
(1/11) Baneofficials info vedr. 2007 Oprettet d. 1. november 2006

Foreløbig løbskalender for næste års baneløbs sæson.

Hej Alle sammen

Ja så er der gået de ca.14 for dage som jeg sagde, med at datoerne for 2007 ville være på plads. 

Men jeg må lige huske jer på at kalenderen ikke er helt færdig, men det varer nok ikke så længe, og mon ikke at 
datoerne til FDM Jyllandsringen ligger nogenlunde fast. Så nu kan i godt ”krydse af” i kalenderen for 2007. 

DTC A/S har søgt følgende til FDM Jyllandsringen 2007.

05-06. maj
09-10. juni
01-02. september
13-14. oktober

DTC A/S har søgt følgende til Sturup Raceway 2007.

28-29. juli

DTC A/S har søgt følgende til Padborg Park 2007.

19-20. maj
23-24. juni
22-23. september

Jeg medsender den foreløbige banekalender  - klik her - så i kan se hvornår de andre laver løb.

Jeg vil hermed slutte og endnu en gang takke for jeres store arbejde i 2006 fra både løbsledelsen 4hjul som 2hjul 
og ikke mindst fra DTC A/S 

På disses vegne
Jan Præstekjær
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(5/11) Svær - men flot finale i O-løb Oprettet d. 5. november 2006

OK Bredballe løbet blev en "tough" afslutning på NEZ - DM - JM finalen i O-løb.

Der var ingen af mandskaberne, der kunne finde den helt rigtige vej, da Aarhus Automobil Sport 
lørdag d. 4. november afviklede finalen i kampen om både det Nordeuropæiske Mesterskab og det 
Danske Mesterskab i bilorienteringsløb ved Vejle. 

Starten gik fra OK i Bredballe og derfra gik den 90 km lange rute gennem Lysholt, Hornstrup, Bredal, 
Gl. Sole, Øster Snede, Løsning, Hedensted og til slut endte deltagerne ved Vejle Fjord Kursuscenter 
ved Stouby. At der - på det forholdsvis beskedne 
område - kunne blive kørt så mange kilometer 
skyldtes, at deltagerne undervejs skulle køre 
meget rundt på de små markveje i området, og 
at der var en del kørsel i industriarealerne i 
Hedensted, Løsning og Vejle. 

Mange af de garvede kørere havde store 
problemer med at finde den rigtige vej rundt i 
området, og der blev givet mange strafpoint for 
både at komme for sent og for manglende 
kontrolskilte undervejs. De fleste af holdene 
brugte omkring 6 timer på at køre de 90 km, så 
sværhedsgraden i OK Bredballe Løbet var 
meget høj. 

Løbsleder Bernd Thrysøe fra Løsning havde inden løbet vurderet, at de bedste mandskaber ville 
ende på ca. 50 strafpoint. Da Bernd efter løbet kunne gøre status på resultaterne, måtte den erfarne 
rutelægger imidlertid konstatere, at det er meget svært at vurdere sværhedsgraden på forhånd. Det 
bedste hold fik nemlig ikke færre end 243 strafpoint. 
OK Bredballe Løbet blev vundet af Jørn Mørup fra Holstebro og Børge Holm fra Thy, der kørte 
sikkert igennem ruten og henviste storfavoritterne Harald og Jan Søndergaard fra Ikast til 
andenpladsen. 
I klassen for de udenlandske hold var der Riku Bitter og Stefan Åstrand fra Finland, der kørte ruterne 
mest rigtig i OK Bredballe Løbet. På 2. pladsen var det fra Riku Rousku / Jari Ojanpera fra Finland, 
skarpt forfulgt af Jari Kulmala / Esa Yliniemil ligeledes fra Finland.

I DM sammenhæng kunne Harald og Jan 
Søndergaard fra Ikast efter OK Bredballe Løbet 
kåres som danske mestre, foran Bjarne Hansen 
og Jan Johansen fra Frederikssund. Løbsleder, 
Bernd Thrysøe fik, sammen med makkeren 
Bjarne Andersen fra Hammel, bronzemedaljerne 
med hjem. - AAS holdet kunne, som 
rutelæggere, ikke selv deltage i OK Bredballe 
Løbet, men i de foregående 4 DM afdelinger 
havde holdet samlet nok point sammen til at 
sikre sig 3. pladsen i den samlede stilling.

I kampen om NEZ (Nord Europæisk Zone) 
mesterskabet var det finnerne Riku Bitter og 
Stefan Åstrand, der samlet endte bedst. 

Sølvmedaljerne gik til Jørn Mørup og Børge Holm. De regerende mangedobbelte mestre, brødrene 
Harald og Jan Søndergaard, måtte tage til takke med bronzemedaljerne. At de i år må ”nøjes” med 
3. pladsen skyldes nok mest, at de udgik i den svenske NEZ afdeling med tekniske problemer.

Løbsleder Bernd Thrysøe fra Løsning havde lavet et flot arrangement, og efter løbet var der mange 
roser til ham fra de deltagende hold. Løbsledelsen kunne sent lørdag nat, efter at havde indsamlet 
materiel på ruten, konstatere, at de 56 startende hold i OK Bredballe Løbet havde kørt pænt på de 
mange private veje i området. - I det fedtede føre kan det dog ikke undgås, at det kan ses, at der har 
været en del biler igennem vejene. 

Resultaterne i OK Bredballe Løbet blev:
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NEZ
DK klassen
1. Børge Holm / Jørn Mørup, 243 sp.
2. Harald Søndergaard / Jan Søndergaard, 258 sp.
3. Flemming Jensen / Bent Mikkelsen, 281 sp. 

NEZ udenlandsk klasse
1. Rikku Bitter / Stefan Åstrand, Finland, 456 sp.
2. Riku Rousku / Jari Ojanpera, Finland, 564 sp.
3. Jari Kulmala / Esa Yliniemi, Finland, 661 sp.

Slutstilling NEZ 2006
1. Riku Bitter / Stefan Åstrand
2. Børge Holm / Jørn Mørup, DK
3. Harald Søndergaard / Jan Søndergaard

Slutstilling DM 2006
Mesterklassen:
1. Harald Søndergaard / Jan Søndergaard, Ikast
2. Bjarne Hansen / Jan Johansen, Frederikssund
3. Bjarne Andersen / Bernd Thrysøe, Hammel / Løsning

A- Klassen
1. Torben Sørensen / Erik Bach Sørensen, Gladsaxe
2. Jørgen Jespersen / Bent Hansen, Borup
3. Anne Grethe Jensen / Jens Peter Jensen, Borup

B-Klassen
1. Ib Møller Jensen / Leif Larsen, Holbæk
2. Jerry Schmidt / Verner Hansen, Borup
3. Øjvind Jensen / Poul Erik Nielsen, Frederikssund

C-Klassen
1. Ejvind Jensen / Kaj Busk, Bjerringbro
2. Steffen Sørensen / Peter Steiness, Grindsted
3. Rene Hansen / Matias Hansen, Hedeland
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(17/11) Årets juletilbud på klubtøj Oprettet d. 17. november 2006

Kassereren har sat priserne ned på klubtøj indtil den 1/2-2006 med op til 33%!

Fleecejakke Sweatshirt Polo T-shirt

Årets Normal pris – kr. 150 Normal pris – kr. 200 Normal pris – kr. 150 

Julegave Jule tilbud – kr. 100 Jule tilbud – kr. 150 Jule tilbud – kr. 100 

Spar kr. 50 Spar kr. 50 Spar kr. 50

Kassereren er 
kommet i 
julehumør og sat 
priserne ned  indtil 
den 1. februar 
2007.

Priserne er excl. 
leveringsomk. –
aftal evt. 
afhentning eller 
lign.

Klik her og bestil 
julegaven nu.

Model: Anne-Sofie 

Blumensaat 

Side 1 af 1

31-01-2012http://www.bilsport.dk/default.asp?id=12524&nyhed_id=9696&pagetype=1&print=tr...



(26/11) En spørgelysten generalforsamling Oprettet d. 26. november 2006

Rapport fra årets generalforsamling i Skjød Forsamlingshus den 23/11-06.

De omkring 40 medlemmer, der var mødt op til den årlige generalforsamling den 
23/11-06 i Skjød Forsamling, medvirkede til en aktiv og positiv generalforsamling med 
så stor spørgelyst, at kassereren på et tidspunkt var bange for at tidsplanen ville skride 
– det ville jo være kedeligt hvis kaffen blev kold og rullepølsemadderne lunkne.

Det der satte gang i spørgelysten var et forslag fra Peter Kiil/Morten Lund om en 
”sammensmeltning” af klubbladet og hjemmesiden, således at man kunne spare 
omkostningerne til udsendelse og trykning af klubbladet, og i stedet bruge besparelsen 
til udvikling af hjemmesiden og andre udviklingsprojekter i klubben.

Jens Munkholm mente dog ikke at man på nuværende tidspunkt kunne undvære det 
gode og velredigerede trykte klubblad, da der stadigvæk var en hel del medlemmer, 
som ikke havde adgang til internet/computer.

Efter udveksling af bemærkninger til forslaget, blev konklusionen at 
generalforsamlingen henstillede til bestyrelsen, at nedsætte et udvalg der skulle se på 
fremtidens information/media struktur i AAS.

Derudover var der bl.a. spørgsmål omkring 50 års jubilæet til næste år, samarbejde 
vedr. et ”dødt projekt” om etablering af et motorsportsanlæg ved Aarhus mm. Under 
eventuelt advarede Poul Weinrich banesportskørerne om at være på vagt, såfremt de 
fik tilbudt en ”gratis bil”, idet det desværre for nogle havde vist sig, ikke at være så 
gratis endda.

Formanden Jens Munkholm kunne i sin beretning se tilbage på et virklig godt sportslig 
år for AAS, med masser af gode placeringer i såvel banesport, Rally, O- og økonomiløb. 
Endelig nævnte formanden, at det lysnede med hensyn til at få eget klublokale i 2007 
på Jyllandsringen.

Generalforsamlingen godkendte det fremlagte regnskab for 2005/06, samt budgettet 
for 2006/07, hvori der var indkalkuleret en kontingentforhøjelse på 50 kr., idet det 
forventes at DASU hæver deres kontingent på det kommende repræsentantskabsmøde 
med dette beløb. Såfremt DASU’s kontingentforhøjelse bliver mindre, vil AAS’s 
kontingentforhøjelse blive reguleret ned med et tilsvarende beløb.

Der var enstemmigt genvalg til såvel Jens Munkholm (formand) som til de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer Per Leth, Jakob Borum, Jesper Skjødt og Hans Ole Nielsen.

Ligeledes blev bestyrelsessuppleanterne Henrik Kirkegaard og Bern Thrysøe genvalgt, 
og også genvalg til revisorerne Henrik Møller-Nielsen og Kurt Christensen.
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(27/11) Kåring af Danmarks bedste O-løbs arrangement 
i 2006.

Oprettet d. 27. november 2006

Alle O-løbs licensindehavere i Danmark opfordres til at deltage i kåringen af årets bedste 
O-løbs arrangement i Danmark

SOS - vær med til at kåre årets bedste O-løbs arrangement.

SOS (Sjovere O-løb søges) vandrepokalen, som i 
1993 blev indstiftet og skænket af AAS, skal uddeles 
for år 2006. Det fremgår af statuetterne for den 
eftertragtede pokal, at den skal tildeles den 
løbsledelse, der står bag årets bedste O-
løbsarrangement totalt set, og dermed viser vejen for 
andre arrangører. 
I vurderingen indgår, udover selve løbsruten, 
kvaliteten af service overfor deltagerne. Alle med 
gyldigt O-licens under DASU er berettiget til at 
indstille kandidater til SOS pokalen.
Den begrundede, skriftlige indstilling skal være 
AAS’s O-udvalg i hænde senest d. 31. december 

2006, og kan indsendes på følgende måder (se 
grå boks):

Ole Skov, TMS - vinder 2005 

Den letteste måde - udfyld den elektroniske 

formular og send den direkte herfra til 
AAS's O-udvalg - klik her.

Du kan også indsende din indstilling pr. 
email til banjon@post.tele.dk

Selvfølgelig kan indstillingen også sendes 
pr. post til:

AAS.’s O-udvalg,
Co.: Bjarne Andersen,
Bygaden 15, Skjød,
8450 Hammel.

Husk - sidste frist - den 15/1-2007. 

Dommerpanelet består af AAS’s O-udvalg, som med 
hård hånd vurderer de indsendte forslag. Pokalen 
blev sidste år til tildelt løbsleder Ole Skov fra TMS 
for Ideal Combi Løbet, som blev kørt d. 20. august 
2005. - Og hvem ved, om de kan snuppe den igen, 
eller om pokalen skal skifte ejermand/klub? 
Efter vor mening er der i år indtil flere kandidater til 
SOS-pokalen, og der kan sagtens nå at komme flere, 
da sæsonen ikke er helt slut endnu.
Pokalen for 2006 bliver uddelt i forbindelse med 
Hold-DM der efter den foreløbige løbskalender skal 
afvikles af TMS d. 1. september 2007. Ved dette løb 
er der traditionelt mange O-folk tilstede, som så kan 
være med til at hylde vinderen af den eftertragtede 
SOS-pokal. SOS-pokalen er ikke blevet mindre 
vigtig med årene, da det netop er de sjove O-løb, der 
kan være med til at gøre det
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