre fejl eller mærkværdigheder - døde links etc., må I meget gerne 
hjælpe ved at give en tilbagemelding til Kurt Christensen - klik her.
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