
(1/12) Ny struktur af hjemmeside og AAS-NYT. Oprettet d. 1. december 2007

Den opmærksomme læser af AAS-NYT har sikkert bemærket, at Holger Møller-Nielsen 
slutter som skribent af klubbladet – ja faktisk er december nummeret det sidste fra hans 
hånd... 

En epoke slutter

Det er naturligvis vemodigt at miste en så fremragende skribent, 
og det skal da heller ikke være nogen hemmelighed, at vi har 
forsøgt at få HMN til at fortsætte. Men efter 10 år som pennefører 
for AAS-NYT, mener Holger at tiden er inde til at lade nye kræfter 
komme til, og da HMN jo også har påtaget sig formandsjobbet i 
Motor Sport Sønderjylland, er det jo indlysende at Holger vil 
bruge sine kræfter der, hvilket vi har stor respekt for.
I forbindelse med udarbejdelsen af 50 års jubilæums kavalkaden, 
har jeg haft fornøjelsen, at gennemlæse samtlige 472 numre af 
klubbladet, og der hersker ikke tvivl om at AAS-NYT i de 10 år 
HMN har stået for det redaktionelle, har bladet været 
professionelt skrevet, og utvivlsomt det mest læste klubblad 
indenfor Dansk Automobil Sports Union pga. et spændende 
indhold, og så selvfølgelig også de mange kritiske artikler, som 
nok har fået en eller anden op af stolen.
Holgers ophør - som allerede blev annonceret i begyndelsen af 
2007 - har givet bestyrelsen god tid til at overveje klubbens 
fremtid mht. hjemmeside og klubblad, hvor bl.a. mangel på ny 
skribent, stigende udgifter til trykning og distribution skulle tages 
i betragtning.
.
En ny epoke begynder

Resultatet af bestyrelsens og mediaudvalgets overvejelser er starten på en ny epoke, hvor AAS 
for alvor skruer op for brugen af internettet til kommunikation med medlemmerne. Fra den 1/1-
2008 bliver alle nyheder, historier, informationer mv. løbende lagt ud på vor hjemmeside 
www.bilsport.dk. De få medlemmer, som ikke har adgang til internettet bliver dog ikke ladt i 
stikken, idet klubbladet vil udkomme 4 gange årligt den 1/2 - 1/5 – 15/8 – 1/11 med et udvalgt 
af de artikler mv., som har været vist på hjemmesiden, og formandens leder vil du stadig kunne 
finde i klubbladet.
Men hjemmesiden vil fremover blive klubbens omdrejningspunkt mht. informationer, og 
www.bilsport.dk vil løbende blive udvidet med en række tiltag. I første omgang med mail service, 
medlemsprofiler og links til medlemmernes egne hjemmesider. Hjemmesiden/klubbladet vil blive 
redigeret af en fælles redaktion på 6 medlemmer som beskrevet i november nummeret, dog 
mangler vi stadig personen, der vil tage sig af rally-sektionen.
Men den vigtigste del af redaktionen det er faktisk DIG, som naturligvis hjælper klubben ved at 
ringe, skrive eller maile en historie fra det løb eller aktivitet du skal til eller har deltaget i. Du 
behøver ikke de store skrivefærdigheder det skal vi nok hjælpe med. Men HUSK nu - giv dit 
bidrag til at vi får en aktiv, spændende og sjov hjemmeside/klubblad.
.
Konkurrence om nyt navn til klubbladet
Da AAS-NYT fremover kun kommer hvert kvartal synes vi det vil være naturligt at give klubbladet 
et nyt navn, og afholder derfor en konkurrence, hvor vi stiller 3 flasker god rødvin på kant for det 
bedste forslag. Forslag kan sendes pr. mail - klik her -, pr. brev (Georg Krügers Vej 299, 8600 
Silkeborg) eller ring på tlf. 43699676 – inden den 1/1-2008.

Kurt Christensen

Den nye fælles web og klubblads redaktion

Jan Præstekjær: (trykning og 
distribution) 

Kurt Christensen: (foto/layout/ajourføring af 
hjemmeside/klubblad)

Bjarne Andersen (O og Ø-løb) Dorthe Kristensen: (baneløb og medlemsprofiler)

Ikke besat ( Rally)  Hanne Busck: (baneløb og medlemsprofiler)
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(4/12) SOS - vær med til at kåre årets bedste O-løbs 
arrangement.

Oprettet d. 5. december 2007

SOS (Sjovere O-løb søges) vandrepokalen, som i 
1993 blev indstiftet og skænket af AAS, skal uddeles 
for år 2007. 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. januar 2008, 

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

Ole Skov, TMS - vinder 2006 

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

og selvfølgelig kan indstillingen også sendes 

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

Husk - sidste frist - den 31/1-2008. 

Alle som indsender en indstilling, deltager i 
lodtrækning om 3 flasker rødvin.

Dommerpanelet består af AAS’s O-udvalg, som med 
hård hånd vurderer de indsendte forslag. Pokalen 
blev sidste år tildelt løbsleder Ole Skov fra TMS for 
Vildsundløbet, som var en DM/JFM afdeling i 2006. 
- Og hvem ved, om Ole Skov endnu engang 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 2007 bliver uddelt i forbindelse med 
årets Hold-DM i 2008, hvor datoen endnu ikke er 
fastlagt. 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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(8/12) Årets sidste AAS aktivitet – det traditionsrige 
andespil.

Oprettet d. 8. december 2007

Om det også var 50 års jubilæum for det årlige jule andespil skal jeg lade være usagt – men 
en fast tradition er det, at klubben slutter sæsonen med et andespil i december måned... 

Også i år havde ca. 50 medlemmer fundet vej til Skjød Forsamlingshus for at 
deltage i løjerne med formanden Jens Munkholm, som chefopråber, og sekunderet 
af kassereren, som med ildhu vogtede over de mange præmier.

Og udover de mange ænder, var der også masser af andre præmier og 
sidegevinster, nogle mere sofistikeret end andre – se blot Jesper Skjødt’s specielle 
gevinst på billedet!

Præmien i aftenens sidste spil er traditionen tro en flot mange lags kransekage, og 

her var der ved at være panik på for chefopråberen, idet ikke mindre end 4 
medlemmer havde ”banko” samtidig. Men ved hjælp af en kniv blev præmien delt 
uden protester!

Igen en hyggelig klubaften i AAS – hvorfor var du der ikke!

Se alle billederne her..

Kurt Christensen
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(11/12) Kontingent for 2008. Oprettet d. 11. december 2007

Girokortet vedr. næste års kontingent er nu fremsendt til medlemmerne, og for nogle er der 

endda en positiv overraskelse i vente fra kassereren …

På generalforsamlingen den 29/11 
blev kontingentet for 2008 fastsat 
uændret til kr. 475,- for almindelige 
medlemmer – her skal det lige 
tilføjes at kr. 325,- går direkte til 
Dansk Automobil Sports Union, 
således at der reelt kun er kr. 150,-
tilbage til AAS.

For første gang har kassereren 
imidlertid valgt at gøre brug af 
vedtægternes § 5 stk. b., hvorefter 
bestyrelsen efter kassererens 
indstilling kan bevilge nedsat kontingent, hvor særlige forhold måtte tale for det.

Kassereren har derfor valgt – med bestyrelsens accept – at give rabat til yngre og ældre 
medlemmer, således at kontingentsatserne for 2008 er følgende:

Alm. Medlemmer:                                       kr. 475,-
Medlemmer over 65 år:                             kr. 325,-
Ægtefælle/ungdomsmedlemmer:               kr. 225,-
Ægtefæller over 65 år:                              kr. 125,-

Kassereren har næppe fået solstik på en kold novemberdag, men måske er han blevet lidt 
blødere med alderen. Så derfor – lad os få betalt vor kontingent for 2008 inden han skifter 
mening!

Betalingen kan ske på følgende måder:

Betaling på postkontoret    - den absolut dyreste måde.
Betaling via ens netbank     - letteste og billigste hvis dette er muligt.
Overførsel pr. bank             - til reg nr. 6160 kontonr. 4574519.

HUSK – for at medlemskortet giver gratis adgang til FDM Jyllandsringen skal det være forsynet 
med foto samt Post Danmarks- eller kassererens kvittering, og så skal kortet være lamineret.

Hvordan får man så lige kassererens underskrift, og medlemskortet lamineret – ja kassereren 
træffes stort set ved alle vore arrangementer – så her kan det praktiske blive ordnet.

Kurt Christensen
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(18/12) G´day mate! Oprettet d. 18. december 2007

Dorthe & Hanne – denne gang alias ”BAN-AnAs” vender stærkt tilbage som banesports 

skribenter på hjemmesiden og klubbladet, efter en pause på flere år…

Ligesom en boomerang, så kommer 
vi tilbage igen. Vi har sagt ja til at 
igen at forsøge os med at skrive om 
banesporten i Århus Automobil 
Sport. Det glæder vi os rigtig meget 
til at komme i gang med! Faktisk så 
meget, at vi har lavet en 
mailadresse til formålet:

AASbane@live.dk

Vi vil gøre alt, vi kan, for at få så 
meget som muligt med, men har du 
et tip til os, så skriv endelig. Vi 
rykker gerne ud til diverse 
arrangementer, og også til en lille 
sludder vedr. motorsport, både det 
der er sket, og det der skal 
ske. Måske også lidt om det, I/vi 
kunne tænke os, der kunne ske.

Hanne og Dorthe er klar ved "tasterne".

Mange motorsportshilsner

Og

På gensyn

Dorthe Kristensen & Hanne Busck

4063 1826   - 5134 2402

Alias BAN-AnAS

Den nye web- og klubbladsredaktion - se her...

Læs om den nye struktur vedr. hjemmesiden og AAS-nyt og 
deltag i konkurrencen om nyt navn til klubbladet - klik her...
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19/12) Så kan i godt begynde at sætte krydser i næste års 
kalender

Oprettet d. 19. december 2007

Næste år kalender blev offentliggjort 1. December. Den har vi kigget lidt i, og det er særligt 
med henblik på, hvad der kommer til at foregå på Jyllands Ringen i Resenbro. 

26. + 27 april:
Vi starter med præsentationsdage af DTC. Disse dage er der mulighed for at se nogle forskellige køretøjer, vi gætter bl.a. på 
Ferrari, en enkelt gokart, eller to. Og måske også nogle events. Og lur os, om ikke der sniger sig nogle flere indslag med.

3. + 4. Maj:
Åbningsløbet 2008. Hvilke klasser, der skal køre i hvilke løb, vil blive afsløret, når de gældende tillægsregler foreligger.

7. + 8. Juni:
Juniløbet på Jyllands Ringen.

15. + 16. +17. August:
Årets STORE løb. Måske Århus Pigegarde trækker op, men også meget hellere dem end regn! 

11. + 12. Oktober:

Årets sidste løb! Og endnu en sæson er ilet os forbi.

BAN-AnAS

Team Essex med Casper Elgaard får vi ikke at se til næste år. (foto Henning Smed)
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(27/12) Hvilke klasser skal køre i 2008. Oprettet d. 27. december 2007

DTC / AAS har nu offentligjort hvilke klasser der skal deltage ved DTC arrangementerne i 

2008 på Jyllandsringen, Padborg Park, Ring Djursland og Sturup Raceway - se oversigten 
nedenfor...

Med sportslig hilsen

Aarhus Automobil Sport / DTC
Jens Munkholm

26-27/4 - Jyllandsringen 03-04/5 - Jyllandsringen 17-18/5 – Ring Djursland

Ferrari

Test dag

DTC

Clio Cup
Formel 1800
MC 600

Gr. N 0-2000 Advan
Polo Cup
Spider
Special Saloon

DTC

Clio Cup
Formel 1800
MC 600

Gr. N 0-2000 Advan
1600 Challenge
Spider
Special Saloon

07-08/6 - Jyllandsringen 28-29/6 – Padborg Park 15-16-17/8 – Jyllandsringen Grand 
Prix

DTC
Clio Cup

Formel 1800
MC 600
Gr. N 0-2000 Advan
Polo Cup
Spider
Special Saloon

DTC
Clio Cup

Formel 1800
MC 600
Gr. N 0-2000 Advan
Spider / SR1
Polo Cup
1600 Challenge – Reduceret tid

DTC
Clio Cup

Formel 1800
MC 600
Gr. N 0-2000 Advan
Polo Cup
Spider / SR1
Special Saloon
Syver Race
Historisk 65
Historisk 71

6 -7/9 – Sturup Raceway 20-21/9 – Padborg Park 11-12/10 – Jyllandsringen DM 
Finalen

DTC

Clio Cup
Formel 1800
MC 600

Gr. N 0-2000 Advan
Spider 
Special Saloon
1600 Challenge

Syver Race

DTC

Clio Cup
Formel 1800
MC 600

Gr. N 0-2000 Advan
Polo Cup
Special Saloon
1600 Challenge –Reduceret tid

DTC

Clio Cup
Formel 1800
MC 600

Gr. N 0-2000 Advan
Polo Cup
Ferrari Cup
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(28/12) Baneofficals – vigtig information!!! Oprettet d. 28. december 2007

Da der jo er et stykke tid til at sæsonen 2008 starter, kan vi jo passende bruge den stille tid 

til at få bragt følgende praktiske forhold i orden: 

Betaling af kontingent for 2008
Hvis du ikke allerede har fået det gjort – så er tiden inde til at få det klaret – mere info her…

Få medlemskortet lamineret og forsynet med foto og gyldig officials label
Når kontingentet er betalt sender du giro/medlemskortet frem til Jan Præstekjær, Grøndalsvej 50 3.sal mf., 8260 Viby J., 

dog bedes du forinden tjekke, at vi har dit foto på nedenstående links:
.

Såfremt du ikke kan finde dit foto eller du ikke er tilfreds med det foto vi har, bedes du venligst medsende et vellignende 
portrætfoto. Har du et digitalt foto kan du i stedet sende det pr. email – klik her.

Dit medlemskort vil derefter blive returneret i lamineret stand, og forsynet med foto og gyldigt officials label for 2008.

HUSK – kun et lamineret medlemskort med foto og officials labels for 2008 giver gratis adgang til Jyllandsringen, Padborg 

Park, Ring Djursland og Sturup Raceway i depot og på tilskuerpladserne.

Tilmeld dig til klubbens nye email service
Har du en email adresse – så tilmeld dig klubbens nye email service, således at vi har mulighed for at give dig nu og her 
information i forbindelse med klubbens arrangementer.

Du tilmelder dig email servicen ved at udfylde og sende en formular direkte fra hjemmesiden – klik her.. Du kan også 
bruge formularen til at gøre opmærksom på eventuelle ændringer i din adresse mm.

Jan Præstekjær

Baneofficials – hvis 
fornavn begynder med A -
J – klik her…

Baneofficials – hvis 
fornavn begynder med K –
U – klik her…
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