
(2/5) Raske ryddere rydder Ringen Oprettet d. 2. maj 2011

Ros til rydningsmandskabet ved vores løb

Når man som jeg ser 
meget motorsport in 
natura og på fjernsynet, 
så er det altid en 
fornøjelse at se gutterne 
fra PF-Biler i aktion. Det 
er jo folk med stor rutine 
og viden om fordi de 
bruger hovedet og gør 
tingene rigtigt fra 
motorsport, og det 
præger deres arbejde. De 
reagerer hurtigt på 
besked fra løbsledelsen, 
men de skynder sig 
langsomt. Og det er ikke 
nogen kritik –
tværtimod. Netop 
begyndelsen, går det 
hurtigt og effektivt med 
at få rigget udstyret til og 
bjærget bilerne uden 
ekstra skader.

Når man ser dem arbejde, så er det også tydeligt, at sikkerheden er i højsædet. Man løber ikke over banen uden at have haft 
øjenkontakt med flagposten, og mens der arbejdes holdes der øje med bilerne på banen og kollegerne advares.

Også til Åbningsløbet blev der brug for deres indsats. Fredag var træningsdag og den forløb meget stille, mens løbsdagen 
blev noget mere hektisk med en del afkørsler. Særligt under Porsche Carrera Cup var der travlhed i sving 1, men øvelse gør 
mester. Da tredje bil var kørt af banen samme sted, nåede Safety Car kun at køre ud til det nye baneafsnit, før banen var 
meldt klar, og den kunne trække ind i pitten igen uden at have kørt en hel omgang. 

Motorsporten / Gripping Media.
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(3/5) Flere billeder fra Åbningsløbet Oprettet d. 3. maj 2011

Ghita T. Kristensen havde også kameraet fremme

Det var ikke kun Keld Dohm, der havde kamera med til Åbningsløbet på FDM Jyllandsringen. Det havde Ghita T. Kristensen også.

Hun har traditionen tro sendt webmasteren en stak af sine billeder, som kan ses i vores galleri.
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(4/5) Suveræne Martin Jensen Oprettet d. 4. maj 2011

AAS’eren vandt begge løb i ny klasse

I Citroën DS3 Cup var der ingen der kunne slå vores AAS’er, Martin Jensen, ved Åbningsløbet. Han kørte bedste tid i tidtagningen, 
så han skulle starte forrest i heat 1. Ikke overraskende løb Martin med sejren.

I heat 2 gentog Martin Jensen succesen fra heat 1. Godt nok skulle han starte bagerst, men det kunne ikke stoppe ham i at blive vinder 
af heat 2 og han kunne igen hoppe op på det øverste trin af sejrsskamlen.

Tekst: Ghita T. Kristensen.
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(5/5) Endnu ikke for gammel til at lege i sandkassen Oprettet d. 5. maj 2011

Johannes Graversen måtte ufrivilligt stoppe under første heat

For Johannes Graversen i SSC blev 
Åbningsløbet en blandet weekend. For 
Johannes personligt var weekenden en 
succes, da han ikke siden Grand Prix 
Danmark 2010 har siddet i en racerbil, 
så det var med en vis spænding, om 
han rent fysisk ville være i stand til 
igen at køre.

”Det gik faktisk rigtigt fint - og han har 
absolut mod på mere,” siger Anne Lise 
Graversen.

Løbsmæssigt var det en blandet 
fornøjelse, da han i første heat på 
omgang 6 blev påkørt af den overivrige 
nordmand Joakim Ottersen og måtte 
være tilskuer til resten af heatet fra 

sandkassen (han er endnu ikke blevet for gammel til at lege i sandkassen).

”Den røde Fiat fik bøjet et hjulophæng og kunne derfor ikke starte i heat 2, men vi var indtil påkørelsen i heat 1 tilfreds 
med de ændringer, som i vinterens forløb, var blevet foretaget på bilen (splitter, flad bund og diffuser i kulfiber). Der 
forestår nu et større reparationsarbejde,” siger Anne Lise Graversen.

Tekst og foto: Ghita T. Kristensen.
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(11/5) Så er der kun en kører i front Oprettet d. 11. maj 2011

Fire hold var til start i Yokohama-mesterskabet

Da vi gik ind i maj, var der blevet afviklet tre afdelinger af klubmesterskabet i rally, og på daværende tidspunkt var der ikke rigtigt 
nogen kører eller observatør, der havde lagt sig i front for turneringen. Alene af den grund, at ingen AAS’ere havde været i direkte 

kamp.

Men det skete ved Yokohama-mesterskabet i Kolding, hvor hele fire hold startede. Største scorede sikrede Anders Mortensen og 
Søren Hansen, hvilket betyder, at Anders Mortensen nu er gået i front for kørernes klubmesterskab.

Selv om Søren Hansen også var den observatør, som scorede flest point i Kolding Automobil Clubs løb, så var det dog ikke 

tilstrækkeligt til at fravriste Børge Jensen føringen, da han groft sagt scorede det dobbelte antal point ved premieren i Mekonomen 
Rally Championship.

Side 1 af 1

21-01-2012http://www.bilsport.dk/default.asp?id=12524&nyhed_id=28618&pagetype=1&print=...



(12/5) Kim Holmgaard havde hård sæsonstart Oprettet d. 12. maj 2011

AAS’eren kørte i sin vildeste racerbil til dato

De to AAS’ere Kim Holmgaard og Michael Outzen indledte på Padborg Park deres 2011-sæson, hvor de kører en BMW M3 E46, og 

specielt for Kim Holmgaard blev det en udfordring.

”Det var mega sjovt at køre i bilen, men jeg havde ikke regnet med, at det ville være så hårdt,” siger han. ”Der var flere gange, hvor 
jeg måtte sige til mig selv, at jeg skulle tage mig sammen. Det er faktisk en ægte GT-bil i sin udformning. Der kommer mange G-
påvirkninger i svingene og stød op i kroppen, når man kører gennem svingene. Jeg har nok også spændt lidt vel rigeligt i kroppen.”

AAS-duoen – der kørte sammen med Michael Klostermann – førte løbet længe, men sluttede som treer i klassen.

”Det var kun, fordi vi havde et uheld, hvor en del i forhjulsophænget gik i stykker, at vi ikke vandt,” forklarer Kim Holmgaard. 

”Langdistancebilen er meget hurtigere end den DTC-bil, jeg kørte med sidste år, og jeg var overrasket over, hvor hurtigt jeg kom til 
næste sving. Det skulle jeg lige vænne sig til, ligesom jeg også skulle vænne mig til at køre med baghjulstræk. Men jeg kommer 
meget mere efter det, når jeg har fået mere test.”
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(18/5) Ingen Youngtimer hinsidan Oprettet d. 18. maj 2011

Youngtimer-bilerne må ikke deltage inder SBF’s reglement

Interessen for at køre Youngtimer stiger i Aarhus Automobil Sport. Specielt efter, at klubben har indgået en aftale med Motor Sport 

Sønderjylland om at afvikle en fælles cup på FDM Jyllandsringen og Padborg Park.

Men der er også klubmedlemmer, som måtte have interesse i at deltage i DASU Cuppen for Youngtimere. Imidlertid er det ikke alle 
løb, der bliver til noget.

Den afdeling, der var planlagt til at finde sted på Falkenberg den 18.-19. september, er således blev aflyst. Svenska Bilsports 
Forbundet kræver, at de deltagende biler ved arrangementet er udstyret med en katalysator, og det er der jo kun et fåtal af 

Youngtimer-biler, som er.

Tilbage
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(19/5) Atter maksimumpoint Oprettet d. 19. maj 2011

Tommy Thrysøe og Allan Svendsen holder fast i føringen

Blandt Aarhus Automobil Sports mange medlemmer er der tilsyneladende hvert år nogle, der ikke bare har mod på at kaste sig ud i 

bilorienteringens forunderlige verden. Der er også nogle, som har talentet til at være med fremme.

Sidste år var det Jesper Markvardsen og Søren Kjærsgaard, der med stor succes huserede i debutantklassen, men selv om det er rykket 
op i C-klassen, høster AAS-folk stadig førstepladser i debutantklassen.

I år er det Tommy Thrysøe og Allan Svendsen, der gør det. Tre løb er der blevet kørt i Den Jyske Femkantturnering, og i alle tre løb 
har de to unge gutter scoret maksimumpoint
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(21/5) Jesper Skjødt 50 år Oprettet d. 21. maj 2011

En af klubbens tro væbnere fylder rundt

Ja, nogle af 
klubbens tro 

væbnere bliver jo 
ældre, og Jesper 
Skjødt er en af 

dem.

Han er en ildsjæl 
på FDM 
Jyllandsringen, 
hvor han er 

flagofficial, og når 
klubben eller DTC 
har testdag er med 

til at afvikle dette, 
så alle får en tur 
på banen og ikke 
må køre hjem før 

tid, fordi 
støjgrænsen er 
nået.

Jesper er også 

altid at finde ved 
klubbens andre 
aktiviteter, når der 
er brug for hjælp. 

Jesper har været 
medlem af AAS’
bestyrelse, hvor 

han stoppede ved 
sidste 
generalforsamling.

Jesper er også i år 
med, når vi den 

14. juni kører Go-
Kart i Auning.

Tekst: Jan 
Præstekjær.

Foto: Knud Peter 
Holst.
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(23/5) Pokaler til Nielsen og Bom Oprettet d. 23. maj 2011

Rallyteam Gylling fik fysisk bevis på deres deltagelse i Tegee-Dan Rally

Sådan! Pokaler med hjem fra 
DM 2 Tegee-Dan Rally for 
en tredjeplads i klassen og 
som nummer 18 generelt.

Det smukke Juelsminde 
lagde mole til rallyteamet fra 
Gylling, da anden afdeling 
blev afviklet. Et godt løb, 
som blev tilsmilet af 
vejrguderne med flot 
sommersol og en fantastisk 
havneidyl med masser af 
tilskuere. Fredag aften blev 
den lille Maxi tævet 
igennem shake-down på den 
lille rundbane i centrum af 
byen med tilskuere, som gav 
en fantastisk stemning. En 
defekt generator gav dog 
lige et lille afbræk på 
morskaben, men efter 20 
minutters varmt arbejde i 
motorrummet var løveungen 
atter at finde på prøven.

Lørdag morgen gik det så 
rigtigt løs. Med en ufattelig 

startplacering laaangt nede i feltet kunne vi se frem til tidstab, når vi indhentede de noget langsommere biler. Og selvfølgelig kunne 
vi ikke komme uden om den stakkels Suzuki, vi altid indhentede, da vejen ikke tillod det. Og den stakkels chauffør kunne ikke gøre 
andet end at halse af sted med os hægtet til hans kofanger. 

Efter start på prøve 3 fik vi en sensorfejl, som forfulgte os resten af dagen. Motoren satte ud og vi manglede trækkraft. Og så skulle 
Carsten da lige forsøge sig med lidt grøftegravning midt på prøven, hvilket bestemt ikke giver hurtigere tid ved mål…

Tredjepladsen i klasse 7 gav os så point til at avancere til andenpladsen i mesterskabet, og kan Carsten få rettet fejlen ser det godt ud 
fremadrettet. Han får mere og mere magt over vilddyret. Han har bilen og potentialet til topplaceringer, og de skal nok komme med 
mere køretræning. Det beviste han til rallysprintet i Kongensbro.

Solbrune rallyhilsner fra Rallyteam Gylling.
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(24/5) Jan Magnussen havde første Camaro-start Oprettet d. 24. maj 2011

Torben Lund fulgte sin AAS-kollega på Mantorp Park

Torben Lund var i weekenden på Mantorp Park, hvor han ikke var eneste AAS’er. På banen var også Jan Magnussen.

-

Jan Magnussen deltog i Camaro Cup og havde bedste tid i både test og kvalifikation. I første heat mistede han dog motorkraft efter 
nogle omgange og kørte i pit. Han kørte ud igen for at sætte en hurtig omgang i slutningen af heatet, da bedste omgangstid tæller til 
start i heat 2.

Mellem heat 1 og 2 blev benzinpumpen skiftet, og man havde mistanke til, at problemet skyldes en ny type af den Aspen brændstof, 
der blev anvendt. To andre biler havde også haft motorproblemer med samme symptomer.

I heat 2 startede Jan treer og rykkede snart op som nummer 2, men igen var der problemer med motorkraft, og han mistede næsten et 
sekund på en omgang. Det lykkedes dog Jan at komme i mål som nummer 4 trods problemerne.

Tekst og foto: Torben Lund.
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(25/5) Peter Lyngs i front for klubmesterskabet Oprettet d. 25. maj 2011

Citroën-observatøren har nu scoret point i begge DM-løb

Klubmesterskabet for rally co-drivere har i år deltagelse af mange kørere. Hele 10 kørere har til dato scoret point, og efter Tegee-Dan 

Rally er der nu kommet en ny mand i front for mesterskabskonkurrencen. Det er Peter Lyngs, der har passeret Børge Jensen som den 
førende.

Næste større afdeling er på lørdag, minirally i Billund. Henrik Vestergaard vil være klubbens kontaktperson på det løb.

Søndag køres der anden afdeling af Yokohama Vest, som kunne have givet nogle point til KM, men da der pt. kun er et hold fra AAS 
tilmeldt, begrænser det pointhøsten til 1 point. Vi udpeger heller ikke en klubansvarlig.
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(26/5) Jobbeskrivelserne er klar Oprettet d. 26. maj 2011

Nu har vi fået beskrevet de forskellige funktioner ved baneløbene

Igennem vinteren og foråret har der foregået et større 
arbejde med at få beskrevet de forskellige funktioner, som 

vi hver især har i forbindelse med baneløbene på FDM 
Jyllandsringen.

Nu er jobbeskrivelserne klar, og dem kan du se på 
hjemmesiden under klub info > klubstruktur.

Jan Præstekjær.
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(30/5) Ventilatorrem stoppede Aagaard til DM2 Oprettet d. 30. maj 2011

Jonas Aagaard/Winnie Poulsen manglede 12 kilometer og en prøve

Efter et par træningsløb i foråret for begge Aagaard-brødrene, hvor de fik prøvet de nye biler i teamet af, stillede Jonas 
Aagaard/Winnie Poulsen op til DM2 i Juelsminde i den ombyggede Renault Clio.

Det var lige fra starten et helt fantastisk arrangement og hele Juelsminde var med til at gøre DM2 til noget helt specielt. Det startede 

rigtig godt for det nye makkerpar der lige skulle lære hinanden 100 procent at kende, men prøve 1 kørte bare derudaf. På prøve 2 og 3 
havde makkerparret desværre et par udskridninger, som kostede lidt tid, men med rigtig godt mekanikerteam ved service blev bilens 
småskader hurtigt rettet op og bilen var hurtigt klar igen.

Herefter kørte Jonas Aagaard/Winnie Poulsen bare derud af prøve for prøve, mens mange andre havde problemer med deres biler. 
Desværre måtte parret lige før allersidste prøve udgå – sort uheld.
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”Pludselig hører jeg Jonas sige, at den er gal med bilen,” siger Winnie Poulsen og fortsætter: ”Vi havde 200 meter tilbage af prøve 
11, da bilen pludselig var alt, alt for varm (140 grader), men vi trillede stille de sidste 200 meter i mål og så var det ud og kigge på 

bilen…”

Ved nærmere undersøgelse var ventilatorremmen hoppet af/eller sprunget. Den var i hvert fald væk, og teamet måtte desværre sende 
sms til løbsledelsen om, at de måtte udgå. Så ærgerligt, og så lige 12 kilometer og en prøve før mål.

”Det var ellers nogle rigtig gode prøver, og vi har bare lært så meget mere om bilen nu,” fortæller Jonas Aagaard.

”Vi skal dog takke vores mekanikerteam med store roser for, at de stod på spring og fiksede bilen efter de første tre prøver. Ellers var 
vi nok ikke nået så langt. Tusind tak til Per Poulsen, Jens Aagaard og ikke mindst Sebastian Aagaard og Mads F. Christensen,”
udtaler Winnie Poulsen og fortsætter: ”En stor tak skal også lyde til løbsarrangørerne og til hele Juelsminde for et fantastisk 

arrangement. Hele stemningen omkring havnen var helt Monte Carlo-agtigt og så med vandet og en masse mennesker som tilskuere. 
Det kunne ikke blive bedre.”

Tekst: Winnie Poulsen.
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(31/5) Er kommet i front efter en uge Oprettet d. 31. maj 2011

Henrik Vestergaard i front for klubmesterskabet

Da rallysæsonen begyndte, 
var det småt med pointscorer 

til klubmesterskabet for 
Henrik Vestergaard. Selv om 
han deltog i to løb i påsken, 

var han ikke i klasse med 
nogle klubkammerater, 
hvorfor han blot blev noteret 
for et enkelt point i hvert 

løb.

Men i den seneste uges tid er 
der sket meget for veteranen. 
I løbet af otte dage er han 

strøget til tops i 
klubmesterskabet!

Først blev han mest scorende AAS co-driver ved Tegee-Dan Rally, hvor han stillede op sammen med Brian Madsen i 
4WD-klassen. En uge efter sad han atter i en firhjulstrækker. Det var Søren Andersens Subaru Impreza, og her blev han 
bedste AAS’er i Suzuki Mini Rally i Billund. Det har givet ham 72 af de i alt 74 point, han har scoret, og dermed 

førstepladsen i klubmesterskabet.

Blandt førstekørerne er det fortsat Carsten Nielsen, som topper tabellen.
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