
(4/11) Børge Jensen – danmarksmester i rally Oprettet d. 4. november 2007

Udover et hold af garvede rallyofficials med Per Damgaard i spidsen, som passede prøve 

nr. 7 og 9 – en ca. 10 kilometer lang prøve i nærheden af Tjæreborg - stillede AAS til start i 
lørdagens BMC Rally i Bramming og Omegn med deltagere i 6 rallybiler. Løbet var sidste 
afdeling af årets DM i rally. 

Her lykkedes det vort medlem Børge 
Jensen at blive DM mester i Sport 
1400-klassen sammen med Frank 
Nielsen fra Odder. Kampen i klassen 
stod kampen mellem Frank/Børge og 
Kasper Rasmussen/Kristoffer 
Rasmussen, Jyllinge/ Jyllinge, men da 
den anden af de i alt 14 
hastighedsprøver, der udgjorde BMC 
Rally var kørt, måtte sidstnævnte hold 
trække sig ud af rallyet med en teknisk 
defekt. For dem var der nu kun en 
opgave tilbage, og det var at gratulere 
Frank Nielsen/Børge Jensen med 
Danmarksmesterskabet. Og det 
østjyske hold viste sig som værdige 
mestre. Holdet vandt Sport 1400-klassen ved BMC Rally, og med i alt fire sejre og en enkelt 
andenplads kan der ikke peges fingre ad dem.

Slutstilling i DM i rally i Sport 1400

1.    Frank Nielsen/Børge Jensen                Odder/AAS                        Peugeot 106 Kit 
Car             95 p.
2.    Kasp. Rasmussen/Krist. Rasmussen    Jyllinge/Jyllinge                 Peugeot 106 Kit 
Car             62 p.
3.    Martin Jensen/Asger Kvist                   Struer/Holstebro              Opel 
Corsa                            32 p.

De øvrige deltagere fra AAS opnåede følgende placeringer i løbet:

Tom Svanholt (Roskilde)/Henrik Vestergaard      nr.  9  generelt
Peter Kiil/Peter Rølling                                         nr. 31 
generelt                                                             
Anders Mortensen/Søren Iversen                        nr. 37 generelt
Morten Lund/Suna Schwaen (Sønderborg)          nr. 39 generelt
Ole S. Bengtsen/Finn Emborg (Odense)              nr.   6 i klassen om DASU mesterskab

Løbets resultater, samt DM placeringerne findes på http://www.rallyresult.dk/ .

Tilbage
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(4/11) Hvem vinder Statoil løbet på lørdag Oprettet d. 4. november 2007

I mester-klassen er det allerede inden Statoil-løbet afgjort, at Lars Palle og Aage Kirketerp 

fra Grindsted bliver nye danmarksmestre...

Statoil-løbet d. 10. november får 
start fra Statoil i Slet og målet bliver 
ved Stillinghallens cafeteria. 
Løbsleder Bernd Thrysøe fra Løsning 
vil ikke, udover dette, fortælle, hvor 
løbet køres, da deltagerne ikke skal 
have mulighed for at kigge på kort 
over området inden starten på 
Statoil-løbet. Løbet er finalen i årets 
DM serie og der køres i fem 
forskellige klasser. I mester-klassen 
er det allerede inden Statoil-løbet 
afgjort, at Lars Palle og Aage 
Kirketerp fra Grindsted bliver nye 
danmarksmestre. De mangeårige 
danske mestre Harald og Jan 
Søndergaard fra Ikast er favoritter 
til at hjemkøre sølvet. 
Kampen om tredjepladsen i klassen 
ser ud til at blive meget spændende, 

da der ikke er mindre en 3 hold, der med et godt løb kan vinde bronzemedaljerne. Sten Olsen og 
Henrik Jørgensen fra Frederikssund ligger inden Statoil-løbet på 3. pladsen og med et godt løb 
kan de bevare deres placering. De skal dog holde et vågent øje i bakspejlet med Flemming 
Jensen og Bent Mikkelsen fra Struer. Det sidste hold, der kan opnå bronzemedaljen, er, løbsleder 
Bernd Thrysøe og Bjarne Andersen. – Men, da holdet er med til at lave DM finalen, og derfor ikke 
selv kan deltage i løbet, er de afhængige af, at de andre kandidater til bronzen kører et meget 
dårligt løb. 
Løbet er også tællende til det Jysk/Fynske Mesterskab og også her er det de samme hold, minus 
Frederikssund-mandskabet, der kæmper om medaljerne. I de andre klasser kan der specielt i B-
klassen ses frem til hård kamp, da der er ikke færre end 8 hold, der kan opnå medaljer, så også i 
denne klasse bliver der virkelig kamp om de bedste placeringer i Statoil-løbet. 

Første mandskab sendes af sted fra Statoil i Slet kl. 14.00, og de sidste ventes at ankomme til 
Stillinghallen ved 21-tiden. Løbsleder Bernd Thrysøe har brugt det meste af sin fritid de sidste par 
måneder på at planlægge løbet. En af de store opgave er at indhente tilladelser til at køre på de 
mange private veje i løbsområdet. Bernd Thrysøe fortæller: ”Jeg har mødt meget stor velvilje fra 
lodsejerne i området, og stort set fået lov til at køre, hvor vi gerne vil, og det vil jeg sige tak for. 
Jeg vil også gerne takke Statoil og Stillinghallens Cafeteria for det gode samarbejde i forbindelse 
med løbet” slutter Bernd Thrysøe.
Deltagerliste, tillægsregler mv. finder du her...

 Bjarne Andersen
Billedtekst:
Lars Palle og Aage Kirketerp har god grund til at have det store smil på, da de allerede inden 
finalen i AAS, er sikre på det danske mesterskab.   
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(7/11) Velbesøgt jubilæums reception Oprettet d. 7. november 2007

Gamle venskaber blev genopfrisket, da mange af de gamle medlemmer helt tilbage fra de 
glade 60.ere var mødt op til en velbesøgt reception på AAS’s 50 års fødselsdag, søndag den 
4/11-2007...

I strålende solskinsvejr 
fejrede Aarhus Automobil 
Sport sin fødselsdag ved en 
velbesøgt reception på 
Jyllandsringen. Alle 
fremmødte blev modtaget af 
bestyrelsen med Jens 
Munkholm i spidsen, og fik 
udleveret et flot trykt 
eksemplar af 50 års 
Jubilæums kavalkaden, som 
igennem jubilæumsåret har 
været publiceret på klubbens 
hjemmeside.

Flere af de gamle medlemmer 
som var mødt op havde ikke 
set hinanden i 30-35 år, så 
snakken om gamle dage, og 

hvad der ellers var hændt, gik livligt i alle de 3 timer receptionen varede.

Blandt de gamle kæmper sås klubbens ældste medlem, tidligere formand og medstifter af 
klubben 91 årige Åge Møller-Nielsen, tidligere formand og DASU præsident Gert Nielsen, Jens Erik 
Bæk, Frits Juhl Pedersen, Erik Graversen, Ole Robert, Gert Rohbrandt, Leo Pihl, Ove Bank 
Nielsen, Frank Svenningsen, Viggo Boisen, Flemming Johansen, Kjeld Justesen, Ib Rennison og 
mange flere.

Flere følte trang til at tage ordet 
under receptionen heriblandt Erik 
Graversen, som fortalte om en 
”tænderskærende” oplevelse, hvor 
hans makker Per ”Fiskemand” tabte 
sine tænder under et o-løb – heldigvis 
fandt de tænderne igen.

Alt i alt var Jubilæums receptionen et 
flot højdepunkt på de mange store 
aktiviteter, som klubben har afholdt i 
løbet af året, og her må vi jo ikke 
glemme, at vi allerede den 10/11 
afvikler årets sidste store 
Jubilæumsløb DM i O-løb.

Dog var gæsterne og bestyrelsen 
noget forundret over, at ingen officiel repræsentant for DASU var mødt frem til Aarhus Automobil 
Sports 50 års jubilæum.

Billeder fra Jubilæums receptionen kan ses i vor fotogalleri – klik her.

Selvom du ikke var med til receptionen, har 
du dog mulighed for gratis at få tilsendt et 
eksemplar af den trykte 50 års jubilæums 
kavalkade, som alle gæsterne fik udleveret. 
.
Du skal blot sende en mail til Jan Præstekjær
– klik her. Tilbuddet er gældende så længe 
lager haves – husk at anføre din adresse på 
mailen.
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(11/11) Klubrally i Odder Oprettet d. 11. november 2007

Klubrallyarrangementet i Odder var begunstiget af flot solskinsvejr... 

Se resultaterne her...
.
Fotos fra løbet kan ses på 
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(12/11) Favoritsejr i Statoil løbet Oprettet d. 12. november 2007

Der var ingen af mandskaberne, der kunne finde den helt rigtige vej, da Aarhus Automobil 

Sport lørdag d. 10. november afviklede finalen af det danske mesterskab i 
bilorienteringsløb. Løbet var også tællende til kampen om det jysk/fynske mesterskab. 

Løbet startede ved Statoil i Slet og derfra gik 
den 80 km lange rute gennem Viby, 
Tranbjerg, Tiset, Ingerslev, Hørning for til slut 
at ende ved Stillinghallens Cafeteria. 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 også 
var en del kørsel i industriarealerne i Viby, 
Hasselager og Hørning. 

Mange af de garvede kørere havde store 
problemer med at finde den rigtige vej rundt i 
området og bilorienteringskørerne fik mange 
strafpoint både for at komme for sent og for 

manglende kontrolskilte undervejs. De fleste af holdene brugte omkring 5 timer på at køre de 80 
km, så sværhedsgraden i Statoil Løbet var meget høj. 

Løbsleder Bernd Thrysøe fra Løsning havde inden løbet vurderet, at de bedste mandskaber ville 
ende på ca. 75 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, da det bedste hold i Mesterklassen fik ikke færre end 216 strafpoint. 
Statoil Slet Løbet blev vundet af storfavoritterne Lars Palle og Aage Kirketerp Jensen fra 
Grindsted i en Subaru Impreza med 216 strafpoint, og andenpladsen blev hjemkørt af 
Frederikssundmandskabet Steen Olsen og Henrik Jørgensen i en Toyota RAV4.

I den samlede DM stilling var det også Lars Palle og Aage Kirketerp Jensen, der løb med 
guldmedaljerne. De har været fuldstændig suveræne i årets DM serie med sejre i samtlige af 
årets 6 DM afdelinger. Sølvmedaljer gik til Harald og Jan Søndergaard fra Ikast og bronzen blev 
hjemkørt af Steen Olsen og Henrik Jørgensen.

Der blev kæmpet i 5 forskellige klasser i Statoil Løbet, og i bilorienteringsløb kan alle være med. 
- Dette blev bevist meget godt af den kun 9 årige Malene Møller-Nielsen fra Aarhus Automobil 
Sport. Da hun jo, af gode grunde, endnu ikke 
selv må køre bil, havde hun taget sin far, 
Henrik, med som chauffør. At Malene har 
talent udi bilorienteringens svære kunst, 
beviste hun ved at sejre i debutantklassen. 
Malene og Henrik kørte dog udenfor 
konkurrence, da Henrik normalt har licens til 
at køre i en højere klasse. - Men på trods af 
det, var det en meget fin præstation af så ung 
en kortlæser. 

Løbsleder Bernd Thrysøe fra Løsning havde 
lavet et næsten fejlfrit arrangement og efter 
løbet, var der mange roser til ham fra de 
deltagende hold. Løbsledelsen kunne sent 
lørdag nat, efter at de havde indsamlet 
materiel på ruten, konstatere, at de startende 
hold i Statoil Løbet havde kørt pænt på de mange private veje i området.

Resultaterne i Statoil Løbet blev:

Mesterklassen:
1. Lars Palle / Aage Kirketerp Jensen, Subaru, Grindsted, 216 sp.
2. Steen Olsen /Henrik Jørgensen, Toyota RAV4, Frederikssund, 343 sp.
3. Flemming Jensen / Bent Mikkelsen, Toyota RAV4, Struer, 346 sp.
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A-Klassen
1. Ib Jensen / Leif Larsen, Holbæk, 307 sp.
2. Bjarne Jensen / Bjarne Madsen, Thy, 324 sp.
3. Christian Mølck / Jan Petersen, Gladsaxe, 557 sp.

B-Klassen
1.Jan Sørensen / Bjarne Nielsen, Thy, 184 sp
2. Hans Sørensen / Erik Andreas Cayré, Grindsted, 342 sp.
3. Henning Larsen / Finn Jørgensen, Odense, 344 sp.
3.
C-Klassen
1. Jeanette Nielsen / Svend Erik Nielsen, Løsning, 209 sp.
2. Lars Jespersen / Asger Jespersen, Bjerringbro, 273 sp.
3. René Hansen / Mathias Hansen, Borup, 295 sp.

D-Klassen
1. Niels Åge Jensen / Henning Larsen, Bjerringbro, 138 sp.
2. Britta Hedegaard Nielsen / Hans Kurt Nielsen, Bjerringbro, 178 sp.
3. Bruno Koldbæk / Søren Koldbæk, Bjerringbro, 190 sp.

Uden for konkurrence:
Malene Møller-Nielsen / Henrik Møller Nielsen, Århus, 93 sp. 

Den samlede slutstilling i DM kan ses på: www.osport.dk
Resultatlisten fra løbet - klik her.
Se fotos fra løbet i Fotogalleriet - klik her.

Bjarne Andersen
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(14/11) Banechefen har rundet det skarpe hjørne Oprettet d. 14. november 2007

Det var ikke kun Aarhus Automobil Sport som fyldte 50 i november måned, også vor 

banechef Henrik Kirkegaard trådte ind i de voksnes rækker den 2. november, da han blev 50 
år – tillykke med det! 

Når det blev en forsinket fødselsdagshilsen her på hjemmesiden, skyldes det 
den omstændighed, at webredaktøren ikke i sin vildeste fantasi havde 
forestillet sig, at den nydelige ”unge” mand allerede var blevet ”voksen”.

Henrik Kirkegaard har været medlem af AAS 
siden februar 1975, og startede sin 
motorsportskarriere som aktiv banekører i 
Skandinavisk Renault Cup i årene 1975-77, dog 
deltog Henrik kun i halvdelen af løbene i 1977, 
indimellem skulle der jo skrabes penge sammen, 
da Henrik på det tidspunkt var en ”fattig”

mekanikerlærling. 

Da Henrik stoppede som aktiv kører blev han opfordret af sin gode 
kammerat Jens Erik Skouborg til at blive svingofficials på 
Jyllandsringen, hvor Henrik stod i sving 1 fra 1978 til 1995. Da 
Erik ”æggehandler” Christiansen i 1995 valgte at stoppe som 
banechef, var det et naturligt valg, at overdrage posten som 
banechef til Henrik Kirkegård, og i dag kender gud og hvermand 
indenfor banesporten jo Henrik, som med stor dygtighed, flid og 
ekspertice varetager jobbet som banechef ikke alene på 
Jyllandsringen, men ved alle DTC-afdelinger på de øvrige danske 
og svenske baner. Desuden er og har Henrik været medlem af 
klubbens banesportsudvalg i mange år. 

Udover at sikre at egne svingofficials passer deres job, holder 
Henrik også et vågen øje med om andre officials nu også laver noget, hvilket specielt 
licenskontrollen mærker, da Henrik ofte – ved uanmeldte besøg – konstaterer, at de jo ikke laver 
noget. Det må jeg (som en del af licensteamet) skarpt afvise – med alle de fejl man påstår vi 
laver, må vi jo have lavet noget!

Henrik – endnu engang tillykke og velkommen i de voksnes rækker.

Kurt Christensen
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(27/11) Årets klubmestre i baneløb er fundet. Oprettet d. 27. november 2007

Efter hårdt arbejde har pointsførerne Per og Michael Leth fundet årets klubmestre i 

baneløb. 

Der blev til klubmestre i 7 klasser, hvor John Nielsen overraskende vandt DTC klassen foran 
Michel Nykjær, som jo ellers blev årets DTC mester. Når John kunne vinde klubmesterskabet 
skyldes det at pointsfordelingen bliver noget anderledes når kun AAS medlemmer deltager i 
klubmesterskabet.

I år bliver ”årets asfalt champion” ikke kåret pga. vanskeligheden med at lave nogle retfærdige 
regler, men de øvrige klubmestre vil blive kåret på behørig vis ved årets officialsfest i januar 
måned.

Nedenfor findes link til resultatlisterne i de enkelte klasser.
Foto's er gengivet med tilladelse af dtc-net.dk.

Klubmester Klasser Resultatliste

John 
Nielsen

DTC - Danish 
Touringcar 
Championship

læs her

Kim Lund 

Johansen

Gruppe N 2000 

Advan Cup

læs her

Brian 
Mikkelsen

Casinoportalen Clio 
Cup

læs her

Klaus 

Ellmies

SSC 1 - Special 

Saloon Car Cup

læs her

Jakob 
Ludvigsen

Volkswagen Polo 
Cup

læs her

Frankie 
Jørgensen

DEC 1 - Danish 
Endurance 
Championship

læs her

Tom 
Pedersen

DEC 2 - Danish 
Endurance 

læs her
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Championship
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(30/11) Hvordan jeg fik DASU bronchemedalje! Oprettet d. 30. november 2007

Historien om hvordan man kan blive nummer 9 - og sidst - i et økonomiløb, og alligevel få 

DASU bronchemedalje...

Da jeg kom hjem, efter at have 
været med til at afvikle Statoil Løbet 
i AAS d. 10. november, som var 
finalen i årets DM og JFM i 
bilorienteringsløb, var der i min post 
kommet et brev fra DASU. Brevets 
indhold var en bronzemedalje og et 
følgebrev. I brevet fremgik det, at 
medaljen var for min flotte placering 
i DASU-cup for økonomiløb i 
begynder. Nu vidste jeg ikke engang, 
at der fandtes sådan et mesterskab, 
og jeg kunne ikke rigtigt forstå, at 
jeg skulle have vundet noget i denne 
cup. Jeg har kun deltaget i et enkelt 
økonomiløb i 2007, og det var i AAS’s 
UM løb d. 14. april. Jeg kørte løbet 
sammen med Kurt Christensen, og vi havde da en vældig hyggelig dag ud af det, selv om vi kun 
blev nummer 9 ud af de 9 startende mandskaber. 
. 
Jeg har tidligere vundet en del medaljer i bilorienteringsløb, og her skal man bemærke ordet 
vundet. Fælles for mine medaljer - indtil nu - er, at jeg har deltaget og gennemført en turnering, 
og ud fra resultaterne vundet enmedalje. Det har altid været sådan, at man, for at opnå en 
placering, skulle køre eksempelvis 4 af 6 løb for at blive placeret i den givne turnering. Dette er 
åbenbart ikke gældende i økonomiløb. I den omtalte begyndercup er det i hvert fald ikke 
nødvendigt at gennemføre turneringen. Holdet, der får guld i turneringen, har kørt 3 løb af 6. 
Nummer 2 har 2 løb på kontoen. For at det så skal gå over i det totalt latterlige, er der 2 
mandskaber, der deler 3. pladsen med hvert et enkelt løb. Efter min mening kunne DASU godt 
have sparet alle 8 medaljer væk. For mit eget vedkommende, har medaljen ikke anden værdi 
end skrotprisen for metallet! Det er i hvert fald ikke den medalje, jeg vil sidde og mimre over, 
når jeg engang ikke mere er i stand til aktivt at køre motorløb.
.
Som en sidebemærkning kan man undre sig over, at DASU ikke havde sørget for, at der var 
medaljer til de velfortjente vindere i årets JFM turnering ved finaleløbet i AAS. Men der har måske 
været for meget travlhed i DASU med at finde ud af at fordele alle medaljerne i begyndercuppen i 
økonomiløb! 

Bjarne Andersen
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