
(11/3) Vigtig information til officials på Jyllandsringen Oprettet d. 11. marts 2007

Insend snarest jeres medlemskort (betalt girokort for 2007) til Jan Præstekjær.

VIGTIG information fra Jan Præstekjær.

Desværre gik det ikke helt som planlagt på officialsmødet den 8/3 mht. at 
etablere et gyldig adgangskort til Jyllandsringen mv. 

I bedes derfor snarest sende jeres AAS medlemskort (det betalte girokort 
for 2007) til mig:
Jan Præstekjær , 
Grøndalsvej 50, 3 mf., 

8260 Viby J.
.
Hvorefter i får det retur i lamineret stand behørigt forsynet med jeres foto og mærket 
”officials”. 

Fik du taget dit foto sidste år skulle vi have dit billede, men for en sikkerheds skyld 
må du gerne medsende et foto. 

Er det for stor en udgift med portoen – så skriv det lige når du sender girokortet – så 
vedlægger jeg et frimærke (kr. 4,75), når jeg returnerer dit medlemskort. 
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(18/3) Weekendens AAS resultater i rally Oprettet d. 18. marts 2007

AAS deltagelse i 1. afd. af DASU regional rally, samt 1. afd. af JMF i klubrally

Struer og Omegns Motor Sport afviklede i lørdags (17/3-2007) 1. afd. af DASU Regional 
Rally, som desuden talte til AAS’s klubmesterskab i rally.

Vi havde 3 hold med, som opnåede følgende placeringer:

Klasse 1: Ole Bengtsen / Mette Knudsen (071) - plac. nr. 5
Klasse 3: Anders Mortensen / Søren Iversen – plac. nr. 2
Klasse 3: Peter Kiel / Peter Rølling – plac. nr. 4

Se resultatlisten – klik her.

Randers Auto Sport afviklede i søndags (18/3-2007) 1. afd. af JMF i klubrally.

Vi havde 3 hold med, som opnåede følgende placeringer:

Klasse KR1: John Jørgensen / Morten Hansen - plac. nr. 1
Klasse KR1: Brian Nonboe Kristensen / Morten Jensen – plac. nr. 2
Klasse KR7: Mikkel W. Jensen / Per Vistoft – ej gennemført
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(24/3) Prøv at køre økonomiløb - gratis Oprettet d. 24. marts 2007

Det er gratis og du behøver hverken medlemsskab eller licens. Ja – kære medlemmer, 

officials og andre - nu er der altså ingen undskyldning længere for ikke at prøve lidt ”aktiv”
og ganske ufarlig bilsport.

.
Til vort jubilæumsløb lørdag, den 14/4-2007 bliver der 
åbnet en turistklasse, hvor alle der ikke har prøvet det før –

også ikke medlemmer – kan komme ud at køre, ganske 
gratis og uden licens (benzinen skal du dog selv betale).

Man behøver ikke nogen form for udstyr, løbet er lavet så 

man kan køre ved hjælp af bilens triptæller, og egentlig 
også helt uden bare ved hjælp af køreordrerne. 

� Vejene er af god beskaffenhed, så du kan rolig tage søndagsbilen ud af garagen. 

� Løbet er på 150 km, og man skal regne med en køretid på omkring 4 timer + mødetid. 

� Køreordrerne er lette og består f.eks. af de såkaldte tulipaner – se eksempel nedenfor 
– som enhver kan finde ud af, og ellers vil der være AAS folk klar til at hjælpe dig på 
startstedet. 

� Man kan deltage uanset om man kommer i en Suzuki Alto eller en Audi A8, da 

reglerne for økonomiløb er skruet så snedigt sammen, at ens benzinforbrug måles i 
forhold til bilens ECE-norm, så groft sagt har man vundet, hvis ens benzinforbrug 
f.eks. er 10% lavere en sin bils normtal, hvor de andre kun har opnået en forbedring 
på f.eks. 9% eller mindre, uanset hvad bil man kører i. Kører man ikke den rigtige rute 

på den rigtige tid bliver der lagt strafliter til ens forbrug. 

Så overtal nu konen/kæresten eller en god ven til at være andenkører/navigatør, og lok 
naboen eller arbejdskollegaen med til en dyst om hvem der kan køre mest økonomisk.

Har du kørt O-løb inden for de sidste 3-4 år kan du dog ikke deltage i turistklassen, men kan 
så stille op i begynder cup.
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