
(1/2) Datoen er sat Oprettet d. 1. februar 2011

Den 9. marts afholdes det obligatoriske møde for baneofficials

Forud for hver sæson på 
FDM Jyllandsringen 

afholdes der et møde for alle 
klubbens officials, så vi er 
godt forberedte.

Traditionen tro foregår det 

på FDM Jyllandsringen, og 
denne gang er datoen sat til 
onsdag den 9. marts klokken 
19.30.

Deltagelse i mødet er 

obligatorisk, hvis man 
ønsker at svinge med et flag 
på banen i denne sæson.
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(3/2) Årets mestre og officials blev kåret Oprettet d. 3. februar 2011

Restauranten på FDM Jyllandsringen var atter besat til en glad klubfest

AAS afholdte som sædvanlig en hyggelig klubfest, hvor Per og Michael Leth havde styr på powerpoint-showet på storskærm.

Der var omkring 95 gæster som fik noget godt mad og som noget nyt var der gratis drikkevarer hele aftenen, hvilket jeg ikke kunne 

gøre ret meget brug af, fordi jeg selv var kørende, da jeg skulle hjem til Magnus ved midnatstid. Musikken blev leveret af Kim 
Rasmussen, som efterhånden er AAS’ faste musiker.

Diverse mestre blev kåret, og der var mødt mange 
kørere op denne aften, så de kunne modtage 

præmierne. Kim C. Jensen var blevet så frisk, at 
han nu kan bevæge sig rundt på krykker, og han 
modtog præmien på vegne af Jakob Kristensen, 
som ikke kunne komme. Teamet fra Havdrup var 

alle tre mødt op, og Flemming Olsen gav Per 
Leth og AAS stor ros for vores racerskoler, som 
gennem flere år har uddannet næsten hele 

Havdrup by til racerkørere. Peter Olsen kunne 
samtidig fortælle, at der er flere på vej!

Per Bach fra FDM Jyllandsringen skulle som han 
plejer trække lod mellem de fremmødte 
medlemmer, og det blev Karin Munkholm, som 

løb med det køretekniske kursus, og da Per trak 
det næste nummer op ad hatten blev han lidt 
underlig i ansigtet og turde næsten ikke sige 

navnet. Det viste sig, at det var Jens Munkholm, 
der vandt eventkurset som Jesper Carlsen havde 
udlovet.
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Årets baneofficial blev kåret og ”DTC-Jesper” holdte en længere tale, hvor han roste vedkommende, så man til sidst kun kunne pege 
på Gitte Præstekjær.

Se en lang række af Jesper Skjødts fotos fra klubfesten ved at klikke her.

Tekst og foto: Jesper Skjødt.
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(4/2) Flere festfotos Oprettet d. 4. februar 2011

Også Knud Peter Holst havde kameraet med

Torsdag bragte vi Jesper Skjødts indlæg om årets klubfest i Aarhus Automobil Sport, hvor han også havde medtaget sit Nikon D50, så 

vi kunne få nogle billeder at kikke på i galleriet.

Men Jesper Skjødt var ikke den eneste, der havde taget et kamera med til klubfesten. Knud Peter Holst havde også medbragt sit 
Nikon D3000, så det var ham, der kunne skyde fotos af de andre festdeltagere – i modsætning til sidste år klubfest, hvor han blev 
centrum for en historie her på hjemmesiden (klik her).

Du kan nu også se Knud Peter Holsts festfotos i galleriet.
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(7/2) AAS med i Youngtimer-turnering Oprettet d. 7. februar 2011

Klubben er gået sammen med MSS om at skabe MSS-AAS Youngtimer Cup 2011

Et nyt tiltag i banesporten herhjemme er den nye turnering MSS-AAS Youngtimer Cup, som er et samarbejde mellem 
Motor Sport Sønderjylland og Aarhus Automobil Sport omkring Youngtimer-klassen.

Youngtimer-klassen er en af de billigste – hvis ikke den allerbilligste – former for race på asfaltbane i Danmark, da der her 

udelukkende kan deltages med biler, som har mindst 15 år på bagen. Men selv om bilerne er gamle, så er det ikke et krav, 
at de skal være historisk korrekte, sådan som det eksempelvis er tilfældet i ’71- og ’76-klassen. Det er noget helt andet, 
som sikrer den sportslige jævnbyrdighed her.

Det er nemlig bilernes vægt/effektforhold, hvor bilerne er delt ind i fire division. Der er en division for dieselbiler, og så tre 

divisioner for benzinbiler, hvor division 1 tæller biler med vægt/effektforhold mellem 4,4 og 6,4 kg/hk, division 2 mellem 
6,4 og 7,4 kg/hk samt division 3 for biler over 7,4 kg/hk.

MSS-AAS Youngtimer Cup bliver kørt over seks løbsdage 
på Padborg Park og FDM Jyllandsringen efter følgende 
kalender:

16. april 2011 – Padborg Park
28. maj 2011 – Padborg Park
20. august 2011 – Padborg Park

3. september 2011 – Padborg Park
1.-2. oktober 2011 – FDM Jyllandsringen
8. oktober 2011 – Padborg Park

Her i foråret vil der blive afholdt to garagemøder, hvor 
man har mulighed for at høre om den kommende sæson, 

reglement og opbygning af bil. Garagemøderne afholdes 
hos medlemmer af de to klubber, der tidligere har kørt 
Youngtimer:

Lørdag den 12. februar 14.00 hos Thomas Nielsen, 
Industrivej 16, 6330 Padborg. Telefon 21 48 07 66.
Lørdag den 5. marts 10.00 hos Jesper Sally, Sallys Auto, 
Klokbakken 12, Todbjerg, 8530 Hjortshøj. Telefon 40 15 

15 70.

Motor Sport Sønderjylland og Aarhus Automobil Sport 
har udformet en folder om MSS-AAS Youngtimer Cup 
som du kan downloade her fra siden.
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(9/2) AAS og FDM arrangerer racerskole Oprettet d. 9. februar 2011

I slutningen af marts er der racerskole på FDM Jyllandsringen

Aarhus Automobil Sport og FDM Jyllandsringen afholder i fællesskab den 28.-29. marts. Kurset er tilrettelagt for standardvogne, og 
deltagerne skal selv medbringe bil til kurset. Bilen skal opfylde færdselslovens krav til støjdæmpning. Har man ikke selv en køreklar 
racerbil, kan man leje en, som opfylder kravene ved at kontakte Jesper Carlsen på telefon 22448589 eller x3m-event@privat.dk. Man 

kan også deltage i kurset i sin egen gadebil.

Føreren skal være iklædt personligt sikkerhedsudstyr som styrthjelm, handsker, køresko, brandhæmmende undertøj og strømper samt 
balaclava og køredragt under den praktiske del af kurset.

Kurset starter med teori den 28.marts fra kl. 17.00 til ca. 22.00, og det og fortsætter den 29. marts fra kl. 8.00 til den afsluttende prøve 
om eftermiddagen ca. kl.15.00.

Kursusprisen er inkl. moms samt aftensmad den 28.marts og morgenbuffét, frokost og eftermiddagskaffe den 29.marts.

Tilmelding kan ske ved at anvende blanketten her – eller ved at henvende sig til FDM Jyllandsringen på telefon 86 85 33 22 eller mail 
jyllandsringen@fdm.dk.

Kursuspris for medlemmer kr. 3900,-

Kursuspris for ikke-medlemmer kr. 4300,-

DASU forsikring kr.  300,-
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(10/2) Det var sværere end som så Oprettet d. 10. februar 2011

Årets klubmester i keglespil blev fundet

Tirsdag den 8. februar havde vi klubaften i Aarhus Automobil Sport med keglespil. Det foregik i kælderen under Aarhus Skøjtehal 
ved Göteborgallé/Halmstadgade i Århus Nord. Desværre var der var nu ikke mange, der var mødt op, men vi, der var kommet, havde 
en forrygende aften.

Vi blev delt op i tre hold på tre baner. Kristian Vestergaard havde sørget for, at der var instruktør på i starten, og det var godt. For jeg 
kan godt fortælle, at der er himmel vid forskel på at bowle og så spille kegler.

Ved bowling er banen ca. 1 meter bred, og her ved keglespillet er den ca. 40cm bred, så ”pisserenden” er meget tættere på, og så var 
der heller ingen huller i kuglen.

Jo, lad mig sige det lige ud, jeg fik gummiarm i fjerde og sidste runde, 
efter at det ellers fra starten i de tre første runder var gået støt og roligt 
fremad. Det startede med, at vi fik 10 slag, inden vi skulle i gang med 
mesterskabet, som gik over fire runder á 20 slag. Og for mit 
vedkommende, ja så kunne det slag værre til en otter og det næste i 
”pisserenden.” Til jer som ikke kender det, så er der ni kegler, og der 
var ikke nogen, som denne gang fik fuldt hus.

Og det manglede heller ikke på hjælpsomme råd eller tilråb. Og så for 
at det ikke er, løwn blev jeg også slået i en af runderne af fru 
Munkholm. Nå, men årets klubmester blev vores kasserer, og jo 
selvfølgelig var han også på det vindende hold, som bestod af Hans 
Jørgen, Hans Ole, Reneé, Nikolaj.

Vi havde alle – lige fra ung til senior – en skøn aften. Tak til Kristian, 
som også sørgede for, at der var kaffe og et par franskbrødsmadder og 
kage til at afslutte denne aften med. For nu ved jeg, at det ikke er 
sidste gang, jeg skal spille kegler. Om ikke før, så når klubben 
indkalder igen. Alle var enige om, at dette arrangement skal gøres om 
igen til efteråret.

Der er flere fotos fra kegleaftnen i vores galleri.

Tekst: Jan Præstekjær.
Foto: Bjarne Andersen.
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(11/2) Vestergaard løfter sløret Oprettet d. 11. februar 2011

Det 50-årige medlem runder også et historisk hjørne

For et års tid siden gjorde han 
comeback bag rattet af en Volkswagen 

Golf I fra forrige århundrede.

I december rundede han det skarpe 

hjørne, og nu tager Henrik Vestergaard 
hul på en 2011-sæson, der tegner til at 
blive … historisk.

Henrik fortæller:

Søren Andersen har til denne sæson 
indkøbt en historisk Toyota, som er 

ved at blive klargjort til endnu en 
sæson.

Vi har planlagt at køre de otte løb i den 
nye dansk/svenske historiske rally 

serie. Den afvikles over fire løb i 
Sverige og fire i Danmark.

Løbskalenderen ser sådan ud:

Hvis der er nogen derude som har lyst til at være med eller kikke lid rally, så er alle oplysninger her: 
http://sskc.dinstudio.se/news_1.html

Og mit samarbejde med Anders Lysen kan også nok kaste lidt DM-rally på bordet hen over sæsonen. Eller også er der 

måske et andet andetkørersæde, som mangler at blive fyldt ud. Det håber jeg.

Men vi skal naturligvis lave og afvikle et antal klubrallyer og klubaftner for sammenholdet i rallyafdelingen. Måske starter 
vi også lidt på at forberede et minirally til 2012, men mere om det senere. 

Og så tror jeg, at Golfen skal luftes lidt hen over året, hvis tiden tillader det…

God vind til jer alle i 2011.

Tekst og foto: Henrik Vestergaard.

21. april Viking Rally Sprint Frederikssund Asfalt
7. maj Kong Christian Race Sverige Grus
2.-6. juni South Swedish Rally Sverige Grus
18. juni Dackefejden Sverige Grus
16. juli KOMO Rally Sprint Kalundborg Asfalt/grus
13. august Snapphanerallyt Sverige Grus
20. august Slagelse Rally Slagelse Asfalt/grus
29. oktober Rally IMK Ikast Asfalt/grus
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(16/2) Mød klubben i Ridehuset Oprettet d. 16. februar 2011

Aarhus Automobil Sport deltager i årets motorsportsudstilling i slutningen af måneden

Aarhus Automobil Sport er selvfølgelig til stede med en stand, når årets nye tiltag i dansk motorsport – Aarhus Racing 
Show – finder sted i Ridehuset i hjertet af Aarhus i dagene fra fredag den 25. til søndag den 27. februar.

”Vi præsenterer 

nogle af de tilbud, 
som vi har til folk, 
der gerne vil i 

gang med 
motorsporten,”
fortæller klubbens 
formand Peter 

Bentsen, der 
sammen med en 
række andre 

repræsentanter fra 
den århusianske 
motorklub vil 
være til stede 

under den tre dage 
lange udstilling.

”Har man en drøm 
om at køre baneløb, skal man først have en racerlicens, og her vil vi fortælle de besøgende om den racerskole, som vi er 

med til at arrangere på FDM Jyllandsringen i marts. Her kan man sikre sig den racerlicens, der gør, at man kan komme i 
gang med at køre baneløb,” fortæller Peter Bentsen.

”Er man mere interesseret i at komme i gang med rallysporten, har vi også et godt tilbud her, som man kan høre mere om. 
14 dage efter udstillingen afholder vi nemlig et klubrallykursus i Odder, hvor man har mulighed for at kunne bruge 
klubbens klubrallybil, der er gjort klar til formålet.”

En tredje motorsportsdisciplin, som Aarhus Automobil Sport også vil fortælle om på messen, er bilorientering og historisk 

pålidelighedsløb, hvor klubben også har gjort det godt i de seneste år. Hans Jørgen Andersen, Hinnerup, og Hans Jakobsen, 
Hørning, sikrede sig således sidste år Danmarksmesterskabet i C-klassen.

Aarhus Automobil Sport medbringer i øvrigt også racerbiler fra henholdsvis bane- og rallysporten på udstillingen.
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(17/2) Dato for testdag klar Oprettet d. 17. februar 2011

En uge inden Åbningsløbet arrangerer vi testdag på FDM Jyllandsringen

Også i år kan Aarhus 
Automobil Sport give et 
favorabelt tilbud til sine 
medlemmer i 
banesportssektionen. Det 
kan nemlig betale sig at 
være medlem af klubben, 
hvis man vil teste på FDM 
Jyllandsringen.

”Ligesom sidste år 
arrangerer vi en testdag på 
banen, hvor klubbens 
medlemmer får 500 kroner i 
rabat i forhold til den pris, 
som ikke-medlemmer skal 
betale,” fortæller Jens 
Munkholm, der er klubbens 
ankermand, når det gælder 
testdage.

Årets testdag køres torsdag den 14. april, og normalprisen for at køre enten i tidsrummet 8.00-13.00 eller 13.00-18.00 er 
3.700 kroner plus moms, men som sagt får AAS-medlemmer 500 kroner i rabat. 
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(18/2) Læs klubbladet online Oprettet d. 18. februar 2011

Nu kan du læse det seneste nummer af AAS Rundt her på hjemmesiden

I sidste uge dumpede den seneste 
nummer af AAS’ klubblad – nummer 

486 siden starten i forrige århundrede 
– ind gennem brevsprækken hos alle 
klubbens medlemmer. I hvert fald hos 

alle de medlemmer, som har sørget 
for, at vores kasserer har deres 
aktuelle adresse.

Men er du ikke en af dem, skal du 
ikke fortvivle.

Traditionen tro kan du nemlig også 

læse klubbladet online her på 
hjemmesiden. 
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(21/2) AAS arrangerer prøveløb Oprettet d. 21. februar 2011

Det er muligt helt uforpligtende at prøve kræfter med O-sporten

Søndag den 13. marts er en dag, hvor der bliver rig lejlighed for som nybegynder til at prøve kræfter med 
motorsportens discipliner. Rally-afdelingen står således bag et klubrallykursus, og det initiativ har folkene 
i bilorienteringsafdelingen ikke villet stå tilbage for.

Samme dag arrangerer de nemlig et prøveløb i bilorientering.

Startstedet ligger i Tranbjerg – nærmere bestemt på Sletvej 2 – og starttidspunktet er klokken 13.00.
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(22/2) Mangler andenkører Oprettet d. 22. februar 2011

Carsten Nielsen søger en observatør til Wikinger Rally

Årets sæsonstart i rally nærmere sig med hastige skridt. I hvert fald, hvis det er DM-serien, man agter at deltage i. Og det gør Carsten 
Nielsen.

Sidste efterår fik han fingrene i en Peugeot 106 Maxi, og den vil han starte med i årets Wikinger Rallye, der i den sidste weekend af 
marts skyder årets Danish Rally Championship i gang.

Carsten Nielsen har imidlertid et problem, og det er, at han mangler en andenkører. Så har du licensen – eller kender du en, der har 
den – så skulle du måske prøve at give Carsten Nielsen et ring på 28 29 73 93.
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(23/2) Motorsportsreglementer 2011 Oprettet d. 23. februar 2011

De forskellige motorsportsreglementer for 2011 er nu opdateret på DASU's hjenmeside,

og kan ses og hentes ved at bruge nedenstående links. 

Banesport - klik her.

Banesport - klassereglementer - klik her.

Rally - klik her.

O-løb - klik her.

Hvis det ønskes, kan klubbens baneofficials bestille en papirudgave af 
banesportsreglementet hos Jan Præstekjær. Den leveret på officialsaftenen onsdag den 9. 
marts på FDM Jyllandsringen.
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(24/2) Dato rykket en uge Oprettet d. 24. februar 2011

Det er den 19. marts, at der afholdes klubrallykursus

I dette forår står Aarhus Automobil Sport også bag et klubrallykursus med et efterfølgende klubrallyløb, hvor kursisterne – og andre, 

mere øvede klubrallykørere – kan få lejlighed til at prøve teorien af i praksis.

Stedet er Odder – med teknisk kontrol og undervisning hos Motorcompagniet, mens den efterfølgende kørsel foregår på det nye 
køretekniske anlæg – men datoen er blevet rykket en uge.

I stedet for den 12. marts, som tidligere annonceret, bliver det den 19. marts, at klubrallykurset finder sted.

Læs mere i kalenderen.
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(25/2) Kassereren i avisen Oprettet d. 25. februar 2011

Et af Østjyllands distriktsblade har stillet fokus på et AAS-medlem

Ekstra Bladet har deres side 9-pige. Lokalavisen Hinnerup har derimod deres side 4-mand. I hvert fald i uge otte.

Her er det nemlig et par fotos af vores kasserer, Hans Jørgen Andersen, og hans makker udi i bilorientering, der har fundet vej til 
bladets spalter. Det sker i en historie om deres resultater fra 2010-sæsonen.

Bor du ikke selv i Lokalavisen Hinnerups udgivelsesområde, har du mulighed for at læse artiklen i den elektroniske udgave ved at 
klikke på billedet.
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