
(4/9) Grand Prix Danmark - et vellykket arrangement. Oprettet d. 4. september 2006

DBA bossen Karsten 
Ree som her ankommer 
standsmæssig til 
Jyllandsringen, fik 
sammen med de mange 
tusinde tilskuere en god 
motorsportsweekend 
med masser af aktion 
og godt vejr, bortset fra 
en enkelt regnbyge i 
slutningen af søndagen.

Også de mange officials 
fra AAS kunne igen se 
tilbage på et vellykket 
arrangement. 

AAS havde ikke mindre 
end 56 deltagere ude at 
køre – klik her - for at 
se klubbens deltagere, 
som i løbet af 
weekenden blev spottet 
i depotet.

Klik her – stillingen i 
DTC.
Klik her – stillingen i 
DTC Cup.
Klik her – stillingen i 
Advan Cup.

Klik her – Løbstider/resultater (fra Racerresultat)
Klik her – Stillingen i Renault Clio Cup (fra DTC-net)
Klik her – Stillingen i Formel Ford (fra DTC-net)

Tilbage
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(7/9) Kursuskalender for officials Oprettet d. 7. september 2006

Dygtiggør dig som officials og deltag i et relevant kursus

DASU’s kursuskalender vedr. officials kurser i efteråret 2006 og foråret 2007 er nu 
publiceret – klik her.

Er du interesseret i at deltage og dygtiggøre dig som officials indenfor banesport, Rally og 

O-sport kan du kontakte følgende i klubben:

Banesport: Per Leth - tlf. 40 29 66 59 eller send en email via hjemmesiden.

Rally: Peter Bentsen - tlf. 21 27 94 20 eller send en email via hjemmesiden.

O-sport: Hans Ole Nielsen - tlf. 86 99 77 00 eller send en email via hjemmesiden.
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(13/9) 4 afd. af DM i Rally – en succes! Oprettet d. 13. september 2006

Forrygende rally rapporterer vore deltagere. 

Vi har fået følgende rapport fra vore 2 hold, som den 9-10 september deltog i Café Lyren rally – 4 afd. af DM i 
Rally arrangeret af Motorsport Sønderjylland.

Morten Lund/Anders Hartvig – Peugeot 106 Rally – klasse N1 (blev nr. 19 generelt)
Peter Kiil/Peter Rølling – Citröen Saxo VTS – klasse N2 (udgik på prøve 13)

Ud af 42 startende udgik 18 - resultatliste – klik her.

Morten Lund: Jeg var til DM 4 sammen med Peter Kiil/Peter Rølling og 4 geniale 
sevicefolk. Peter Jensen, Thomas, Carsten og Thomas. Anders Hartvig fra Odense (kører 
normalt en Opel Corsa 1,3 i Rally 2) var med som min 2. kører.

Det er den største rallyoplevelse jeg har haft, og jeg kan vist også skrive under på det for 
de fleste andre der var med. 3-4 dage med notekørsel, geniale asfaltprøver, natkørsel og 
grusprøver, samt en afslutning med 24 km rundstrækning (Genner-prøven) på en blanding 
af grus og asfalt, og det hele blev afviklet meget professionelt og med veloplagte glade 
officials.

Så selvom det betyder at I måske skal gå på smalkost eller pansætte jeres mors 
bryllupsarmbånd, så tag med næste gang der bliver kørt et DM af den kaliber. 

Før løbet havde jeg overvejet om banesport kunne være en spændende udfordring. Men efter at have kørt 
Padborg park to gange og sammenlignet det med at køre en "rigtig" rallyprøve, såeh... ja - de der banefolk - de 
kører jo faktisk bare rundt og rundt og rundt og rundt og rundt.

Peter Kiil: Jamen jeg har ligesom Morten, kun 
rosende ord til arrangementet. Det er ubetinget 
de bedste prøver jeg nogensinde har kørt. Vi 
var rigtig fint med i N2 klassen, satte dog en 
del tid til på gruset som ikke er min stærke side 
endnu. Men på asfalt fulgte vi rigtig godt med 
og lå efter lørdag aftens prøver 21 sekunder 
efter nummer 1 i klassen, og 2 sekund efter 
nummer 2. 

Søndag gik også rigtigt godt, vi var meget 
tilfredse med vores tider. På prøve 13 går det 
dog galt, og jeg taber bilen udover en top vi 
ikke havde i noterne, og rammer en træstub 
med godt 100 km/t. Der skal lidt opretning til, 
men ikke noget rigtig alvorligt, og vi var begge 
lidt ømme et par dage efter. Men vi satser på at 
have bilen klar til sidste DM-afdeling, så vi har 
ikke mistet modet.
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(21/9) Tillægsregler mv til O-løbs finalen 4/11 Oprettet d. 21. september 2006

OK - Bredballe Løbet den 4. november 2006 NEZ - DM - JFM Finaleløbet.

Nu er den særlige internetside vedr. Aarhus Automobil Sports store O-løbs arrangement klar.

Her finder du indbydelse, tillægsregler, elektronisk tilmeldelse samt en løbende opdateret 
deltagerliste - blot  klik her.
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(21/9) Rally Klubaften på play station Oprettet d. 21. september 2006

10 interesserede medlemmer var mødt op i Riiskov

Rally klubaften - den 20/9-2006 - Der blev hygget, udvekslet rally erfaringer, 
dystet ihærdig på playstation, og ikke mindst blev Peter Bentsen brækkede fod 
beundret, da omkring 10 interesserede medlemmer var mødt op i MMCC lokaler i 
Risskov.
Peter var ikke startet tidlig på skisæsonen, nej han havde blot konstateret at 
weekendens job som dommer i Café Lyren Rally blev mere spændende end forventet –
ikke fordi han havde trådt forkert, nej han var såmænd blevet kørt ned af løbslederen! 
– det skal dog siges, at der var tale om et hændelig uheld. 
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(26/9) Q8 Auning løbet havde 11 deltagere Oprettet d. 26. september 2006

Bjarne og Bernd blev nr. 1

Q8 Auning løbet- den 25/9-2006. - 5 afdeling af 
Femkantturneringen som havde 11 deltagere til start 
foregik syd for Randers med start i Auning og mål i 
Hvilsager. De 3 AAS hold fik følgende placeringer:

Bjarne Andersen/Bernd Thrysøe blev nr. 1 og 
Torben Østergård/Poul Erik Hansen blev nr.4 i 
klasse B. Jeanette/Svend Erik Nielsen blev nr. 2 i 
klasse C.
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(30/9) UM i økonomiløb afgøres i dag. Oprettet d. 30. september 2006

Lykkedes det i år for Jørn Iversen/Hans Jørgen Andersen at blive mestre. 

Spændingen er stort forud for sidste og 
afgørende løb i kampen om årets UM-
mesterskab i Økonomiløb, som foregår 
på Fyn hvor Motorklubben Centrum 
står som arrangør af Clean Car Eco 
Rally 2006.

Kampen står mellem Ole 
Nielsen/Torben Arp og det 
kombinerede hold Jørn Iversen/Hans 
Jørgen Andersen fra 
Sønderborg/Aarhus, hvor kun 1 point 
skiller holdene – klik her for at se den 
samlede stilling før dagens afgørende 
løb.

Udover Jørn Iversen/Hans Jørgen 
Andersen deltager følgende hold fra 
AAS.:

Torben Østergaard/Poul Erik Hansen
Niels Iversen/Hans Jakobsen
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